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  תונות ילע הודעה
 

  שר המשפטים וקבוצת דיינים, ש" נגד היועמצ"ץ עתרה לבג"אומ

  בשל גט שסודר במרמה לזוג אנשים מוגבלים

  

נגד היועץ המשפטי , ד בעז ארד"באמצעות עו, ץ"ץ הגישה הבוקר עתירה לבג"אומ

בעניין , י בתל אביבד הרבני האזור"לממשלה ושר המשפטים וכן נגד ארבעה דיינים מביה

בעלי צרכים , בה סודר גט במרמה לזוג אנשים מוגבלים , פרשה חמורה ומזעזעת

ד בבקשה כי יסייע בידם "פנו לדיין בכיר בביה וזאת לאחר שקרובי הבעל, מיוחדים

תוך ניצול נכותם ומוגבלותם של בני , בדרכי מרמה. הגירושין בלא ידיעת בני הזוג לסדר

לאחר שטופס הבקשה , הגירושין שם ערכו דיינים בכירים את, לבית הדין  הם הובאו, הזוג

ולאחר שאותו דיין בכיר שילם מכיסו , לגירושין זויף והוגש במרמה למזכירות בית הדין

 .בהמחאה אישית את אגרת ההליך

   

מצאו עצמם גרושים , שנסתיים בו ביום ,ובתום הליך מזורז, בני הזוג הולכו שולל

  .בניגוד לרצונם, מזהומופרדים זה 

י נציבת תלונות הציבור על שופטים העלתה ממצאים חמורים לגבי "חקירה שנערכה ע

כי  לגביו המליצה הנציבה לשר המשפטים, ובעיקר נגד הדיין דב דומב, ארבעה דיינים

, ץ פנתה לאחר גילוי הפרשה לשר המשפטים"אומתנועת . יינקט נגדו הליך משמעתי

אלא שהשר לא עשה , כהמלצת הנציבה, בדרישה לנקיטת הליך משמעתי נגד הדיין דומב

  .לא ננקט הליך כלשהו והדיין אף קודם במשרתו, מאום

, ץ פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לחקירה פלילית נגד המעורבים"תנועת אומ

וראה לחקור ואף טרם ניתנה ה, אלא שבחלוף שנתיים טרם הסתיימה חקירה פשוטה זו

ביחד עם , צ"ץ לבג" היום אומתלפיכך עותר. באזהרה את הדיינים המעורבים בפרשה

  . בעל כורחה, האשה שגורשה בכחש ובמרמה מבעלה

ולשר המשפטים לבוא  לממשלה העותרות מבקשות צו על תנאי המורה ליועץ המשפטי

מדוע לא , ייניםלפי חוק הד, ולנמק מדוע לא יינק הליך משמעתי בבית הדין המשמעתי

 במישור הפלילי ובין ןבי, תסתיים כהונת הדיינים המעורבים בפרשה בשל עבירותיהם

וכן מדוע לא תיפתח חקירה פלילית נגד הדיין דומב ומדוע לא יושעו , במישור האתי

  .עד תום ההליכים המשמעתיים נגדם מתפקידם הדיינים


