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 ה"ב

 1064084/2יק ת

 זורי נתניהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יאיר לרנר, בן שמעון' הרב רפאל י, רב אברהם שינדלרה

 )ר יצחק ברקוביץ"וטכ "ב י"ע( לוניפ :תובעה

 גדנ

 )ד יעל עוז"כ עו" בי"ע(  פלונית :הנתבעת

  לאור הפסיקה ריכת מזונות ילדיםכ? מהן –' דיןכ'ביעה וכריכה כנות ו ת:נדוןה

 חלטהה

לפנינו  בקשה  להכרעה  בשאלת  הסמכות  של  בית  הדין  במזונות  הילדים  שנכרכו  בתביעת 

 .הגירושין של הבעל

 : ני פנים להכרעה שלפנינוש

 ? האם התקיימו התנאים הדרושים לכריכה –' כניט'פן הה

 ?כרוך מזונות ילדיםלפשר אהאם  –הפן המהותי ו

 קער

פתח  בעל  תביעת  גירושין  ובכרוך  לה  תביעת  רכוש )  11.1.16(ו  "בשבט  תשע'  בתאריך  א

ד "כ  הבעל  בתאריך  כ"תוספת  הבהרה  בעניין  הכריכה  התקבלה  מאת  ב.  מזונות  ומשמורת

 ).3.4.16(ו "תשע' באדר ב

וכן  בכתבי  הסיכומים  שהוגשו  לבקשת  בית )  3.4.16(ו  "תשע'  דר  בבאד  "דיון  בתאריך  כב
וזאת מחמת תביעת  ןדיהת סמכות בנידון דידן אינה מסורה לביההאישה כי  טענה  באת  כוח  הדין

 .כריכה שאינה כנה וכריכה שאינה כדין, גירושין שאינה כנה

 ומשכך,  שהתביעה  הוגשה  כדת  וכדין  וטועןול  וכול  מכחיש  מכ  ,לעומתה,  א  כוח  הבעלב
 .ןדיהת  נתונה לביהסמכות

ממתין  עם   טשפהמת  ובי  ,בקשה  למזונות  זמניים  טשפהמת  ה  הגישה  בביישכי  הא  ש  לצייןי
 .בנושא הסמכות בהתאם ןק דיהכרעתו עד לפס

 הישכ הא"ענות בט

היא  מסתמכת  על  כך .  כ  האישה  טוענת  שבמקרה  דנן  לא  הייתה  תביעת  גירושין  כנה"ב

על  כך  שהבעל ,  ביעה  מיד  לאחר  הגשתהשהבעל  לא  המציא  לידי  האישה  את  כתב  הת
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ועל  כך  שהבעל  ניהל ,  המשיך  להתגורר  באותה  דירה  עם  האישה  לאחר  תביעת  הגירושין

 .משא ומתן במקביל לתביעת הגירושין

בעל לא המאחר ש,  לדעתה.  המזונות  אינה  כנה  ה  כי  גם  כריכתישהא  טוענת  באת  כוח,  נוסףב
די בזה כדי ללמד שהבעל מעוניין , אים של רכושוציין את סך הכנסותיו המלא ואת הפרטים המל

 .ולפיכך דין הכריכה להתבטל ןדיהת להטעות את בי

מאחר ,  לדעתה.  והוא  כריכה  כדיןי  ה  לפגם  בתנאי  השלישישהא  טענה  באת  כוח,  נוסףב
ירוט  של  מזונות  הילדים פכן  בשל  אי־ובעל  לא  פירט  את  נכסיו  המלאים  ואת  הכנסתו  המלאה  הש

 .יכה כדיןלא התקיימה כר

 .סמכות בעניין מזונות הילדים ןדיהת ה לקבוע כי אין לביישהא כוח תבאמבקשת , שכךמ

 יון והכרעה ד

 מסגרת המשפטיתה

 1סמכותו  של  בית  הדין  הרבני  לדון  בענייני  נישואין  וגירושין  נגזרת  מכוח  הוראת  סעיף  

, )חוק  השיפוט:  הלן  גםל(  1953  –ג  "התשי,  )נישואין  וגירושין(לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  

 :שלפיה

נייני  נישואין  וגירושין  של  יהודים  בישראל  אזרחי  המדינה  או  תושביה  יהיו  בשיפוטם ע"
 ."ין רבניים דדי של בתיוהייח

  לחוק  השיפוט  מרחיב  את  סמכות  בית  הדין  הרבני  לכל  עניין  הכרוך  בתביעת 3עיף  ס
 :וכלשונו. שיעניין זה כלל אינו מענייני המעמד האי אםאף , גירושין

אישה  ואם הדי    יאם  על,  ביעת  גירושין  בין  יהודיםתין  רבני    דהוגשה  לבית"
ין  רבני  שיפוט  ייחודי  בכל  עניין  הכרוך  בתביעת   דיהא  לבית,  די  האיש  יעל

 ."לרבות מזונות לאישה ולילדי הזוג, הגירושין

 וניםשלאפשר  לבעל  הדין  לרכז  את  ההתדיינות  בתחומי  המחלוקת  הא  טרת  הסעיף  הימ
ולהעניק  לבית  הדין  סמכות  להכריע  בכל  עניני  הגירושין ,  במסגרת  דיונית  אחת  בבית  הדין  הרבני

'  וינטר נ1/60מ "ביד, 669, 625) 2(ד נו "פ, דין הרבני הגדול הבית'  רון נ8754/00ץ "בג(תחת קורת גג אחת 

 .)1466, )פרשת רון: להלן (1457ד טו "פ, בארי

יצרה  הפסיקה  את   די  אחד  מבני  הזוג  ילרעה  של  הסדר  הכריכה  עלע  ניצול  ולמנ  דיכ,  ידועכ
 . וכריכה כדין, כריכה כנה, תביעת גירושין כנה: המבחן המשולש

 יון  דמנוע  לדי  כגי  סא  למזונות  הניין  עת  אכורכת  הירושין  גביעת  תבהגשת"
 פסיקתו מעולהכ,  וא  הנאי  תי  כמחוזי  המשפט  הית  בפני  למש  מוגיה  סאותהב
, נה  כיא  הרבני  הדין  הבית  להוגשה  שגירושין  התביעתש,  ה  זטשפ  מית  בלש
 יא הף אגירושין התביעת במזונות הריכת ככי  ודין  כה  בכרך  נמזונות  הענייןש
(ד נז "פ, פלמן' למן נ־פ פייג8497/00ץ "בג וראה. גבעולי' גבעולי נ 118/80 א"ע( "נהכ
 6334/96ץ  "בג;  157,  155)  4(ד  לד  "פ,  גבעולי'    גבעולי  נ118/80א  "ע;  132,  118)  2

 ).)לא פורסם(בית הדין הרבני האזורי ' אליהו נ

 :צורך בבדיקת הכנות הוסבר בדברי השופט זילברגה
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אם  התביעה  רק  כסות  עיניים  להשמיט  את  הסמכות  מתחת  רגלי  בית "
עדיין  מוסמך   טשפהמת  המשפט  האזרחי  אין  היא  מצליחה  בהשמטה  זו  ובי

 ).מאירוביץ'  מאירוביץ נ120/62, א"ע(" לדון בתביעת המזונות

בית  המשפט  קבע  את  מבחני  הכריכה  כדי  שתביעת  הגירושים  לא  תשמש  כסות  עיניים "
 .)118/80א "וראה ע, עיוני משפט כרך יד. רוזן צבי. ראה א(" בלבד

ה  אכן  במטרה  להתגרש  ולא יתמטרת  הבדיקה  היא  לקבוע  שתביעת  הגירושין  הי,  ווה  אומרה
 . שפטי מהצד השני אף שאין בכוונתו להתגרש בשעת הגשת התביעהלסכל יתרון מ דיכ

להסיק  מתוך  מכלול  התנהגותו   פשראם  אחינה  בתיעשה  בדרך  של  ,  לפיכך,  דיקת  הכנותב
 .של הבעל על חוסר כנות

 ן הכלל אל הפרטמ

,   להפקיע  את  הסמכות  מבית  הדיןכדיבית  הדין  אינו  רואה  בכל  האמור  ,  לאחר  העיון

 . וכדלהלן

 הנת גירושין כביעת

לעניין  טענת  באת  כוח  האישה  כי  הבעל  לא  המציא  את  כתב  תביעת  הגירושין  לידי  האישה 

לפי  תקנות  הדיון  לא  מוטל  על ,  הנה:  ומשכך  יש  לראותה  כתביעת  גירושין  בלתי  כנה,  כדין

 ).פרק  ד,  ג"התשנ,  תקנות  הדיון  בבתי  הדין  הרבניים(צד  המגיש  את  התביעה  ליידע  את  הצד  השני  

ומותר  היה  לו  לבעל ,  כירות  בית  הדין  היא  המוסרת  את  כתב  התביעה  לידי  הצד  השנימז

 . לסמוך על כך

 .ןדיהת שאכן כך נהגה מזכירות בי, הרבני עולה ןדיהת עיון בנתוני הדיוור של בימ

: כךו.  שכתב  התביעה  נמסרן  ויצואף    הישלא  ןדיהת  מזכירות  בי  יידשלח  על  נתב  התביעה  כ
 .הישמאן דהו להסתיר את פרטי כתב התביעה מן הא יידל עוונה ה כיתרור שלא היב

 :ןדיהת ל מסך ביע הלן פרטי הדיוור כפי שעלול

 "שלח על ידי הדוארנ – 11.1.2016 11.1.2016 – תב תביעהכ 1064084/1"

 מסרנ   תניהנ 16:01 24.1.2016

 צא לחלוקה בידי שליחי   תניהנ 07:50 24.1.2016

 ליצירת קשר עם המוקד, ודעה במעןהושארה ה   תניהנ 11:50 20.1.2016

 צא לחלוקה בידי שליחי   תניהנ 11:33 20.1.2016

 ול המוקד המוסרטיפב   תניהנ 18:30 19.1.2016

 צא לחלוקה בידי שליחי   תניהנ 12:20 19.1.2016

 תקבל במוקדה   תניהנ 06:58 12.1.2016

 ותב לנתניהנ  יון ארצימ 18:31 11.1.2016
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. יש  חובת  המצאה  ןדיהת  הרי  שהפסיקה  הראתה  שגם  בתביעת  גירושין  בבי,  מוראמרות  הל
דרשה  חובת  המצאה   )חגי  רגב'  אריאלה  רגב  נ)  א"ת(  1660/94א  "מ(בעניין  רגב    טשפהמת  סיקת  ביפ

 . גם מהתובע בבית הדין הרבני

, כי  אין  הכוונה  להמצאה  פורמלית  של  כתב  התביעה  הפיזי  לידי  הצד  השני  סבור  ןדיהת  יב
על  רקע  זה  יש להבין את .  אלא  להמצאה  מהותית  וליידוע  הצד  השני  על  פתיחת  תביעת  הגירושין

רק  במקרי  קיצון   שלפיה  )'א'  גד  אנ'  וו'  א(  3343/97ש  "מבת  פחהמשלענייני    טשפהמת  סיקת  ביפ
ו בכגון  במקרה  ש,  הסתרה  ולחוסר  כנותליון  יסמצאה  של  כתב  תביעה  נ־ההיה  לראות  באייפשר  א

ודע יוה  ליכול  היכולת  של  הצד  השניסשל  הגשת  התביעה  באופן  של    ה  העלמה  מכוונתיתהי
, כהן'  כהן נ173/82ע "וראה בר( מושך ולא סבירילוי על התביעה במשך זמן מ־גכגון אי לתביעה או

 ).ספני'  ספני נ182/77ע "וראה בר

קבל מ,  עלמה  מכוונתהשל    קרהלמראיית  אי־המצאה  כחוסר  כנות  היא    בהכוונהשסבר  זה  ה
 :)רבני האזורי חיפההבית הדין ' לונית נפ( 58/08ץ "גבב טשפהמת חיזוק בדברי בי

המתבטא  בהמצאה   ן  חוסר  תום  לבשל  מבחן  הזמן  בגיו  שלילת  נפקות"
במקרים  חריגים  שבהם  חוסר  תום  הלב ,  צריכה  שיעשה  במשורה,  מאוחרת

הוא  מהותי  במידה  המצדיקה  לחרוג  מן  הכללים  הרגילים  של  הקניית 
של  הצד  שהמציא  את  כתב  התביעה  באיחור   חינת  תום  הלבב.  הסמכות

  לאיחור את  הסיבה,  את  זמן  העיכוב  בהמצאה,  בין  השאר,  צריכה  לכלול
את  מצב  ההליכים  בין  הצדדים  ואת  הפגיעה  שנגרמה  לצד  השני ,  בהמצאה

ואיזונם  עם  הצורך ,  שקלולם  של  גורמים  אלה.  להליך  עקב  העיכוב  בהמצאה
הם  שיקבעו  את  התוצאה  בנסיבותיו ,  לתחום  את  החריג  למבחן  הזמן  הרגיל

 ."של כל מקרה

 יש  צורך.  ים  עילת  חוסר  כנותקלהצד  התובע  מהמצאה  גרידא  ־היאשאין  ב  ולה  מהאמורע
 .מתוך מגמת הסתרה או באמצעות פעולה כוחנית של סיכול מידע, שהדבר ייעשה במכוון

 –אלא  ,  ה  הסתרה  מכוונת  של  הגשת  כתב  התביעהיתיהכן  אברר  כי  תנידון  שלפנינו  לא  הב
כפי   ולהזמין  את  הצדדים  לדיון  ןדיהת  שנסמכה  על  הנוהג  של  מזכירות  בי  פסיביות  –  ותריכל  הל

 .אין לראות בכך משום חוסר כנות בתביעת הגירושין, פיכךל. שמצוין בתקנות הדיון

נתוני  הדיוור  כתב  התביעה  נמסר  לידי י  פל  המזכירות  שלחה  את  כתב  התביעה  וע,  אמורכ
 .הנמענת

ה באותה דירה עד כחודש לאחר תביעת הגירושין אין ישעם הא ם העובדה שהבעל התגוררג
כדי  לאבחן  חוסר  כנות  יש  צורך .  חוסר  כנות  של  הבעל  בתביעת  הגירושין  שלובה  כדי  להעיד  על  

מכתבי  אהבה ,  קרהיקניית  מתנה    –את  תביעת  הגירושין    הותיתמבגיבוי  של  התנהגות  הסותרת  
תביעת  גירושין  במהלך  טיפול  זוגי  תיחשב ש)  'י'  נגד  ש'  י'  ש  (037841/09  ש"וראה  תמ(  או  בילוי  משותף

 ).לחוסר כנות

ישנו בחדרים נפרדים , לא קיימו יחסי אישות באותו זמן והאישה בעלשהמאחר , ה  דנןמקרב
נמצא  כי  אין  פגם  בדרישת  הבעל  לגירושין  על  אף  היותו  תחת ,  ולא  קיימו  סדר  יום  של  זוג  נשוי

שת גמגורים  משותפים  תוך  כדי  חיכוכים  וה  .שה  במשך  חודש  נוסףיאותה  קורת  גג  עם  הא
 .מעשים שבכל יום ואין בהם כדי להעיד על חוסר כנותם ות התלונות או תביעות משפטי

אין  בה  כדי ,  ה  לחזור  ולשקם  את  חיי  הנישואיןוום  העובדה  כי  הבעל  הותיר  חרך  צר  של  תקג
 .ל לא יתממש"פתח הקלוש הנשהלפגום במידת רצינותו להתגרש במקרה 
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 : יכ) 120/62א "ע( ץ מאירוביץ"עניין זה די להזכיר מה שנקבע בבגב

במקרה  בו   ינויהד,  הבעל  באורח  חילופי  יידעובדה  כי  הגירושין  נתבעו  על  ה"
עדיין  אינה  שוללת  מתביעת  הגירושין  את ,  ה  לא  תסכים  לשלום  ביתישהא

 ." הכנות שבה

 : בהמשךו

תחילה  הם  מנסים  לפשר  בין ,  כך  נוהגים  בתי  הדין  כמעט  בכל  מקרה  ומקרה"
טורא  ביניהם  הם  פוסקים ורק  כאשר  נוכחים  לדעת  כי  גבה  ,  בעלי  הדין

 ."תמיד חילופית אפותביעת הגירושין היא א[...] ושין רגי

עניין  הסיכוי  התיאורטי  לשלום  סתירה  לכנות  תביעת ב  אור  האמור  אין  לראות  בדברי  הבעלל
 .הגירושין

 ריכה כדיןכ

מאחר  שלא  פורטו  צרכי  הילדים ,  עוד  טענה  האישה  כי  כריכת  המזונות  לא  נעשתה  כדין

 .ם ולא הורחבו הפרטים בענייןהחודשיי

ץ "הצורך  בנקיבת  סכום  המזונות  כדי  להוכיח  כנות  כבר  נדחתה  בבג.  חותדענה  זו  דינה  להיט
ם אאת  חובו    ונקבע  שיש  צורך  רק  בבדיקה  אם  הבעל  מעוניין  לשלם  )דותן'  ותן  נד  (198/82א  "ע
  :כאןלשם  ןדיהק לעניין זה יפים דברי פס. ובב חויי

אם   דהיינו,  אלא  לכנות  הכריכה,  ונותזחסת  לרצונו  של  הבעל  לשלם  מכנות  אינה  מתייה"
         ."הבעל מתכוון בכנות להתדיין לפני בית הדין בנושא המזונות

למכלול ם  במקרה  דנן  הבעל  כתב  במפורש  סכום  מזונות  שלדעתו  די  בה:  וסף  לכךבנ
א "עפי  על  (  ודת  מצכראיה  פוזיטיבית  להוכחת  כנו  מה  שיכול  לשמש  אף,  כיהם  של  הילדיםורצ

 ).בן יאיר'  בן יאיר נ384/85

שייכות  לחלק  הדיוני  של  התביעה  ולא  לחלק  המקדמי   הן,  ה  יש  דרישות  נוספותישאלם  א
 .של קניית סמכות

 ריכה כנהכ

עוד  טענה  באת  כוח  האישה  כי  הכריכה  מחוסרת  כנות  מפני  שהבעל  השמיט  בכתב  התביעה 

 . חלק מהכנסתווכמותו גם, חלק מרכושו

בעל  פירט  את  עיקר  רכושו האחר  שמ.  ם  עניין  זה  אין  די  בו  לפגום  בתהליך  הכריכהג
יה  פגם  וחוסר  דיוק  בפירוט  של הגם  לו  נניח  ש,  ם  את  רוב  הכנסותיו  גותמווכ,  הרלוונטי  לתביעה
 . אין בזה כדי לפגום במידת הכנות של הכריכה, הרכוש של הבעל

  ):שעד  כרך יג עמודשורת הדין(ול בעניין דהג ןדיהת ראה פסק ביו

לפגום   כוליהעלמת  פרטים  מתוך  כוונת  זדון  :  הכלל  בדברים  אלו  ברור"
אי  מילוי  פרטים  שלגביהם  נאמרו  דברים  כלליים  שאינם  מפורטים .  בכריכה

 ." ר כךלהשלים את החסר יכולים לבוא על תיקונם אח יתןנו

נכסים  סתירה  לכנות   ירוטפאין  באי־  פיושל)  בריצ(  423/79  א"עבץ  "עניין  זה  ראה  פסק  בגב
 . ומשמעות נסתרת להשמטת הנכס' ניין חריגע'כל זמן שאין 
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הנכס  שהושמט  היה  שייך  לבעל  מלפני  הנישואין  ואינו  נכלל  באיזון  המשאבים ,  ענייננוב
 .ין לייחס להשמטתו כוונת חוסר כנותאהילכך ו, כלל

 :הנשיא דוכב יל ידפסק ענבו  ש)לא פורסם, אל בבליושמ' דוה בבלי נח( 739/87א "כן בעו

אינני  מקבל  את  הטענה  כי  הכנות  אשר  בכריכה  תיבחן  לפי  השאלה  אם  מי "
שתובע  את  הגירושין  הביא  בכתב  התביעה  פירוט  מלא  וממצה  של  כל 

אך  אין  לקבוע  ככלל ,  פירוט  כאמור  יכול  ויידרש  במהלך  הדיונים.  רכושו
 ." בענה דווקאשהוא חייב להיות מובא במלואו ובאופן ממצה בתוך התו

) 1 (גי  ל"דפ,  חזקאל  יןב'    נחזקאל  יןב(  617/78א  "ע  בעליון  הטפמשת  הם  בי  גתייחס  הו  זשאלהל

ין עני ורבני הדין הית בסמכות בפגוע לדי כו  בין  אבעל  התביעת  בוט  פיריעדרה:  "פסק  נםש.  )696
 ."ם שדיון המהלך ביקונו תל עבוא לכול יהז

 יד  ל171,  174)  5  (טי  מ"דפ,  נדלברגמ(  1565/94א  "ע  בל  טשופט  הדוב  כי  על  ידפסק  נן  כמוכ

 ינוא,  זכויות  הרכושיות  הכלול  מת  אפרט  מינו  אשר  אביעה  תתב  כף  אעוד  ואתז:  "[...]  )  באותה
 ."נות כוסר חל עעידמ

כונים  הדברים  לענייננו  לאור  העובדה  שהבעל  לא  ניסה  להסתיר  פרטים  אלו  במהלך  הדיון נ
 ).3.4.16(ו "תשע' דר בבאד "כ  הדברים בדיון שהתקיים בתאריךאלא אדרבה השלים את בירור

 כוחא  וכמו  שכתב  ב,  יש  לציין  שהבעל  התובע  סובל  ממוגבלות  קוגנטיבית  מסוימת  כן  מוכ
והוא  נהג ,  כאשר  הבעל  מילא  את  פרטי  כתב  התביעה  לא  היה  עדיין  מיוצג.  הבעל  בסיכומיו

אולם  ברור  שהוא  ציין את הפרטים כפי .  כתיבגיאות  שדבריו  גם  כמה  ביש    כן  ועל,  כמיטב  הבנתו
ין א. 'סכומים  מדויקים  של  משכורתו וכו  תוך  ציון,  והשתדל  לדייק  בפרטים,  שציין  למיטב  הבנתו

 .משום העלמה בזדון של הפרטים, לראות בחוסר פרט זה או אחר

ת ה  אינה  מבקשת  להשמיט  את  הסמכות  מידי  ביישהא  ת  כוחאיש  לציין  שב  נוסף  לאמורב
כריכת לה  התייחסה  רק  ישהא  ת  כוחאבקשת  ב.  בענייני  הרכוש  בטענה  זו  של  חוסר  כנות  ןדיה

עניין  כריכת לף  על  פי  שאוטענה  לבטלות  הכריכה  מחמת  חוסר  הכנות  בתביעת  הרכוש    המזונות
  !בכריכה ה רואה כל חיסרוןישהא צמה אין באת כוחעהרכוש 

 ןדיהת  ות  בענייני  הרכוש  בבילהשאיר  את  הסמכ  בחרה,  מסיבותיה  שלה,  ההאישסתבר  שמ
 .טשפהמת ולהעביר את הסמכות בענייני המזונות לבי

ה  היא  הבסיס רכאשר  תביעת  הרכוש  החס  כריכה  בנושא  זההעניין  בטענות  ביצול  הפראה  שנ
ו  עצמו  יש ב  –  עת  הרכוש  עצמה  נשארת  כרוכהיבעוד  תב,  לחוסר  הכנות  הנטען  בנוגע  למזונות

 .דחותלהיל טענה זו שוסר כנות ודינה ח

 הרבני בכריכת מזונות קטינים ןדיהת מכות ביס

ה ישהא  ת  כוחאב,  ה  מזאתרית.  הישכ  הא"ף  שהנידון  דלהלן  לא  הועלה  בין  הטענות  של  בא
וכפי  שכתבה ,  סמכות  ןדיהת  כי  ככל  ויש  כנות  בכריכה  קנה  בי  ןדיהת  הסכימה  עם  עמדת  בי

 :בסיכומיה
  

 3.4.16תאריך    בפניו  להתנהל  שוןדי  בןדיהת  י  בבוד  כצדק  בציין  שפיכ"[...]  
 קיימת  ההלכה  הת  אינתה  שעליון  הטפמשת  הי  בל  שדשה  חסיקה  פריה[...]  

 חוק ל3 סעיף באמור  כילדים  המזונות  בדון  לרבניים  הדין  התי  במכות  סדברב
 י  כ]הישאכ  ה"ב[=  מ  "ח  הענה  טדיון  הבמסגרת  [...]  בניים  רין  דתי  ביפוטש
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 נכבד  הדין  הבית  לתונה  נינהא,  ה  זמקרהב,  קטנים  המזונות  בדון  לסמכותה
 זונות  מעניין  בפרט  בנה  כא  לריכה  כמחמת  ונה  כא  לירושין  גביעת  תחמתמ
 ."קטניםה

הרבני   ןדיהת  כל  מקום  נראה  להרחיב  קצת  את  היריעה  בעניין  אקוטי  זה  של  סמכות  בימ
 .וכדלהלן, במזונות הילדים

ני שוח    ילדים  יכולה  שתיעשה  מכהרבני  בעניין  מזונות  ןדיהת  בי  יידניית  סמכות  על  ק
 :סעיפים שונים

 :הקובע נייםרבי דין בתפוט שיק ו לח9סעיף וח כמ

 בר  המלךד'  ל51שי  של  יהודים  כמפורט  בסעיף  יי  המעמד  האינינעב"
אשר  בהם  אין ,  או  בפקודת  הירושה'  1947–1922שראל  ־יבמועצתו  על  ארץ

דין  רבני  שיפוט  לאחר יהא  לבית  ,  ודי  לפי  חוק  זהיחדין  רבני  שיפוט  י  תילב
 –" שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך

נוהל .  אשר  בין  ענייני  המעמד  האישי  נמצאים  מזונות  הקטינים  ולפיכך  החוק  חל  לגביהםכ
 .זה הוא הנוהג הנפוץ על פיו נהגו בתי הדין לדון בעניין מזונות הקטינים

 : יהקובע כ נייםרבן דיי בתפוט שיק ו לח3סעיף וח מכו

 אם  והישא  הדי  יל  עםא,  הודים  יין  בירושין  גביעת  תבני  רין  דבית  להוגשה"
 תביעת  בכרוךין  הני  עכל  בודי  ייחיפוט  שבני  רין  דבית  להאי,  איש  הדי  ילע
 ."זוג הלילדי ואשה לזונות מרבותל, גירושיןה

ו   מורה  כי  לבית  הדין  הרבני  סמכות  לדון  במזונות  הילדים  כאשר  אל3שון  החוק  בסעיף  ל
שימוש  בסעיף  זה  אינו  מצריך  הסכמה  של ,  9להבדיל  מסעיף  .  נכרכות  כדין  עם  תביעת  גירושין

 .הצד השני ובלבד שתיעשה הכריכה בכנות וכדין

'   בייטר  נ47/62א  "וראה  גם  ע.  120/69ע  "בר(העליון  בעניין  שרגאי    טשפהמת  פסיקת  בי,  רםב

 הורים  ממזונות  לילדים  הל  שצמאיתע  התביעה  הפשרות  אינתה  תפיסה  זו  ואבחנה  ביןש)  בייטר
להלן .  ילדים  המזונות  לוצאותיו  ההשבת  להורה  הדי  יל  עתביעה  הפשרות  אבין  למשפט  הביתב

 :האמור ןדיהק ציטוט מפס

 ומד  עוא(  מוציאה,  הורהה.  רכים  דשתי  בילדים  לזונות  מתבוע  ליתןנ,  כידוע"
 ת  אזון  לחייב  שמי  משבתם  התבוע  לכולי,  ילד  המזונות  לציאות  י)הוציאל
 הא  תכזאת  שזונות  מתביעת  שכולי,  ט  גובעת  תה  אישהיתי  האםו,  ילדה
 דין  הית  בל  שייחודית  הסמכותו  בהא  תך  כעקבו,  ירושין  גתביעת  ברוכהכ
, )גירושין  וישואיןנ  (בנייםר  ין  דתי  ביפוט  שחוק  ל3  עיף  סכוחמ,  רבניה
 חייב  הרההו  הן  מזונותיו  מתבוע  לעצמו  בכול  יילד  הךא  [...]  1953  –ג  "שית
 תביעהה.  ציאות  יהשבת  לביעה  תק  רלאו,  מש  מזונות  מביעת  תוהיז.  כךב
 דין  העלי  בבחינת  מם  גלאא,  הותה  מבחינת  מק  רא  להורה  התביעת  מונהש
 במקרה  שזמן  בבוש.  מתדיינים  ודין  הית  בו  אמשפט  הית  בפני  בעומדיםה
 ם  עילד  השני  המקרה  בתדייןמ,  צמם  עבין  לינם  בהורים  התדיינים  מראשוןה
  [...]נתבע ההורהה

 די  יל  עבין  ואם  הדי  יל  עיוצג  מוא  הם  איןב,  ילד  הל  שזונות  מביעתת
 דין  הית  בל  שייחודית  המכותו  סגדר  בהא  תא  לעולםל,  חר  אפוטרופוסא
 תביעתב'  רוכהכ  'היות  לכולה  יינה  אף  אאמור  השוני  המפאתו,  רבניה
 ."ל"נ ה3 סעיף באמור כירושיןג
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מוגבלת  לדיון  עבור  תביעת  השבת  הוצאות   ןדיהת  סמכות  של  ביפי  הלכת  שרגאי  מסגרת  הל
מסגרת  זו  הדיון  הוא  בין  שני באחר  שמ,  של  ההורה  שהקטין  נמצא  במשמורתו  מן  ההורה  השני

 .רך לתביעת הגירושין ביניהםיכההורים ויכול הוא לה

ת ישלעולם  שמורה  לקטין  הזכות  לשוב  ולפתוח  את  נושא  המזונות  בב,  הלכה  זו  פיל  מצא  ענ
שהרי  המסגרת .  במסגרת  תביעה  עצמאית  למזונות  והוא  אינו  כבול  להסכם  שערכו  הוריו  טשפהמ

ולם עאך  הקטין  עצמו  מ,  ת  להשבת  הוצאותעהיא  בין  שני  בני  הזוג  והיא  נוג  ןדיהת  הדיונית  בבי
 .לא היה צד להליך ולפיכך אין מניעה שיפתח תביעת מזונות בשמו הוא בכל ערכאה שיבחר

אך  בשנים  האחרונות  נראה  שמגמת  הפסיקה .  עיקרון  זהפי  הגו  בתי  הדין  על  משך  שנים  נב
 .מכוונת לרוח חדשה המאפשרת כריכת מזונות קטנים בבתי הדין

 רבני  הדין  היתב'    נלוניתפ(  6929/10ץ  "ג  בבאורנ'  מ,  היום  דמשפט  הית  בשיאת  נתבה  כךכ

 :24 ו־18, 13 פסקאותב, )6929/10ץ "גב: הלןל, 2013ל גדוה

 קרים  משניב,  לדים  ימזונות  בדון  למכות  סתונה  נרבני  הדין  הבית  לףא...]  "[
 דין  ככרך  נמזונות  הניין  עהם  במקריםב,  עיל  לאמורכ,  אשיתר:  יקרייםע
: או  רכריכה  התנאיל  ;שיפוט  החוק  ל3  עיףס(  דין  הבית  להוגשה  שירושין  גתביעתב
 )).למן  פרשתפ:  הלןל)  (2003  (132,  118)  2(זד  נ"פ,  למןפ'    נלמןפ-ייג  פ8497/00ץ  "גב
 אמור  כיא  הילדים  המזונות  בדון  לדין  הית  בל  שמכותו  סכזה  שמקרהב
 ענייני  למשפט  התי  בל  שמכותם  סת  אמוציאהה  ,קוריתמ-יחודית  ימכותס
 מקרים  בלדים  ימזונות  בדון  למכות  סרבני  הדין  הבית  לתונהנ,  ניתש.  שפחהמ
 ).טשיפו החוק ל9 עיףס( צדדים הין בך כוסכם ההםב

 דין  הבית  בלדים  ימזונות  בדיון  לסמכותה,  עיל  לציינתי  שפיכ,  אשיתר[...]  
 סכמתה,  דין  כריכהכ:  לופיים  חדנים  אלושה  של  עהתבסס  לכולה  ירבניה
 אלוו  –  סכמה  הבהעדר  וריכה  כהעדרב).  משכתנ(  לווית  נמכות  סוא,  צדדיםה
 עהתבי  בדון  לדין  הית  בל  שמכותו  סקורמ  –  ענייננו  בדברים  הני  פםה
 בהו,  נמשכת  הסמכות  בהימצא  לכול  יסיבות  נינוי  שקב  עזונות  מהפחתתל
 .לבדב

 לא  לירושין  גסכם  המאשר  הבני  רין  דלבית  שקבע  נעתי  דישמע  תםא[...]  
 זונות  מהפחתת  לתביעה  בדון  למשכת  נמכות  סין  אניין  על  שגופו  לל  שיוןד
 זונות  מיניעני  בדון  למקורית  הסמכותו  מגרוע  לדי  כאמור  כין  אכךב.  ילדיםה
 ענייני  בדון  לצדדים  הסכמת  הכוח  מסמכותו  בכןו,  ריכה  ככוח  מלדיםי

 ת  אהקנות  לצדדים  הין  בסכמה  ההעדרב,  ריכה  כהעדר  בואולם.  זונותמ
, צדדים  הבין  שהסכם  הל  שגופו  ליון  דבהעדרו,  רבני  הדין  הבית  לסמכותה
 גדריל  חוץ  מילדים  הזונות  מניין  עצוימ  –  ילדים  הזונות  מסוגיית  ברבותל
  ."דין הית בל שמכותוס

 :ין דסק פאותו ברבלא'  עשופטת הל שדבריה בם גכךו
 מובןכ  [...]  אורנ'    משופטת  הברתי  חל  שמקיף  הינה  דפסק  לצטרפת  מניא"
 זונות  מענייני  בדון  לדין  הית  בל  שמקורית  הסמכותו  מגרוע  לאמור  ביןאש
  [...]"בכנות ודין כירושין גתביעת בנכרכו שלדיםי

 רבני  הדין  היתב'    נלוניתפ  (8533/13ץ  "בג  בםג,  אורנ  שופטתה,  יום  כנשיאה  התבה  כו  זךר  דלע

 ):29 סקהפ, 8533/13ץ "גב: הלןל, 2014 גדולה

 נות  בן  הי  כפסק  נשרא,  חרות  אסוגיות  ממילה  הריתית  בוגי  סבדלת  נכךב"
 וצאות  הטל  נביעתק,  פיזית  המשמורת  הדוגמתכ,  גירושין  התביעת  בריכהכ
 שורות  קלה  אוגיותס    [...]זה  מה  זמתגרשים  הזוג  הני  בלדי  יל  שמחייהה
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 תחייבת  מהם  בהכרעה  וגירושין  ההליכיב,  אמיץ  ושיר  יאופןב,  מהותןב
 ם  גצריכה  מנישואין  הפקעתה  [...]  הגירושין  מנובע  הנסיבות  הינוי  שעצםמ
 ."שותפת מופה קנמצא בין אבר ככןש, ילדים הזונות מעניין בביעהק

 רבני  הדין  היתב'    נלוניתפ  (5933/14ץ  "בגב,  נדלה'    נשופט  הם  גאחרונה  לסק  פכך  לדומהב

 ."כריכה לניתן הניין עוא הטינים קזונות מי כפסק נברכ: ")גדולה

, רבני  הדין  הית  בל  אמזונות  הביעת  תגשת  המרות  לי  כמבהיר  ונדל  השופט  הוסיף  מאת  זםע 
 ל שיומו קף אל עשפחה מענייני לפטמש הבית בתידון שכולי, טין קל שצמאית עזונות מביעתת"
 בריה דמשך האלו, הלן ליובאש, 4407/12 סק פל אפנה משהואכ, "רבני הדין הבית בודם קליךה
 .לעיל דינה דפסק באורנ נשיאה הלש

 ,)פלוני'    פלונית  נ6454/14ץ  "נגד(  ופט  הנדל  הוגשה  בקשה  לדיון  נוסףשפסק  דינו  של  ה  נגדכ
משום  שינוי  הלכה ,  המאפשר  כריכת  מזונות  ילדים,  ופט  הנדלבטענה  כי  יש  בפסק  דינו  של  הש

בלא  שהוקדש  לשם  כך ,  העומדת  בסתירה  להלכה  קודמת  של  בית  המשפט  העליון  מקדמת  דנא
והבהיר  כי  למעשה  אין   גרוניס  דחה  את  הבקשה'  א  )אזד(נשיא  בית  המשפט  .  דיון  ממצה  ומספק

כפי  שהתבטאו ,  ם  זאתעו,  ית  בנושא  זהההלכה  העקרונה  סתירה  בין  האמירות  השונות  ולא  שונת
 . עדיין מוסמך בית הדין לדון בתביעת מזונות הנכרכת אל תביעת הגירושין, שופטי העליון

 :אלו דבריוו

דין  אף  לא  נקבעה  הלכה   הבפסק  [...]  דין  לא  נקבעה  הלכה  חדשה  הפסקב"
די   יכנטען  על,  של  בית  המשפט  העליוןת  העומדת  בסתירה  להלכות  קודמו

ניתן  לכרוך  בתביעת  גירושין  את  סוגיית  מזונות ,  כפי  שנפסק.  רתהעות
, ולםא)).  1980  (158,  155)  4(ד  לד"פ,  גבעולי'    גבעולי  נ118/80א  "ע,  ראו(הילדים  

די   יעת  הגשת  תביעת  מזונות  עצמאית  עלנכריכה  זו  אינה  מו,  עוד  כפי  שנפסק
 הרבני  הואן  הכרוך  בבית  הדין  יהעני.  הקטין  לבית  המשפט  לענייני  משפחה

לעניין  השבת  הוצאות  שבהן  נושא ,  במישור  היחסים  שבין  בני  הזוג  ואאפ
' רגאי  נש  120/69ע  "בר,  וראו  גם;  שם(אחד  מבני  הזוג  בקשר  לגידול  הילדים  

פיסקה , בית הדין הרבני הגדול' לונית נפ 8533/13ץ "בג; )1969 (171) 2(ד כג"פ, שרגאי
 ")).29.6.2014  (וראנ' דעתה של המשָנה לנשיא מ- לחוות30

בית  הדין  הרבני  הגדול '  לוני  נפ(  4407/12  ץ"גבבגרוניס  אל  פסק  הדין    )דאז(כאן  הפנה  הנשיא  מ

בבית  הדין  הרבני  אל   ריכת  תביעת  המזונותכקשר  נושא  זה  של  ו)  4407/14ץ  "בג:  הלן  ל,לערעורים
  :ץ זה"בעו בבגקהכללים אשר נ

קטין  לבית  המשפט  לענייני באילו  תנאים  יכולה  התביעה  העצמאית  של  ה"
של  הסכמות  באשר  למזונות  הקטין '  לפתיחה  מחדש'משפחה  להביא  

 ."הגיעו הוריו בבית הדין הרבני ןהאליש

המעורער   ןדיהק  הרי  מן  המקובץ  בפס.  דברי  הנשיא  גרוניס  לכאורה  אינם  מובנים,  כןא
פוט שיק  ו  לח3  סעיף  הרבני  יש  סמכות  לדון  לפי  ןדיהת  והקודמים  לו  שהובאו  לעיל  עולה  כי  לבי

 .השנים כל הגונל פיה שעוכיצד עולה הדבר בקנה אחד עם הלכת שרגאי , נייםרבי דין בת

ץ "למצוא  בדברי  הנשיא  גרוניס  עצמו  בציונו  לבג  פשראישוב  דברים  אלו  ית  אראה  שנ
ההוא  שינה  השופט  עמית  את   ןדיהק  פסב  ).בית  הדין  הרבני  הגדול  לערעורים'  לוני  נפ(  4407/12

לי  כפי ארומקום  מבחן  פרוצדב  .חינה  הנדרשת  באפשרות  של  תביעה  מחודשת  של  הקטיןהב
נקבע המבחן המהותי לפיו , או בשם הקטין אםהאם התביעה היא בשם , שהיה נהוג עד אותו זמן

התקיים  דיון  משמעותי  ורציני  לגופו  של  עניין  בצרכי  הקטין  ואפשרויות   םא  השאלה  בחןתי
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אף  לא  בבית ,  התשובה  חיובית  לא  ייפתח  דיון  מחודש  בשאלה  זו  םא.  תשלום  המזונות  עבורו
 . המשפט

 :אלו דבריוו

 ם  עשתנתהה,  פרוצדוראלי  המבחן  הת  אמדגישהה,  ברון  עהלכת  בגישהה"
 יןא,  ה  זבחן  מי  פלע.  מהותי  המבחן  בדגש  הת  אמיקדה  שגישה  לזמן  הלוףח
 בית  שכך  בדיו,  קטין  הל  שעניינו  בפרד  נבדיון  ופרדת  נביעה  תהגשת  בורךצ
 ני  בין  בנערך  שהסכם  הת  אבחןו,  ילדים  הזונות  מעניין  בגופו  לן  דמשפטה
 ."למזונותיהם וילדים הטובת לתייחסות הוך תזוגה

או   אםהזו    םא  –שיש  חשיבות  פחותה  לשאלת  המתדיינים  ,  תוך  דברי  השופט  עמית  עולהמ
מקרה ב.  כי  הילד  עצמוהתקיים  דיון  בצר  םא  –ועיקר  החשיבות  נתונה  לשאלה  העקרונית  ,  הילד

 .תשובה חיובית לא ניתן יהיה להפקיע את הסמכות של הערכאה הראשונה שדנה בכךהש

 :עוד שםו

 הורה  הבין  לקטין  הין  בהבחנהה:  לל  כצמאית  עינה  אעצמאית  התביעהה"
 די  יל  עוגשת  מראשונה  התביעהה.  יקציה  פרובות  קתיםע  ליא  הותו  אמייצגה
 שמו  בהורה  הדי  יל  עוגשת  משנייה  היעהתב  הגםו,  קטין  הל  ששמו  בהורהה
 ."צמאית עביעה תל שכובע בפרדת נתובענה כפעם הךא, קטין הלש

אין  לנו  עניין  יותר  לעסוק :  כרוצה  לומר  ,האמור  ןדיהק  הנשיא  גרוניס  הפנה  לפס,  אמורכ
, אין  לדון  בשאלת  הבעל  דין  הפורמלי  החתום  על כתב התביעה,  בשאלות  הסמכות  הקדם  דיוניות

 םאבע קעתה המהות היא זו שתמ, )כביכול בשם הילדים אםהציני בתביעות  עשה שימושנה מאחר שכנרא(
א התקיים דיון מעמיק בעניינם לרק אם . הםיאכן  יש  לקטינים  סיבה  לתביעה  מחודשת  של  מזונות

או  לחילופין  כאשר  הכרעת  הדין  גובלת  בחוסר  מידתיות  קיצונית  יוכלו  הקטינים  לפתוח  בתביעה 
 .עצמאית

שטש  הגבול  המלאכותי  שנעשה  בהלכת  שרגאי  בין  מזונות יטלומר  כי  ה  פשרא,  שכךמ
היה  לתבוע   פשראשכן  גם  לאור  הלכת  שרגאי    ,לילדים  לבין  תביעת  השבת  הוצאותם  ישירי

 :השבת הוצאות עתידיים כפי העולה מהניסוח שם

 תבוע  לכולי,  ילד  המזונות  לציאותי)  הוציא  לומד  עוא(  מוציאה,  הורהה"
 כולי,  ט  גובעת  תה  אישהיתי  האםו,  ילד  הת  אזון  לחייב  שמי  מתםשבה
 ."ירושין גתביעת ברוכה כהא תכזאת שזונות מתביעתש

הנפקות .  על  אף  השוני  בכותרת  הדיונית  עשית  מהותית  בין  התביעותמאין  נפקות  :  אמורל
ן הקטי,  אםה  התובעת  היאששמאחר    –ה  של  התביעה  קטיאלתה  רק  לעניין  הפורמייה  יקריתעה

 .יכול לעולם לתבוע תביעה עצמאית

הרבני  קונה   ןדיהת  אין  ביה  פישלאת  הבסיס  להלכת  שרגאי  וה  השוני  הפורמלי  היו,  אמורכ
 .סמכות במזונות ילדים

לא אל  הדיון  שהפורמלי    והמדד  הקובע  אינו  הצד,  אמורכלאחר  ששונתה  הגישה  ,  פיכךל
במקרה  שהאם  היא  זו  שתבעה  בשמה וגם  ו  שוב  אין  מקום  להכרעה  ז.  התוכן  והמהות  של  הדיון

אין  מקום  לשמוט  את ,  ככל  שתוכן  הדיון  יהיה  זהה  לדיון  שבו  הקטין  יהיה  התובע  –היא  
 .הרבני ןדיהת הסמכות מידי בי
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, מתפרסת  רק  על  תביעות  שבין  בני  הזוג  ןדיהת  מכות  ביסף  על  פי  שאש,  מובן  מהאמורה
למהות  ותוכן  הדיון  העצמאי  של  תביעת הות  הדיון  בעניין  מזונות  הילדים  ככלל  זהה  מאחר  שמ

 .ןדיהת לפיכך יש לראות בחיוב את אפשרות הכריכה וקניית הסמכות לבי, מזונות הקטינים

אין  בכל  האמור  למנוע  מהקטינים  לתבוע  תביעה  עצמאית  למזונותיהם  במובן ,  מובןכ
  בני  הזוג אך  הדיון  בעניין  זה  ייקבע  לאור  הממצאים  שנעשו  בדיון  בין.  הפורמלי  של  המשפט

 .ובבחינה מדוקדקת של צרכיהם לראות אם נתקיימו בדיון הראשוני

 יכץ  האמורה  עם  קביעת  הנשיא  גרוניס  "להבין  כיצד  מתיישבת  החלטת  הבג  דיכי  באמור  ד
 ".בפסק הדין לא נקבעה הלכה חדשה"

כפי  הרוח  העולה  מן  ההחלטות "  מעשה  בית  דין"בתי  הדין  ברחבי  הארץ  כבר  עשו  ,  אכןו
ראה (.  וקבעו  כי  יש  סמכות  למזונות  ילדים  שנכרכו  כדין  לתביעת  גירושיןץ  "נות  של  בגהאחרו

 1005225/1תיק בתניה נד "יה וב1048776/4 ד הרבני חיפה בתיק"ביה; 1045103/2 יק בתא "ד ת"ביה: ותהחלט
 ).936295/1 ד הגדול בתיק"כרעת ביהבהם גוכן 

 . אימצו גישה זו, בחלקם, ם בתי המשפטג

השופט '  כב,  רושלים  ישפחה  מענייני  למשפט  היתב(  58482-07-15ש  "תמ  בהרחבה  באמוראה  הר

('  נגד  א'  ד(  4566-12-14  )יוסי'השופט  ג'  כב,  מחוזי  חיפה(ש  "וטט  מרמ  צם  ש,)לא  פורסם,  ערן  שילה

26.7.15((: 

' ב  כדברי  בש  יי  כבורניס,  ל"נץ  ה"בג  בדין  הפסק  לבהתייחס  ואת  זם  עחדי"
 בית  ולוניפ'    נלונית  פ6454/14ץ  "דנג  ברוניסג'    אשופט  ה)דימוסב(  נשיאה
 עקבות בהתעורר שנושא בהירות־בי אותה את אסירה) 23.12.14 (רבני הדיןה
 זונות  מוגיית  סת  אירושין  גתביעת  בכרוך  ליתן  ני  כהבהיר  ו5933/14ץ  "גב
 ביעת  תגשת  הונעת  מינה  או  זריכה  כולם  א,עבר  בוד  ענפסק  שפי  כילדיםה
  –  הדגשהה("  שפחה  מענייני  למשפט  הבית  לקטין  הדי  יל  עאיתצמ  עזונותמ

 ).השופט ערן שילה' כב של

השופטת  אירית '  כב,  בית  המשפט  לענייני  משפחה  ירושלים(  34853-04-15ש  "ן  ראה  האמור  בתמכ

 ):לא פורסם, בן דור ליבל

תה ייאכן  אין  חולק  כי  זו  ה,  שר  לטענתה  כי  לא  ניתן  לכרוך  מזונות  קטיניםא"
 .כה עד לא מכברההל

, כפי  שנכתב  בהחלטות  רבות  שיצאו  מלפני  בתי  המשפט  למשפחה,  אולםו
במספר  פסקי  דין  שניתנו  לאחרונה  ציין  בית  המשפט  העליון  כי  ניתן  לכרוך 

 שבפסק  דין  מיום,  להתעלם  מהעובדה  א  ניתןלבפרט  .  מזונות  קטינים
ק  כי כבר  נפס"  כי  –  בהרכב  שלושה  –קבע  בית  המשפט  העליון    11.9.14

(פלוני  '  פלונית  נ  5933/14  ץ"גב("  מזונות  קטינים  הוא  עניין  הניתן  לכריכה
אין  אחידות  אצל .  ועל  יסוד  הכרעה  זו  גם  דחה  את  העתירה  שלפניו  ,))11.9.14

. שופטי  בתי  המשפט  למשפחה  בפרשנות  פסיקה  זו  של  בית  המשפט  העליון
ם  את למצוא  שופטים  המפרשי  יתןנ,  כפי  שהפנו  הצדדים  בטיעוניהם

ויש  הסבורים  כי  אין  אלה  אלא ,  החלטות  בית  המשפט  העליון  כשינוי  ההלכה
אינני .  אמרות  אגב  בפסק  דין  אשר  אין  בכוחן  לשנות  הלכה  משכבר  הימים

כן  כי  ההלכה יתוי,  קובעת  כי  משמעות  פסיקה  זו  היא  בהכרח  שינוי  ההלכה
וח ם הכדומני  כי  כמו  לבתי  המשפט גם לבתי הדין הרבניי,  ברם.  לא  השתנתה

, והסמכות  לפרש  פסיקה  זו  ולקבוע  אם  יש  בה  לשנות  הלכה  שמכבר  הימים
סבורני  כי  אין  לבית  משפט  זה  עדיפות  נורמטיבית  על  הכרעות  בתי .  אם  לאו

 ".הדין הרבניים באופן שמאפשר לבית המשפט להתעלם מהחלטותיהם
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 ).]25/11/2015 (ו"כסלו התשעג ב"י, 1048776/4י אושינסקי בתיק "הגר –ד חיפה "באעוד בהחלטת ' ור[

ל  הכריכה  בתביעת ע,  ובינכרוך  על  עקהכרוך  זה  ':  מעוז  במאמרו  'ר  א"פים  הם  דבריו  של  די
 :ענייננול) 113ד ומעיוני משפט כרך יד ע(' הגירושין

כריכת  מזונותיהם  של  הילדים  בתביעת  הגירושין  בין  ההורים  לא  רק  שהיא "
אלא  אף ,  נייםרבן  דיי  בתפוט  שיק  ו  לח3לשונו  של  סעיף  י  בת  על  ידכתמו

 ."לגופה, ברוב המקרים, רצויה

אף לא עניינית , לא  מצאנו  לא  הצדקה  פורמאלית,  מכל  הטעמים  האמורים  ":)114  מודע(שם  ו
 ."הרבניים בעניין מזונות הילדיםן לצמצום סמכותם של בתי הדי

 עניין  בחלטה  הו  אןי  דסק  פוציא  הרם  טרבני  הדין  הית  בם  אם  גי  כהדגיש  לם  גש  יה  זענייןב
 בר  כםא,  כן  שכלו,  יון  דך  כשם  לבע  קק  רלאא,  ליו  אוגשה  העניינם  בתביעה  שילדים  הזונותמ
 8497/00ץ  "גב  מתווה  שפיכ',  ערכאות  הין  בהדדי  הכיבודה  'קרון  עי  פלע,  עניינם  בדון  לחלה
 ין  דבבית  ושפט  מבית  בניין  עאותו  בהים  זליכיםה  "קיום  מהימנעות  העיקרון  ו,)למןפ'    נלמןפ-ייגפ(
(ומ מ"פ, ודש חאש רירהמ'  נודש חאש רברהםא( 2626/90א "ע בנקבע שפיכ, "חת אבעונה ועת בבניר

 סמכות  בידונים  נלה  אוד  על  כילדים  הזונות  מעניין  בעסוק  למשפט  הבית  לאין  שריה  –  )  205)  3
 . רבני הדין הביתב

 ית  בלע,  כלל  הרך  דלע,  רבני  הדין  הבית  ברוכה  כזונות  מביעת  תוגשה  האשרכ,  ן  כלע
, ליו  אמוגשת  המקבילה  ואוחרת  מזונות  מתביעת  ללהיזקק  מהימנע  לשפחה  מענייני  למשפטה
, וזיטיבי  פאופן  בדעת  למשפט  הית  בוכח  נם  אקר.  ילדים  השם  במשמורן  ההורה  הדי  ילע,  רובל
 עניינם  בהחלטה  הנדרש  או  כי  כרבני  הדין  הבית  בדון  נא  לילדים  הל  שניינם  עליך  הל  שסופו  ביכ
 ל  של  עניינם  עבאה  להגן  העצמאית  המזונות  הל  תביעת  שראוי  הוא  מקומה  הזא,  ותם  אקפחתמ
 .קטיניםה

כ "ב,  שכן  כפי  האמור,  אין  אנו  נצרכים  לקבוע  מסמרות  בעניין  זה  בנידון  שלפנינו  מנםא
ץ  האמורה  מאפשרת  כריכה  גם  במזונות "גבשפסיקת    ןדיהת  ה  הסכימה  עם  פרשנות  ביישהא

, שיש  בתביעת  הגירושין  של  הבעל,  לדעתה,  יעוניה  התבססו  רק  על  חוסר  הכנותט  –  ילדים
קנה   ןדיהת  נמצא  שבי,  כריכה  נעשתה  כדיןשהו  תה  כנהייקבע  לעיל  שתביעת  הבעל  הנומאחר  ש

 .נייםרבי דין בתפוט שיק ו לח3סעיף וח ם מכ גילדים הזונות מסמכות כדין בעניין

 סקנהמ

י  הסמכות  בעניין  מזונות  הילדים  נתונה  לבית  דין  זה בית  הדין  קובע  כ,  לאור  האמור

 .כדין

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).4.12.2016( ז"בכסלו התשע' דיתן ביום נ
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