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 *   מירית פולוס והרשמת שלי רוזמן פרקש  נגד השופט תלונה
 **פרטי המתלונן

 התנועה למען איכות השפיטה בישראל  שם משפחה: 

 פורמנובסקי ע"י אריאל  שם פרטי:

 02731698-3 מספר תעודת זהות:

 , כפר סבא9מרחוב שלמה המלך  כתובת:

  מען להמצאת מסמכים:

  בעבודה: מספר טלפון 

  03-9564339טל.  מספר טלפון בבית: 

  מספר טלפון נייד:

 03-7621105 מספר פקס: 

 

   ***פרטי מגיש התלונה

 אריאל פורמנובסקי  שם:

  כתובת:

 formanovski@gmail.com מען להמצאת מסמכים:

  מספר טלפון: 

  מספר פקסימילה:

 

 1- פרטי השופט הנילון

 פולוס  שם משפחה: 

 מירית  פרטי:שם 

 שופטת משפחה ראשלצ  תפקיד ובית משפט:

 
   2-פרטי השופט הנילון 

 
 רוזמן פרקש שם משפחה: 

 שלי  שם פרטי:
 משפחה ראשלצ  רשמת  תפקיד ובית משפט:

 

 

 ]ימולא ככל הידוע[  פרטים כלליים

 סהר דומב בעזרי נ' משה בנעזרי  37352-09-21 מספר התיק:  .1

2.   

בשלב הבקשה לקיים   כןלא בשלה בקשה לצוים במעמד צד אחד.     האם המתלונן היה מיוצג?  .א

   שנדחתה.  –דיון 
 

 בכל מקום בו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.  *
 ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמיך לכך.   **

 ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן. *** 
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 מעלה שומרון  _____ כתובתו:  תמר הרפזאם כן, שם עורך הדין: ___  .ב

 052-553-5021מספר הטלפון שלו: 

3.  

 האם הדיון בתיק הסתיים? לא   .א

 רק התחיל   אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון?  .ב

 האם ניתן בתיק פסק דין? לא  .ג

4.  

 האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? לא   .א

 XX אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה מחדש:  .ב

 

 פרטי האירוע

 )מירית פולוס(  15/11/2021( ו )שלי רוזמן פרקש 20/10/2021  תאריך: 

 ? שעה: 

 אולמות השופטות במעמד צד אחד   מקום: 

 :  ****תיאור האירוע
 

 .   ורשמת בימ"ש משפחה שלי רוזמן פרקשמוגשת בזאת תלונה על שופטת משפחה מירית פולוס  

  14שתיהן מחלקות לנשים צווים במעמד צד אחד מבלי לקבוע מועד בהקדם האפשרי, אך לא יותר מ 

 יום במעמד שני הצדדים כך שהגבר יוכל להתגונן. 

   

מירית פולוס נתנה צו שלילת שימוש ברכב במעמד צד אחד, ולאחר שהגבר ביקש את יום הדיון שלו,  

לתקסד"א, ואם לא די בכך היא גם מתנה   97, בניגוד מוחלט לתקנה  חודשים 3לעוד קבעה את הדיון 

מחובתה לקבוע את   97על פי תקנה  אותה לקיים דיון.     ""לשכנעקיום דיון בהגשת טענות בכתב כדי 

 יום.     14הדיון במעמד מתן הצו במעמד צד אחד בהקדם האפשרי ולא יותר מ  

 

הרשמת שלי רוזמן פרקש נתנה צו עיקול חשבונות בנק.  להבדיל מהצו שנתנה מירית פולוס כאשר  

התו ומחובתה של הרשמת לקיים הדיון בהקדם   מדובר בצווי עיקול, על הגבר לבקש את הדיון בביטול

 יום.    14האפשרי ולא יותר מ  

  

,  בתחילת הגירושים ת עובדות בשטח לטובת נשיםוקובע השופטות והרשמות  מדובר בתופעה גורפת.  

ת את הזמן כאשר הגבר מבקש לבטל  וצווים במעמד צד אחד לטובת נשים ולאחר מכן מורח ותמעניק 

 .   את הצו במעמד צד אחד

 

ש חזקה על  ובתיק דנן האישה על מנת לסחוט את הגבר הגישה בקשה לעקל לו את חשבון הבנק ולתפ

 השימוש ברכב המשותף. 

 
 אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד.   ****
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הצדדים לדיון   2במקום לזמן את .  קבעו עובדות בשטחנ שתי הבקשות נחתמו במעמד צד אחד, ו

נים דחופים ואין זמן להכין  י מדובר בעניבמיוחד כאשר על פי התקנות.   דיון חובהשהוא  – ולקבוע דיון

 , והרבה פעמים הגבר מסולק מהבית בטענות שווא ואין לו נגישות לראיות שלו.   הגנות בכתב

   

  בקשות במעמד צד אחד, והשופטות ממטרים של הנשים מתכוננות לדיון מראש ומנחיתות על הגברים 

 לדיון במעמד הצדדים.     יםאינן קובעות מועדוהרשמות כמעט ללא יוצא מהכלל 

 

, וזאת רק לאחר  לשלושה חודשים קדימהדיון הנילונה מירית פולוס במקרה דנן קבעה השופטת  

החליטה השופטת "לתגובת   19/10/2021בתאריך   שהגבר נאלץ לשכור עורכת דין ולהגיש התנגדות.

יום!!!!  לא ברור אם השופטת בדקה אישור   14לם היא לא קבעה דיון תוך יום" או  14המשיב תוך 

וקבעה שהרכב    15/11/2021מסירה והשופטת אישרה את הצו במעמד אחד בלי לקיים דיון בתאריך  

בערב.  את הצו הזה האישה ידעה להמציא לבעלה ולמחרת   6יועבר לשימוש האישה באותו יום ב 

חודשים.  המחדל המיוחס לשופטת זו    3והשופטת קבעה דיון לעוד  –הוגשה בקשה לבטל את החלטה 

  14ולא לדרוש "תגובה בכתב תוך  –היתה מחויבת לקבוע מועד לדיון  19/10/2021שהוא שבתאריך 

היא מחויבת לשמוע את הצדדים בדיון בו   14יום".  מיותר לציין כי אם מוגשת התגובה ביום ה 

    ביום!!!!!!   

 

תים לחלוטין אשר קובעים עובדות בשטח ומאפשרים לנשים לסחוט גברים רק  וין מעו מדובר בסדרי ד 

 וים במעמד צד אחד.   ו ק של הצנעל מנת למשתחרר מצבתות הח

 

  , למצוא התלנה מוצדקת, לנזוף בשופטת פולוס וברשמת רוזמן פרקש קש להתערב בעניןתבהנציב מ

 ולחדד לכל שופטות המשפחה:

 

 . 97" שבתקנה  בהקדם האפשרירשמות מה פירוש הביטוי "יש להבהיר לשופטות ול .א

 

יש להבהיר לשופטות ולרשמות שקיום הדיון בבקשות ביטול צווים במעמד צד אחד הוא   .ב

   חובה!

 

בהקדם האפשרי ולא  כאשר נחתם צו במעמד צד אחד, מייד חובה על אותו שופט לקבוע דיון  .ג

לתת לגבר את יומו בבית המשפט והזדמנות  כדי   ואין צורך בנימוקים בכתבימים   14פחות מ 

    ותו לא!!!!  -די לבקש את הדיון   הולמת להגן על זכויותיו בעל פה.

   

לקבוע את מנגנון הפיצוי במעמד צד אחד למקרה והצו מבוטל או הבקשה הוגשה בחוסר תום   .ד

נון  לב.  למשל במקרה דמן כאשר נשלל מהגבר זכות שימוש במכונית, מצופה כי ייקבע מנג

 הפיצוי כבר לגבר בגין שלילת השימוש במכונית. 
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לתקנות סד"א   97ון בנק ושלילת שימוש ברכב, תקנה בשימו לב כי בשני המקרים, העיקול על חש

החדשות מחייבות "יקיים בית המשפט דיון במעמד בעלי הדין בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מארבעה  

 לם מזכויות בסיס אלו.   גם השופטת וגם הרשמת בחרו להתע  עשר ימים".

 

מדובר בתופעה גורפת בכל בתי המשפט למשפחה, כאשר שופטות המשפחה מתעלמות לחלוטין  

מזכויות הגבר לחייו, רכושו וילדין ובכוונה דוחות ומעכבות דיונים או לא מקיימות דיונים בכלל,  

 יפות לתת החלטה על סמך ניירת בלבד. דומע

 

 LITIGATION BYנראה כי התפתחה מגמה לוותר על דיונים ובמקום זאת לקיים 

CORRESPONDENCE      ולכן זהו תפקידו של הנציב להבהיר לשופטות שהתקנות החדשות נועדו

ולא לייצר כמויות של ניירת לתגובה על תגובה על תגובה ולשמוע את הצד   –לייעל את העבודה 

 חודשים.    3המעוקל בעוד 

 
             

         

      חתימת המתלונן

 __________ _____ ***חתימת מגיש התלונה

 

 














