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 ובפרט ,עמדת מרכז רקמן לעניין שיהוי בבתי המשפט

  בבית המשפט לענייני משפחה

  

בבתי המשפט לענייני משפחה , אולם. השתהות ההליכים בבתי המשפט היא בעיה קשה וכואבת

ובין היתר , עוסקים בדיני נפשות, כידוע,  בתי המשפט לענייני משפחה.בעיה קשה כפלייםה

ההליכים במקרים אלה עלולה להביא לנזק השתהות . רת ילדים ומזונותיהםבשאלות של משמו

  .של ממש

 חודשים רבים מבלי שיתקיים דיון ומבלי שיפסקו ים לעבוריכול,  בתביעה למזונות, למשל,כך

ל את נשים רבות מוצאות עצמן חודשים ללא פסיקת מזונות וללא יכולת לכלכ. מזונות זמניים

  .יסייםולו בצרכים בס, ילדיהם

  

יותר , מזונותתביעת דיון הוכחות בנקבע מועד  ,בתיק בו אנו מייצגים: דוגמא עוד יותר קיצונית

, המדובר בבת,  באותו מקרה!וללא שנפסקו מזונות זמניים, שהוגשה התביעהמשנה לאחר 

  .ואמה קורסת תחת המעמסה, הסובלת מאוטיזם קשה, בגירה

  

וגם באופן דבר הפ, נה לשנה לאחר הגשת התביעותדיוני הוכחות רבים נקבעים בין חצי ש

  . בדיני נפשות של ממש,כאמור, כאשר ברוב המקרים מדובר, משמעותי בהליך

  

 הנו עניין , ההליכים עלול לגרום נזק רבשיהויבו ,  לבתי המשפט לענייני משפחה נוסףעניין ייחודי

צ "בג(עניין פלמן עליון קבע בבית המשפט ה. לבית המשפטהרבני מרוץ הסמכויות בין בית הדין 

לפיה הערכאה שתתן ראשונה את החלטתה בעניין " מרוץ החלטות" מתקיים כי , )8497/00

להשתהות , לפיכך, בעניין זה). במקרים חריגיםלמעט ( הסמכות תהיההיא זו שאצלה , ותמכהס

קובעים מועדי דיון  שכן בדרך כלל בתי הדין הרבניים , ביותרחמורהליכים ישנה משמעות הה

חטיפת "גורם גם ל ש לענייני משפחה"עיכוב ההליך בביהמ, כך שבמקרים רבים, קרובים יותר

ושל , נפגעות זכויותיהן של נשים רבות, כתוצאה מכך. בידי בית הדין הרבני" הסמכות

ובניגוד , במקרים רבים בתי הדין הרבניים פוסקים שלא על פי הדין האזרחי, שכן,ילדיהן

  .צ"ראות בגלהו

  

  


