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 ה"ב

 62150/3יק ת

 שקלוןאבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 ץ"הרב דניאל כ, הרב שמעון לביא , רב ישי בוכריס ה

 )ד מיכאל זילברברג"כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )ד אבי טויזר"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 ישור הסכם גירושין א:נדוןה

 חלטהה

 .ד תביעת הבעל לשעבר לפרשנות ולאכיפת הסכם גירושין"בפני ביה

ד  הורה  על  הגשת  נימוקים  בקצרה "ביה.  שאלה  מקדמית  של  סמכותה  העל  אישההכ  "ב
ד  נותן "וכעת  משהוגשו  הסיכומים  ביה,  עמודים  2עלה  על  ייקף  הסיכומים  לא  שהובדיון  הוגדר  

 .החלטתו

כ  הבעל  לשעבר  ביקש "ב.  ה  נוספתתגוב  אישההכ  "ציין  שלאחר  הגשת  הסיכומים  הוסיף  בנ
ד "החלטת  ביה,  ד  מקבל  את  הבקשה"ביה,  ד  לא  יעיין  בתגובה  החורגת  מהיקף  הסיכומים"שביה

על  הגבלת  מספר  העמודים  כללה  בתוכה  גם  הודעה  מלכתחילה  שלא  תתקבלנה  טענות  נוספות 
 .לעת עתה

 קע כלליר

ד ללא דיון בתוכן "בביהלאחר שאושר להם הסכם גירושין , 22/03/07-הצדדים התגרשו ב

 .ההסכם

-ני  משפחה  ובייבעניין  אכיפת  ההסכם  בבית  המשפט  לענ  אישההבעל  לשעבר  תבע  את  ה
השופטת  רותם  קודלר  עיאש  שהסמכות  בתביעה  נתונה  לבית '  י  כב"  ניתנה  החלטה  ע3/2/16

 .הדין הרבני שאישר את ההסכם

 .ןכ תיק בבית הדין דנ"נוכח זאת פתח הבעל לשעבר באמצעות בל

 הישענות האט

, ד  אין  סמכות  מקורית  בעניין  אכיפת  ופרשנות  הסכם"היות  שלביה,  כ"לדברי  האישה  וב

הרי ,  ובפרט  כאשר  הסכם  זה  לא  נידון  בבית  הדין  וממילא  אין  כאן  אפילו  סמכות  נמשכת

 .וזו לא ניתנה, אלא בהסכמת הצדדים, ד אינו קונה סמכות זו"שביה

הטענה  היא ,  ד  הרבני"עביר  את  הטיפול  בתיק  לביההשופטת  שיש  לה'  עניין  החלטת  כבב
שלא  הייתה  זו  החלטה  מחייבת  אלא  רק  הוראה  למחיקת  התיק  ויש  בידו  של  התובע  לשוב 
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שלא  התקיים  דיון  של  ממש  ולא  נשמעו  טענות   אישההכ  "מלבד  זאת  מעיר  ב.  ולפתוח  את  התיק
 .הצדדים בבית המשפט בעניין הסמכות

 ענות הבעל לשעברט

, ד  הרבני  לעסוק  בתביעה  זו"נכון  הוא  שמלכתחילה  אין  סמכות  לביה,  ל  לשעברלדברי  הבע

ד  הרבני  הכלל  השיפוטי  שלאחר "אולם  לאחר  שהשופטת  קבעה  שהסמכות  היא  בידי  ביה

והמקום  אליו  הועבר  התיק  הוא  מקום ,  "לא  יעבירנו  עוד"העברת  התיק  לבית  משפט  אחר  

 .מנוחתו ושם יידון

  שוב  על  השופטת  את  הטיפול  בתיק  לאחר  שהכריעה  שאינו ד  שתכפה"דבריו  פסיקת  ביהל
ואף  השארת  התיק  ללא  סמכות  שתכריע  בעניינו  הוא  גם  דבר ,  בסמכותה  אינו  מתקבל  על  הדעת

 .בלתי סביר

 יון והכרעהד

. ד"הצדדים  מסכימים  שעניין  זה  אינו  בסמכותו  הטבעית  של  ביה.  לפנינו  מקרה  ייחודי

ת  של  בית  המשפט  למשפחה  חזר  והתגלגל  התיק מכוח  החלטה  שיפוטי,  ומאידך  גיסא

 .ד הרבני"לביה

בפסק  דינו  של .  ציין  שהסכמת  הצדדים  על  חוסר  הסמכות  במקרה  זה  אינה  בהכרח  נכונהנ
  נקבע  שיש  ששאלת  אכיפת  הסכם 939124/4ד  חיפה  בתיק  "הרב  יצחק  אושינסקי  אב'  כב

 :מובילה לקבלת סמכות לפרשנות

המבהירה  את ,  ין  הרבני  סמכות  לתת  החלטהאין  חולק  כי  לבית  הד,  ם  זאתע"
וכן  לאכוף  את  ביצועו  של  הסכם  הגירושין  בדרך  של ,  פסק  הדין  לגירושין

סמכות  המוקנית  גם ,  קודת  בזיון  בית  המשפטפל)  1  (6על  פי  סעיף  ,  מתן  צו
, )פיית  ציות  ודרכי  דיוןכ  (ן  דתייםא  לחוק  בתי  די7לבית  הדין  מכוח  סעיף  

בדרך  מינוי  כונס  נכסים ,  ד  לחוק  זה7לפי  הוראת  סעיף  ,  או,  1956–ז"התשט
כאשר  מתעורר  צורך  מיוחד  אשר  נועד  בעיקרו  לביצוע ,  לביצוע  פסק  הדין

חוזרת  אליו ,  אף  שבית  הדין  סיים  את  מלאכתו  בפסק  הדין,  משמע.  פסק  דין
כל  אימת  שמתעורר  צורך ,    הסכסוךסמכותו  להידרש  לגלגול  מאוחר  של

 .במינוי כונס נכסים

אין  לשלול  אפשרות  כי  במהלך  דיון ,  מסגרת  סמכות  זו  של  בית  הדיןב
, ד"פתוחה  הדרך  בפני  ביה,  באכיפת  הסכם  גירושין  ואגב  הליך  עיקרי  זה

כפי  שהיא  משתמעת ,  לפרש  את  ההסכם  בהתאם  לאומד־דעת  הצדדים
כאשר  נושא  זה  טפל  לעניין  העיקרי ,  ןמלשונו  של  ההסכם  ומנסיבות  העניי

הטפל  הולך "וזאת  לפי  ההלכה  כי  ,  )ל"  הנ8578/01ץ  "גב  (שלפני  בית  הדין
, ד  הרבנות"ר  וחברי  בי"יו'  נ'    שטינהרדט  ואח5117/ץ  "גב  ("אחר  העיקר

דיני  המשפחה  בישראל  בין ,  ן־צבירוז'  א;  664,  661  ד  ה"פ',  ואח,  חיפה
 )."62 בהערה 64, קודש לחול

אולם  אין  אנו  צריכים  לתת  את   .ד  סמכותו  בדין"מקרה  זה  קונה  ביהבפי  גישה  זו  ייתכן  של
ד  סבור  שהעברת  התיק  מבית  המשפט  לבית  הדין  מהווה  אף  היא "דעתנו  על  כך  מאחר  שביה

 .ונפרט את הדברים. הקנאת סמכות

ת  התיק  בשנית  בבית  המשפט א  המעשית  האם  אכן  ניתן  לפתוח  אשית  עולה  השאלהר
ל  מחיקת  הנתבעת על  החלטתה  ש  3בעניין  זה  נראה  ברור  שהוראת  השופטת  בסעיף    .למשפחה
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וככל  שהנתבעת  הייתה ,    על  סגירת  התיק  נראות  על  פניהן  כבלתי  הפיכות4מהתיק  ובסעיף  
ומשלא  עשתה  כן ,  ט  המחוזילהגיש  ערעור  לבית  המשפה  מעוניינת  להשיג  על  כך  היה  עלי

 .הסכימה להחלטתה

 .ד דנן תביא לכך שהיא לא תידון כלל"דחיית התביעה מביה ,נוסףב

כ  הבעל  לשעבר  את  החוק  הקובע  שהעברת  התיק  מהווה  עילה  לקניית "כך  ציין  ב  לנוסףב
 .הסמכות

 .כ הבעל לשעבר בטענתו ונפרט את הדברים"טעמנו צודק בל

 :ובע לחוק בתי המשפט ק79עיף ס

צא  בית  משפט  שאין  הוא  יכול  לדון מ )א. (79
בענין  שלפניו  מחמת  שאינו  בסמכותו  המקומית  או 

והוא  בסמכותו  של  בית  משפט  או  של  בית  דין ,  הענינית
רשאי  הוא  להעבירו  לבית  המשפט  או  לבית  הדין ,  אחר

, ובא  לפניו  מלכתחילה  הוהלה  ידון  בו  כאילו,  האחר
ליו  הגיע  בית  המשפט ורשאי  הוא  לדון  בו  מן  השלב  שא

 .הקודם

ית  המשפט  או  בית  הדין  שאליו  הועבר  ענין ב )ב(
 ".לא יעבירנו עוד, כאמור

ל בש סעד"
 וסר סמכותח

 

שפט  נקבע  שלפי  חוק  זה  ניתנת  סמכות  עניינית  גם  לגוף  שלא  היה  בעל מפסיקת  בתי  הב
ד "פ,  גדא'    נלקודה  ק58145/א  "ע:  כך  הכריע  בית  משפט  העליון  בפסיקת.  סמכות  כזו  לפני  כן

 .260 ג"י

א "שע  (ש  המחוזי  בחיפה"השופט  יצחק  כהן  סגן  הנשיא  ביהמ'  פים  לעניין  זה  דברי  כבי
שר  דן  בעניין  העברת  תיק  מבית א)  'אח  וירנבאום  בסתרא'    נאחזקה  ויהול  נבנים  מ4840-04-15

 :רישום המקרקעיןהמשפט למפקחת על 

 לכת  הת  אסייג  למבקשותה,  משיבים  הוח  כאות  בעמדת  משונהב"
 אז  מילה  תל  עעומדתה,  חייבת  מלכה  הואה"  לקודהק  "ין  דסקפ,  "לקודהק"
, "לקודהק "עניין בדין הסק פי  פלע.  מנה  מסטות  לשאים  רני  אאיןו,  יום  העדו

, נעבר  הדין  הית  בו  אמשפט  היתב,  ין  דבית  לו  אשפט  מבית  לניין  עשהועברמ
 וא  הכך  בם  אםג,  ו  בדון  לעליוו,  וספת  נעם  פעניין  הת  אהעביר  לשאי  רינוא
 .סמכותו בינו אוא הגיל רברים דבמצבש, עניין בדון לליו עבו שמצב לקלענ

' ב  כפני  בדיון  לתביעה  ההעברתב,  "לקודהק  "לכת  הסוד  יעלו,  ן  כלע
 ל  כלע,  מערערת  התביעת  בדון  למכות  סמפקחתה'  ב  כנתהק,  מפקחתה
 ."עילותיה ואשיהר

ד  קונה  סמכות  בעקבות  העברת  התיק "ד  קובע  שלפנינו  מקרה  חריג  שביה"נוכח  זאת  ביהל
 .מבית המשפט

 .ש לקבוע מועד לדיון לשמיעת טענות הצדדיםי

 .ותר לפרסם את ההחלטה לאחר השמטת פרטים מזהיםמ

 ).05/09/2016 (ו"באלול התשע' ביתן ביום נ
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 רב ישי בוכריסה מעון לביארב שה ץ"רב דניאל כה

 

 


