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 ה"ב

 888602/2  יק ת

 רבני הגדול ירושליםהבית הדין ב

 :פני כבוד הדייניםל

 אהרן כץ' הרב א, הרב אליעזר איגרא, וד ברוך לאודראשי לישראל הרב הרב ה

 ) ד שי זוהר"ועכ "י ב"ע( לוניפ :ערערהמ
 גדנ
 )יר ברקןנד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :משיבהה

 טובתו ולא פגיעה בחירות ההורה –טין קיי לאורח ח הסדרי השהות בניעת סתירה מ:נדוןה

 סק דיןפ

לפנינו  ערעור  על  החלטות  אחדות  של  בית  הדין  האזורי  בתל  אביב  שהעניין  המשותף  לכולן 

 .עדיין קטינה] 'י[ אחת מהן –הוא הסדרי השהות של ילדי בני הזוג אשר להם שלוש בנות 

יום בהאזורי  שניתן    ןדיה  תליה  משיג  המערער  היא  פסק  דינו  של  בישעהחלטה  המרכזית  ה
פרטים  מתוך  החלטה  זו  כבר  ניתנו  קודם  לכן  כהחלטות  נפרדות .  )14.12.14(ה  "סלו  תשעבכב  "כ

ב "ל  מיום  כ"פסק  הדין  הנא  והם  פסק  הדין  המתאר  את  הסדרי  השהות  בשלמותם  לאו,  קודמות
 .ה"סלו תשעבכ

 יננו  אה  זבשלב:  "קבע)  29.6.14(ד  "תשע  התמוזב'    אוביום,  דנן  דן  בערעור  ןת  דיכי  בין  צויי
 קבע  וזה,  ץ"בעניין  זה  הגיש  המערער  עתירה  לבג."  אזורי  הדין  הית  בהחלטת  בתערביםמ

בשלב  זה  ולאחר :  ")28.11.16(ז  "ן  תשעוושחמרבז  "  מיום  כ1140/16ץ  "בהחלטתו  בתיק  בג
תוך  שמירת  מלוא  זכויות ,  שמיעת  הערותינו  הודיע  המערער  כי  הוא  אינו  עומד  על  העתירה

 ."העתירה נמחקת. וטענות

 סעדים המבוקשים בכתב הערעורה

 :כדלהלן, בפתח הערעור מנה המערער את הסעדים שהוא מבקש מבית הדין דנן

(ה  "ב  בכסלו  תשע"בפסק  הדין  של  בית  הדין  האזורי  מיום  כ'  וט'  ז',  ביטול  סעיפים  ו .1

לים  קנסות שלדברי  המערער  מתנים  את  הסדרי  השהות  בשמירת  שבת  ומטי,  )14.12.14

 .על הפרת תנאי זה

לא  יהיו  עם  הבנות ]  'י[ס  שהסדרי  השהות  ל"הוספה  לפסק  הדין  של  המלצת  העו .2

 .הגדולות

המתירה  לאם  לעבור  עם  הבנות )  29.6.14(ד  "בתמוז  תשע'  ביטול  ההחלטה  מיום  א .3

 [...]ל



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

, "חביםמר"לעניין  מינוי  מכון  )  27.10.14(ה  "במרחשוון  תשע'  ביטול  ההחלטה  מיום  ג .4

 .אשר ניתנה שלא בהסכמתו של האב

 .חיובה של האם בקנס בגין ההפרות שביצעה ושתבצע .5

 .ייחשב כהפרת האם" סירוב הקטינה"הוספה לפסק הדין שגם  .6

ו שבם  למועד  ייל  אינם  רלוונט"אזורי  מלמד  כי  חלק  מן  הסעדים  הנהית  הדין  ביון  בתיק  ע
 .ר עד היוםנוכח הזמן שחלף מהגשת הערעו, אנו עומדים

לא  יהיו  עם ]  'י[לס  שהסדרי  השהות  "ק  הדין  את  המלצת  העוסהבקשה  להוסיף  לפ,  אשיתר
כבר  בגירות  ולגביהן ן  בנות  הגדולות  השהכבר  אינה  רלוונטית  היות  ,  )2'  סעד  מס(הבנות  הגדולות  
 .הנקבעים באמצעות החלטה שיפוטית אין הסדרי שהות

 ם  עעבור  לאם  למתירה  ה)29.6.14(ד  "תשעבתמוז  '  א  יום  מהחלטה  הם  הבקשה  לביטולג
 –וזמת  האם  עצמה  י  ב–מפני  שהאם  ובנותיה  חזרו  ,  וונטיתלאינה  ר  )3'  סעד  מס(..]  [.  לבנותה

 ...][להתגורר ב

ינה  רלוונטית א,  )4'  סעד  מס("  רחביםמ  "כון  מינוי  מעניין  להחלטה  ההבקשה  לביטול,  נוסףב
 .עוד

 .הנזכרים לעיל 6ו־ 5 ,1לבקשת הסעדים  לינו להתייחס אפואע

 יון והכרעהד

 בפסק הדין ' וט' ז, 'קשת המערער לבטל את סעיפים וב

סותרים  את ,  לדעת  המערער,  נימוקי  הערעור  בנקודה  זו  נעוצים  בהיותם  של  סעיפים  אלו

נוגדים  ערכי  שוויון  ופוגעים  פגיעה ,  נוגדים  את  החופש  הדת,  חוק  יסוד  כבוד  האדם  וחירותו

 .יכולת הבחירה של בתו הקטינהבלתי־מידתית באב וב

 משום,  הוראות  בית  הדין  נוגדות  את  חוק  יסוד  כבוד  האדם  וחירותור  דעת  המערעל
 . בניגוד לרצונו, הן כופות עליו אורח חיים דתי באופן ישיר או עקיף להבנתוש

 .ענה זו אין בה ממשט

 ותורמידתית בחי־ בלתיכליתן ראויה ואין בהן פגיעהת, לבת ולא לאורח חיי האב נוגעות הוראותה

  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים 3בית  הדין  הרבני  עוסק  בעניינה  של  הקטינה  בהתאם  לסעיף  

ועל  פי  הוראות ,  "עניין  הכרוך  בתביעת  הגירושין"כ,  1953  –ג  "תשי,  )נישואין  וגירושין(

  ושאר  הסעיפים  הרלוונטיים  לחוק  הכשרות  המשפטית 79,  68,  25סעיפים  

חוק "ברור  בעליל  כי  חוקים  אלה  עונים  להגדרה  של  .  1962–ב  "שכת,  והאפוטרופסות

לא  יעמיד  את  הבת  בפני  מצב האב  "וכי  הדרישה  ש,  "ההולם  את  ערכיה  של  מדינת  ישראל

לבת  שמירת  שבת  ובילויים  באופן  שאינו  סותר   ויאפשר"    הדתיהסותר  את  אורח  חייה

במידה "דרישה  מאוזנת  ווכי  היא  "  נועדה  לתכלית  ראויה"היא  הוראה  שאת  אורח  חייה  

 ".אינה עולה על הנדרשש
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 ל כיים חורח אמערער להחלטתו בכתיב הא לאזורי הדין היתב י כלהבהיר והוסיף לש יכךל
 תיות  דצוות  מאר  שו  אבת  ששמור  להמערער  מרש  דא  לףא  דין  היתב.  חר  אלא  ותי  דא  ל,הואש
 ייה  חורח  אל  עשמורל  קטינה  הבת  לאפשר  יהאב  שוא  הדין  הית  בקבע  שלכ.  מו  עבת  האשרכ
 ספר  הביתב,  מה  עגרות  החיותיה  אם  עחד  י–  משמורנית  המה  אבית  בקבלת  מיא  האותוש,  דתיה

 . צויה מיא הה שבחברה הבקרב וומדת ליא הושב

 שתמע מאינו שאופן בעמים פכמה ומה כאזורי הדין הית  בדברי  בצמה  על  עוזרת  חו  זמירהא
 :ורה הדין היתב. נים פשניל

 דתי  הייה  חורח  אל  עשמירה  ליחסב  [...]  תנאים  בעמוד  יצדומ  האבש"[...]  
 דתי הייה חורח את  אסותר  הצב  מפני  בבת  הת  אעמיד  יא  לאבה].  'י  [בת  הלש

 פניב  [=פניה  בעמיד  ילאו,  בת  הל  שלאה  מבת  שמירת  שמוכ,  ]בת  הלש[=
]. בת הלש [=השקפתה וינוכה חת אסותרתה, כדומה ובילוי לצעה הלכ] בתה
] בת  הלש,  ובש  [=ייה  חאורח  וינוכה  חת  אנוגדים  הברים  דפני  בבת  העמדתה
 ."פשי נלנזק ובת הל שקונפליקט לורמתג

 תב  כהשב)  27.2.12  (ב"באדר  התשע'    דיום  מהחלטתו  בם  גמערער  לאת  זבהיר  הדין  היתב
 :ברור ופורש מאופןב

 דין  היתב.  'בת  ששמור  לותו  אכריחיםמ  'י  כאב  הברי  דת  אוחה  דדין  הבית"
 ו  במקום  בךא,  פרטיים  החייו  בבת  ששמור  לאב  הת  אכריח  מאינו  ופהו  כינוא
 דבר  הי  כוא  הילדים  הל  שרצונם  ושבת  בצלו  אשהו  ינותיו  בי  כאב  הוצהר
 . את זכבד לעליו וילדים הל שובתםו טז שריה, בת שילול חלא ליעשהי

 . צלו אביקורם בנותיו בת אלהכעיס והכאיב לוצה רא לבא אף אי כנו לרורב

 החליט  לבואו  בדין  הית  בת  אמנחה  הקו  הוא  הילדים  הובת  טל  שה  זןיקרוע
  (ב"שעתז  בשבט  "  כיום  מדין  הית  בחלטת  המדה  עה  זסיס  בעל  וילדים  הלע

20.2.12 .( 

 דין  הית  בו  בצב  מכל  וקום  מכלב:  לאא,  לל  כתי  דהיבט  לשור  קא  לה  זיקרוןע
  [...]" ילדים לוחות נראייה ההסדרי בין אי כראהי

 אל,  תית  דהתנהגות  לאב  הלפי  כדין  הית  בהחלטת  בכתיב  תל  כיןא,  עיל  לנאמר  לעברמ,  כןל
 לא  ובת  הל  שטובתה  בפגוע  ללא  שק  רואה,  אמורכ,  אב  הנדרש  שלכ.  עקיפין  בלא  ומישריןב
 ונפליקטים  קצירת  ומיעזועים  מזלהימנעו,  ליו  אהורגלה  שדתי  הייה  חורח  את  אמנה  ממנועל
 .קרבה ביותריםמ

 טובת הילד –בענייני ילדים יקולי בתי הדין ש

 . שאלת טובת הילד עלתה על שולחנו של בית הדין הגדול פעמים רבות

  העוסק 796592/1הגדול  בפסק  דין  בתיק    ית  הדיןבהקשר  זה  כדאי  להביא  את  דבריו  של  ב
 :)ההדגשות אינן במקור(וכה נאמר שם . בנושא זה

 . לות ראשוניםכתחיל במושֹנ"

  ודנים  אנו  בהתאם  לתורה  הכתובה  והמסורה  מימות ,בית  דין  רבני  אנו,  כןא
אין  בכוחנו  לאכוף  את  סמכותנו  אלא ,  מצד  שני.  משה  רבנו  עליו  השלום

 . באותה מסגרת מצומצמת שהועמדה לנו על ידי החוק האזרחי
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ין אנו מתערבים באורח החיים הדתי או החילוני של אזרח הבא א, יון שכךכ
פסיקותינו  הינן ',  יד–ון  עולם  במלכות  שיקת'עם  כל  רצוננו  ב.  לדין  בפנינו

ן  אינן ה.  'ין  אדם  למקוםב'ולא  במישור  של  '  ורין  אדם  לחבב'במישור  של  
 [...] באות במטרה להחיל נורמות של חיים דתיים

ית הדין אך בהלכה היא כי בעניני ילדים דן  –אשר  לסכסוך  הקשור  בילדים ב
.   עיניו  בכל  מקרה  ומקרהכפי  שהיא  נגולה  לנגד,  ורק  בהתאם  לטובת  הילדים

, ת  לחוק  הכשרות  המשפטית  והאפוטרופסו25כך  גם  מצווה  החוק  בסעיף  
  [...] ובמקומות נוספים, 1962 – ב"התשכ

כאשר  יש  בין  ההורים  פער '  ובת  הקטיןט'לתוך  המונח  ,  יזה  תוכן  יש  לצקתא
  ?והם חלוקים בקשר לחינוך הדתי או החילוני, דתי

כל .  ראש  תשובה  מלאה  וממצה  לשאלות  אלולא  ניתן  להשיב  מ,  ונדעתל
 ."מקרה ומקרה ונסיבותיו האינדבידואליות

בתיק  ץ"תירה לבגעאף נתקפה ב, הגדול  ית  הדיןבאשר  ביטאה  את  עמדת  ,  וער  כי  אמירה  זוי
[...] פסק  דינו  של  בית  הדין  ":  באומרו  המשפטת  וזכתה  לתגובה  חיובית  מבי,  11332/03ץ  "בג

 ."לבעיה האנושית הקשה שבית הדין נתבקש להכריענכתב מתוך רגישות רבה 

 תיק  בגדול  הרבני  הדין  הית  בל  שתפישה  שהוצגה  לעיל  באה  לידי  ביטוי  גם  בדבריוה
 :)מקור בינן אהדגשותה(צמם  עעד במדברים הרורים בברים דותב כדין היתב. 812347/8

 מםלו  שרק  וך  אפנינו  לומד  עמאזניים  הף  כל  עי  כמבהיר  וקדים  מדין  הבית"
  [...] קטינים הילדים הל שטובתםו

 שנותל,  חוק  הו  להקנה  שסמכות  המסגרתב,  דין  הית  בל  שתפקידו  מה  זיןא
 ם  הם  איןב,  לפניו  שדין  העלי  בל  שאישיים  הייהם  חורח  את  אקיים  לוא
 . וחו רמורת לם הם אבין ודין הית בל שוחו רקורתל

 ין  בלערבב  מזהר  נןדי  הית  בה  זין  דפסק  בהכרעתו  בי  כציין  ליותר  מן  כמוכ
 הורים  כפקודם  תבין  לדין  העלי  בל  שתי־דלא  הו  אדתי  הייהם  חופיא
 מה כדע, ובייקטיבית אידה מאמת ביבחן תילדים הובתט. ידיהם לכמחנכיםו

  ."ילדים הל שספציפיים המצאים ולמנתונים להתאםב, ניתןש

  ונגזרת  גם מורכבת'  טובת  הילד'ית  הדין  אינו  מתעלם  מהעובדה  כי  ייתכן  ששאלת  ב
אך  הקו  המנחה  בבואנו  לקבל ,  משאלות  ערכיות  ותפיסות  עולמו  הערכי  של  השופט  או  הדיין

 : החלטה הוא ברור

בוא  להכריע  בטובת  הילד  במקרה  שלפניהם  ייתנו  את  המשקל  הראוי ב"
ושלא  ייתנו  לשיקולים  הערכיים  משקל  חריג   [...]  לנסיבות  העובדתיות

 .)1/81מ "בביד, ל"אלון ז ט מנחםפדברי השו(" שאינו סביר, ומוגזם

יה האזורי  טעות  או  סטי  ית  הדיןבאיננו  מוצאים  בשיקול  הדעת  של  ,  במקרה  שלפנינו,  בכןו
 . מן העקרונות שהוצגו לעיל

האזורי  כהקדמה  לפסק  דינו  מראים  נכוחה   ית  הדיןבהעקרונות  שהתווה  :  הפך  הוא  הנכוןה
המורכבות  והרגישות  של  הסיטואציה ,  תיותעמדו  כל  העת  הנסיבות  העובד  ית  הדיןבכי  לנגד  

ית בבפסק דינו של , הלדוגמ, דברים אלה משתקפים. וכובד האחריות בבואו להכריע בה, הנדונה
 : האזורי באומרו הדין

 סדריה:  יסודי  ושוב  חלל  כדעת  לש  יאיה  רסדרי  העניין  בחלטה  הכל  לקודם"
 אםה'  ובתח'  ואבה'  ובתח  'לא  אאםה'  כותז  'ו  אאבה'  כותז  'ינםיה  אאיר
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 ניתנת  החלטה  הל  כבחון  לש  יבה  שמבט  הקודת  נוהיז.  קטין  הלש'  כותז'ו
 [...]' ילד הובתט 'ק רמיד תוא המנחה הקוה. איה רהסדריב

מחייבת ,  לטובתו  של  הקטין  ה  הינםינגזרת  הישירה  מכך  שהסדרי  הראיה
בראש  ובראשונה  כל  הורה  לדאוג  שמסגרת  הביקורים  והפגישה  שלו  עם 

ומעבר  ליחס  אוהב  אל ,  יערך  בצורה  המתחשבת  בצרכי  הקטיןהקטין  ת
ואפילו  לא ,  הקטין  יש  בראש  ובראשונה  להתחשב  באורח  חייו  של  הקטין

כל  פעולה  או  דיבור  שיש  בהם סתירה לאורח חייו הרגיל .  לנסות  לשנות  אותו
מהווים  פגיעה ,  ו  הוא  גדל  ומתחנך  בבית  ההורה  המשמורן  ב–של  הקטין  

ועלולים  לגרום  לקטין  לקרע  בנפשו  שיגרום  לבעיות בנפשו  של  הקטין  
  [...]נפשיות

חובה  על  ההורה  המשמורן  להפנים  כי  יש  לכבד  ולקבל  את ,  ן  העבר  השנימ
 . להשקפתו הואם גם אם אינו מתאי, ל ההורה השנישאורח החיים 

, מוטלת  חובה  על  ההורה  המשמורן  להסביר  מציאות  זו  לילד,  ה  מכךרתי
ללא  כל ,  י  יש  לכבד  את  ההורה  השני  באשר  הוא  הורהולומר  לו  בפירוש  כ

 .גם אם הקטין עצמו חי באורח חיים אחר, קשר לאורח חייו של ההורה השני

הורה  הוא  הורה  לילד  והילד  זקוק  להורות  של  שני  הצדדים  וחייב ,  אמורכ
אך  יש ,  אין  לדרוש  מהקטין  שישנה  את  אורח  חייו.  לכבד  את  שניהם  בשווה

 ."ם כי יש לכבד את ההורה השניפניהלדרוש ממנו ל

 אינה נכונה – או את פסק הדין טענה כי הוראת בית הדין נוגדת את המלצות אגף הרווחהה

האב  לא  יעמיד "ביחס  לטענת  המערער  כנגד  פסק  דין  בית  הדין  האזורי  כאילו  ההוראה  כי  

 הייתה  בניגוד  להמלצות  תסקיר  אגף"  את  הבת  בפני  מצב  הסותר  את  אורח  חייה  הדתי

 ): 27.6.12(ב "בתמוז תשע' הרווחה מיום ז

 . כונה ניננה או זענהט

 ל  עכי  ומומחים  ההמלצותל'  ומי  גותמתח  'ינה  אמשפטית  הרכאה  עי  כהזכיר  לש  י,אשיתר
 לי כבורו עשמשתמ "מומחה הת דעתוו ח.עתו השיפוטי דיקול שת  אהכרעתו  בהפעיל  לדין  היתב
 1892/11א  "נד("  החלטה  הקבלתב,  כריע  מא  לךא,  כבד  נמשקל  לזכה  ישרא,  חשוב  ויוני  חזרע

 . )לונית פד נגממשלה למשפטי היועץה

 ף  אלא  אתסקיר  הת  אוגדת  נאינה  שק  רא  לדין  הית  בחלטת  הנן  דמקרהב,  כך  לעברמ
' נאיםת'  הוסרוי:  "כתב  נ,המלצות  ל4  סעיףב,  מדובר  הרווחה  הגף  אתסקירב.  מו  עשתלבתמ
 ." )מפגשים בסבתא הו אבס הוכחותנ: גוןכ(יה ראי הסדרי הקיוםל

 פיהשל)  20.2.12  (ב"ז  בשבט  התשע"  כיום  מדין  הית  בחלטת  העקבות  ביתנת  נו  זמלצהה
 ד  צם  עותן  אהשאיר  ללא  ובנות  הם  עאב  ההימצאות  בותנהמ  "מערער  הבית  בבנות  ההותש
 שהו  יבנות  הכל  שכןו,  "בנות  הל  כת  אאב  היקח  יישי  שיום  בני  שבוע  שוף  סלכ"  שכןו,  "לישיש
 . שבתות במערער הצל אחדי

 שמשות  מגדולות  הבנות  התיש  "י  כרווחה  הגף  אתסקיר  בכתב  נלו  אפציפיים  סנאים  תענייןל
: דעתם  ללכןו,  "ביהן  אנגד  כמופנהה  –  קונפליקט  בלי  כהוותמ  –  כך  מיותר  וורי  התפקידב
 ל  שופך  נה  ללשוות  ודמותו  בפגוע  לדי  כש  יבנות  לאב  הין  במפגשים  הקיום  לנאים  תהתנייתב"
 שהות ליחס בתנאים הת  אהסיר  למלצתם  הכאןמ."  וא  הך  כלאו.  'יו  דחראי  או  אאוי  רינוא'  שדםא
 . לישי שד צם עבד להשאירן לשלא וחד יבנותה
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 נע  יימאב  הפיה  לדרישה  הל  עחולקת  המירה  אל  כתסקיר  ההמלצת  בין  אי  ככאן  מרורב
 . דתי הייה חאורח וינוכה חת אסותרים המצבים בקטנה הבת הת אלהעמידמ

באב '    גיום  בנתן  שגירושין  לדין  הסק  פת  אתר  סדין  הית  בי  כטענה  הםג,  טעם  האותומ
 : מש מל כה ביןא) 10.7.13(ג "תשע

מישה   חבהן  והיום  מפרוטוקול  במופיע  הפי  כהסכמות  התא  "דין  הית  בישר  אה  זין  דפסקב
ה   זיום  מדיון  הבפרוטוקול  שהסכמותל'    העיף  בסאשרכ,  "ין  דסק  פל  שוקףן  תה  לותן  ונעיפיםס
' ז  יום  מתסקיר  המלצות  הפי  כהיו  ימערער  להות  השהסדרי  שקבע  נ)10.7.13  –ג  "באב  תשע'  ג(

 קיוםל'  נאיםת'  הוסרוי  "כתבנ,  אמורכ,  תסקיר  ההמלצות  ל4  סעיף  ב–  )27.6.12(ב  "בתמוז  תשע
 מירה  אלכהן    בין  אי  כהיווכח  ליתן  נובוש"  )מפגשים  בסבתא  הו  אסב  הוכחותנ:  גוןכ(  ראיה  הסדריה
 .ייה חורח את אסותרים הצבים מהקטינה ממנוע להאב מדורשים התנאים הסרת הגביל

 קשת המערער לחייב את האם בקנס בגין ההפרות שביצעה ושתבצעב

לפסק הדין אשר ' וט' המערער מלין גם על קיומה של סנקציה בסעיפים ז, כפי שנאמר לעיל

 : ן שלפיולפסק הדי' עניינם הוא אכיפת האמור בסעיף ו

 מירת  שמו  כדתי  הייה  חורח  את  אסותר  הצב  מפני  בבת  הת  אעמיד  יא  להאב"
 סותרתה,  כדומה  ובילוי  לצעה  הל  כפניה  בעמיד  ילא  ובת  הל  שלאה  מבתש
 ."השקפתה וינוכה חתא

מבקש ,  לכתב  הערעור  אשר  נימנו  לעיל  בריש  דברינו  6־  ו5'  סעדים  מסביסא  גאידך  מ
 . ל האם בגין הפרות של הסדרי השהותעתו המערער לאכוף את הקנסות שהוש

מעוררת   ית  הדיןבהפעלת  סנקציות  כלפי  המפר  את  החלטות  במבוקשת  הימטריה  ־הסיא
 .וחות בולטתנאי־

נקט  בהטלת  סנקציות  באופן   ית  הדיןבהאזורי  נוכח  כי    ית  הדיןבמעיין  בפסק  דינו  של  ה
הוא  שם  לנגד  עיניו את טובת כאשר    –הפרה  של  הסדרי  השהות  מכל  צד  שהוא  ל  על  כ  –  סימטרי

 :האזורי ית הדיןבוכך מפורשות כתב . הקטינה כשיקול מרכזי

 ןה, ליו עמוטל הת אפר יהם מי שממידה בי כהורים השני לבהיר מית הדיןב"
 מניעת  באם  ה–  עיל  לסעיפים  הי  פל  עחלקו  בחד  אל  כ–  אב  ההן  ואםה
 חובתו  בעמודי  לא  שכך  בהאבו,  כדומה  ובת  הל  שהסתה  בו  אהיירא  הסדריה
 ל  בכחדש  מית  הדין  בדוןי,  עיל  לפורט  שפי  כבת  הל  שייה  חורח  אל  עשמורל
 משמורת  השינוי  באףו,  היירא  הסדרי  היטולבאו    ינוי  שרבותל,  בת  הנייניע
 .בת הלע

 י  ככך  לופן  אשום  בדו  יתן  יא  לית  הדין  בי  כלהפנים  ודעת  לצדדים  הלע
ו "  חגרמו  יתנהלותו  הדרכי  וההורים  מי  מל  שנייניים  עאינם  שרים  זיקוליםש
 . בת להוא של כנזקל

 עמדו  יצדדים  הני  שי  כל  עעמודי,  קטינה  הובת  טל  עממונה  שמיכ,  ית  הדיןב
 ."נס קגרור תפרה הלכ, אמורכ. מלואם בעיל לנזכרו שתנאים הכלב

 . האזורי ית הדיןבמקום לשינוי גישה עקרונית זו של  יננו רואים אפואא

יש אכן ליישם את האמור בהחלטה ולחייב את הצד , מי מן הצדדיםכן ישנן הפרות של אם א
רש ידהגדול  כערכאת  ערעור  אינו  יכול  לה  ית  הדיןב.  המפר  בסכום  שנקבע  כקנס  בגין  כל  הפרה

לעניין . ם הוא נחשב הפרה הגוררת קנס א–ת נסיבות כל מקרה נלניהולו השוטף של התיק ולבחי
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בנושא  הטלת  הקנסות  על  כל ה  ית  לאכוף  את  החלטתהגדול  לערכאה  הדיונ  ית  הדיןבזה  פונה  
הן  על  הפרות  האב  והן  על  הפרות ,  באופן  שיוויוני  על  שני  הצדדים  הותשהפרה  של  הסדרי  ה

 .האם

 יחשב כהפרת האם" סירוב הקטינה"קשתו המערער שגם ב

יחשב  כהפרת "  סירוב  הקטינה"להוסיף  לפסק  הדין  שגם  ,  6'  בקשתו  של  האב  בסעד  מס

 : להחלטתו) ה(ת שכן פסק הדין כבר כולל הוראה כזו בקובעו בסעיף ב מיותר, האם

 גיןב.  נקבע  שפי  כתקיימול  י"נ  ההביקורים  שכך  ללסייעו  אפשר  לאם  הלע"
 500  סך  באם  הת  אקנוס  יית  הדין  באם  הצדל  מ"נ  הביקורים  הל  שפרה  הלכ
 . הלן למפורטים שוספים נעדים צכן וח"ש

 בת  הפני  בברדל  ואב  הנגד  כסתה  הו  אריבו  דכל  מהימנע  לאם  הלע  ן  כמוכ
 כבד  לליה  עי  כבת  ליטב  ההסביר  לעליה  שוךת,  אב  הלפי  ככובדת  מצורהב
 נאי  תל  שהפרה  כיחשב  תכך  במידה־עיא.  ונה  שייו  חורח  אם  אם  גביה  אתא
 ."ל"נ הכיפה אמצעי אחריה אתגרורו, ראיה הסדריה

פיה   שללאכיפתה  של  קביעה  זובקשה  להביא  בהאזורי    ית  הדיןבם  בעניין  זה  אנו  פונים  לג
שב  הפרה יחת  –וכל  שכן  הסתה  שהביאה  לסירוב  של  הקטינה  להגיע  אל  אביה  ,  הסתה  של  האם

 .הגוררת קנס

 וף דברס

לא  נוכל  לחתום  את  דברינו  בלא  לקרוא  לצדדים  להגיע  לפתרון  המחלוקות  שביניהם  ברוח 

 . תפיםטובה ובהסכמה כדי להבטיח חיים שלווים ונינוחים לילדיהם המשו

אך  חיים  מתוך ,  ותחא  נוכל  אנו  לא  ל)שהסתיימו  בגירושין(דאבוננו  את  הקרע  שבחיי  הזוגיות  ל
חת  השקעת  משאבים  אדירים  בהליכים ת.  לטובת  גידולן  הטוב  של  הבנות  םייוניחכבוד  הדדי  

יה  ראוי ה,  "זה  אומר  כולה  שלי  וזה  אומר  כולה  שלי"בבחינת  ,  משפטיים  ובהתנצחויות  הדדיות
, קטינה  ולאחיותיה  לסיוע  ותמיכה  בכוחותיהם  ואמציהם  מת  אשקיעו  י  שהצדדיםומועיל

 . מיותרים ווספים נעזועים זהן מלמנוע די כביניהם שפערים הל עבגישורו

על ־תעמוד  כשיקול  ובה  זוטוראוי  ש,  לנגד  עינינו"  טובת  הילד"מדת  ום  מן  הבחינה  הזו  עג
 .ולידיומגם לנגד עיניהם של הוריו 

 סק דיןפ

 : ל האמור לעיל מוחלטמכ

 . נדחית–בפסק הדין ' וט' ז'  לבטל את סעיפים ו– 1' הבקשה לסעד מס .א

  אינן  רלוונטיות  עוד  כחלוף  הזמן  מהגשת  הערעור  עד 4  ו־3,  2'  הבקשות  לסעדים  מס .ב

 .הלום

 .  מתקבלת– לאכוף את ההחלטה הקונסת את האם – 5' הבקשה לסעד מס .ג

האזורי  בבקשה  לאכוף  את  אשר  החליט  בפסק  דינו  להטיל     הדיןיתבהגדול  פונה  ל  ית  הדיןב
 .כל אחד על חלקו בהפרת הסדרי הראיה שנקבעו, קנסות על שני הצדדים
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כהפרת  הסדרי "  סירובה  של  הקטינה"  להחשיב  את  –  6'  לעניין  הבקשה  לסעד  מס .ד

 .  סעד זה כבר מצוי בהחלטת בית הדין האזורי–השהות על ידי האם 

שסירובה של הקטינה לשהות אצל האב נגרם במישרין מהסתתה של האם כנגדו כל שיוכח כ
 .על כל המשתמע מכך, שנקבעו בפסק הדין הותשייחשב הדבר כהפרה של האם את הסדרי ה –

 .יתן לפרסם את פסק הדין בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).11.9.2017 (ז"באלול התשע' כיתן ביום נ

 אהרן כץ' רב אה ארב אליעזר איגרה רב דוד ברוך לאוה


