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15.07.202105:56אהרן רבינוביץ

בית דין רבני הוציא מחזקתה של אישה את ילדיה כי
בעלה טען שבגדה בו

האב לא הציג כל ראיה לטענתו, והחלטות הדיינים בבית הדין בנתניה התקבלו מבלי שעמדת
האישה נשמעה. כשבאה לאסוף את ילדיה מהגן, הגננות סירבו למסור לה אותם

בית הדין הרבני בנתניה אסר על אישה שנטען שבגדה בבעלה לצאת עם ילדיה מהבית בשעות הערב
ללא ליווי שלו, ואז הוציא את הילדים מחזקתה. ההחלטות התקבלו מבלי שעמדתה של האישה

נשמעה, ורק אתמול (רביעי) קיים בית הדין דיון בנושא.

את פסקי הדין נתנו בתחילת השבוע הרבנים שניאור פרדס, פנחס מונדשיין ובצלאל ווגל. זאת
בעקבות בקשה שהגיש הבעל, ובה טען כי אשתו בוגדת בו. זאת, לדבריו, על סמך מעקב שהעלה כי

היא נפגשה עם גבר זר כשבנה איתה.

"בשעה 18:30 נצפתה המשיבה עם הגבר כאשר הילד בעגלה", נכתב בבקשה, שאליה לא צורף
תיעוד כלשהו. "בשעה 21:30 נצפתה עמו שוב והשניים עברו בין מספר פאבים רועשים, כאשר הילד
בעגלה. בשעה 22:30 התיישבה המשיבה עם אותו בחור באחד הפאבים והשניים הזמינו פיצה, מה

שאומר שהיא התכוונה לשבת שם לפחות שעה נוספת".

בפסק הדין נכתב: "בשל הטענות שמעלה האב ומתוך זהירות, בית הדין מורה לאישה שלא להוציא
את הקטינים מדירת הצדדים לאחר השעה 21:00, למעט בליווי של האב". בית הדין אף הורה

למשטרה לסייע באכיפת הצו.

יום לאחר מכן דרש האב להוציא את הילדים מחזקת האם, ובית הדין נענה לו, שוב מבלי לשמוע את
עמדת האם. "בשל החששות הכבדים שהעלה האב, בית הדין קובע כי מעתה ועד להודעה חדשה,

הילדים ישהו אצל אמה של האם, שם יוכלו הצדדים להיפגש בנפרד עם שני הקטינים", נכתב בפסק
הדין.

בעקבות הפסיקה, הועברו הילדים לסבתם. שלשום, כשהאם באה לאסוף את הילדים מהגן, סירבו
הגננות למסור לה אותם, לאחר שהאב סיפר להן כי בית הדין הוציא את הילדים מחזקתה וקבע שהיא

מעורערת בנפשה.

עורך הדין ארתור שני ממשרד א. זיסמן שני, המייצג את האישה, אמר ל"הארץ": "מדובר בהחלטה
מקוממת ומסוכנת, המתאימה יותר לטריבונל שיפוטי דתי בקאבול או בטהראן ולא בנתניה בשנת

2021. ההחלטה מוכיחה, לצערנו, כי יש להוציא מטיפול בתי הדין הרבניים עניינים הנוגעים לקטינים,
ובכלל זה משמורת וזמני שהות, כפי שהוצאו מהם ענייני מזונות קטינים".

עורכת הדין דפנה בן דוד, המייצגת את הבעל, סירבה להגיב.
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מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר בתגובה: "על פי חוק איננו מגיבים על החלטות שיפוטיות בתיק
שעודנו מתנהל. על כל פנים, למי מהצדדים ניתנת האפשרות לערער על פסק דין סופי של בית הדין

האזורי בפני בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים".

 


