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 :פני כבוד הדייניםל

 הרב ינון בוארון, הרב שלמה שושן, ד" אב–רב חיים בזק ה

 )ליק ביטראד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה

 גדנ
 )וד שוורץדד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעתה

 גשת תביעה בתוך זמן עיכוב הליכים בתביעה שניה ליישוב סכסוךה – לוקת רכוש ח:נדוןה

 חלטהה

על ,  ו  בקשת  האישה  לדחות  על  הסף  את  תביעות  הבעל  לאיזון  נכסים  הואיל  ולטענתהלפנינ

  תביעות  אלו  הוגשו  בתוך 2016  –ו  "פי  החוק  להסדר  התדיינות  בסכסוכי  משפחה  התשע

 .נסקור בקצרה את השתלשלות ההליכים. תקופת הקפאת ההליכים

ה  ליישוב  סכסוך  בבית קשבפעם  הראשונה  בהגישה  האישה    )9.8.2016(  ו"באב  תשע'  ה  יוםב
 .המשפט

קב  שהייתו  של עהורה  בית  המשפט  על  קיצור  הליך    )28.9.2016(  ו"ה  באלול  תשע"כ  יוםב
 .הבעל בבית הכלא

והפעם   קשה  לישוב  סכסוךבפעם  השניה  באישה  ההגישה    )3.4.2017(  ז"בניסן  תשע'  ז  יוםב
 .לבית הדין הרבני

קיצור  התקופה   להאישה  ניתנה  החלטהאור  בקשת  ל  )25.4.2017(  ז"ט  בניסן  תשע"  כיוםב
  .הגיש תביעותליידית מואפשרות 

שלישית ,  אישה  תביעה  נוספת  לישוב  סכסוךהגישה    ה)29.6.2017(ז  "בתמוז  תשע'    היוםב
 . בית המשפטלוב שוהפעם  ,במספר

 . אישר בית המשפט את בקשתה לקיצור התקופה )31.7.2017( ז"באב תשע' ח יוםב

הגיש  הבעל  לבית  הדין  תביעת  גירושין  כרוכה  בה  כרך  את   )6.8.2017(  ז"ד  באב  תשע"י  יוםב
  .נושא חלוקת הרכוש ואיזון הנכסים

את  תביעת   בקשת  האישה  לדחות  על  הסף  מ)24.8.2017(  ז"אלול  תשע'    בתביעתה  מיוםב
ק  היא  יכולה ר,  ל  פי  החוק  והתקנותעש  זמןהרק  פהוגשה  הבקשה  בתוך  ,  הואיל  ולטענתה,  הבעל

 . ביעהתו בהגיש ל

הרי  שעד   )31.7.2017(  ז"באב  תשע'  ח  ם  ניתנה  החלטה  על  קיצור  ההליכים  ביוםא,  טענתהל
ועל  כן  אין  לקבל  את   היא  ורק  היא  יכולה  להגיש  תביעות  )16.8.2017(  ז"ד  באב  תשע"כ  ליום

 .)6.8.2017(ז "ד באב תשע"תביעות הבעל שהוגשו כאמור ביום י
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התקבלה  תגובת  הבעל  לבקשת  האישה  לדחות  על  הסף   )7.9.2017(  ז"ז  באלול  תשע"ט  יוםב
 .את תביעתו ועותק מתגובתו יועבר לנתבעת

באב '  הוגשה  ביום  ה,  ישהאיישוב  סכסוך  של  ה  לענת  הבעל  היא  שהבקשה  הראשונהט
 .ויש למנות את תקופות עיכוב ההליכים ממועד זה )9.8.2016(ו "תשע

 יון והכרעהד

בתגובה  קובע  בית  הדין  כי  הסמכות  לדון  בנושא  הרכושי  היא  לבית לאחר  עיון  בבקשה  ו

 . הדין

ין  מחלוקת  בין  הצדדים  על  כך  שעל  פי  חוק  מוקנית  למגיש  התביעה  ליישוב  סכסוך  את א
לאחר  מכן  יכול .  להגיש  תביעה  במשך  חמשה  עשר  יום,  הזכות  לאחר  תקופת  הקפאת  ההליכים

 .ראשוןהצד השני להגיש תביעה על דברים שלא תבע ה

 .מחלוקת בין הצדדים מאיזה תביעה ליישוב סכסוך מונים את תקופת הקפאת ההליכיםה

באב '  הוגשה  ביום  ה,  ישהאיישוב  סכסוך  של  ה  לענת  הבעל  היא  שהבקשה  הראשונהט
מכיוון  שהוא  הגיש .  ועל  כן  יש  למנות  את  תקופות  עיכוב  ההליכים  ממועד  זה  )9.8.2016(ו  "תשע

לאחר  חלוף  כל   )6.8.2017(ז  "ד  באב  תשע"יום  יב  –    לאחר  כשנהאת  תביעתו  בנושא  הרכוש
 .לפיכך יש לקבוע שכדין עשה, התקופות המנויות בחוק

, )9.8.2016(ו  "באב  תשע'  הגישה  בקשה  ליישוב  סכסוך  ביום  הוענת  שאמנם  טנתבעת  הך  א
29.6.2017(ז "בתמוז תשע' היום בהגישה  בקשה נוספת ,  אחר  מכןלך  א.  נושא  מזונות  ומשמורתב

בבקשה  זו  הוגשה  בקשה  לקיצור .  נושא  הרכוש  ותביעה  נזיקיתבלצורך  הגשת  תובענות  ,  )
לאור ,  לטענתה.  אישר  בית  המשפט  את  הבקשה,  )31.7.2017(ז  "באב  תשע'  חהליכים  וביום  

יא  היתה  רשאית  להגיש  תובענותיה הק  ר,  )16.8.2017(ז  "ד  באב  תשע"כעד  ליום  ,  החלטה  זו
(ז  "ד  באב  תשע"יוהבעל  שהגיש  את  תביעתו  הרכושית  ביום  ,  בנושא  הרכוש  לערכאה  המוסמכת

 . פעל נגד החוק )6.8.2017

מיום  שהיא  הגישה ,  טוענת  כי  יש  למנות  את  תקופת  עיכוב  ההליכים  בנושא  הרכוש  ישההא
 . את בקשתה לישוב סכסוך בנושא הרכוש

 . בטעות יסודה –ענה זו ט

 :נאמר )י(3סעיף , 2014-ה"שעת, )עה שוראתה( חהשפ מסכסוכי בתדיינויות ההסדרלחוק ב

 הגיש  לשאי  רכסוך  סיישוב  לבקשה  לדצ,  )א(  טן  קסעיף  באמור  הף  אעל"
 יישוב  לקשה  בחילה  תהגיש  שלא  בשפטי  מכסוך  סל  שעניין  בובענהת
 יישוב  לקשה  בבר  כוגשה  התובענה  ההגשת  לקדמה  ששנה  בםא,  כסוךס
 .")ה( טן קסעיף באמור כופותתק החלפו שבלבדו, דדים צותם אין בכסוךס

. הבקשה  השניה  שהגישה  הנתבעת  ליישוב  סכסוך  הייתה  מיותרת,  פי  האמור  בסעיף  זהל
בקשה  לישוב  סכסוך  ולקיצור  הליכים  לצורך  הגשת   ישהאנציין  כי  גם  בבית  הדין  הגישה  ה

שת לא  נאמר  בחוק  כי  לכל  נושא  יש  צורך  בהג.  היתה  מיותרת,  אך  גם  בקשה  זו,  תביעת  גירושין
 : חוק נאמר כיל)א(.3בסעיף , אדרבה. בקשה נפרדת ליישוב סכסוך

  [...] שפחתי  מכסוך  סל  שעניין  בובענה  תיפוטית  שערכאה  להגיש  להמבקש"
 כלול  תא  לבקשהה  ;כסוך  סיישוב  לקשה  בשיפוטית  הערכאה  לחילה  תגישי
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 ערכאה  הל  ששיפוט  הסמכות  לקשר  בוא  סכסוך  לקשר  בובדות  עו  אענותט
 . )ההדגשה איננה במקור(" .שיפוטיתה

, ומעת  הגשת  בקשה  זו,  כך  עולה  שדי  בכך  שהוגשה  בקשה  ליישוב  סכסוך  בלי  כל  פירוטמ
משעברו  ששים  יום  ממועד .  ניתן  להתחיל  למנות  את  תקופות  עיכוב  ההליכים  המנויות  בחוק

כל תובענה ב,  יום15היתה  התובעת  רשאית  להגיש במשך ,  לחוק  )ה(  3לפי  סעיף  ,  הגשת  הבקשה
שאי  גם  הצד  השני  להגיש  תביעותיו  על  פי ר,  לאחר  חמשה  עשר  יום  נוספים.  נושא  שרצתה  בו

 :  לחוק4עיף סהאמור ב

 גבי  לק  ראמור  כובענה  תהגיש  שו  אאמור  כובענה  תאמור  הצד  הגיש  הלא"
 רכאה  עכל  להגיש  לאחר  הצד  השאיר,  משפחתי  הבסכסוך  שהעניינים  מלקח
 כסוך  סל  שעניין  בובענהת,  ין  דפיל  עניין  בדון  למכות  סלה  שיפוטיתש
 ." אמור כובענה תוגשה הא ללגביו ששפחתימ

להגיש  כל  תובענה  בכל ,  )הבעל  –במקרה  שלנו  (רשאי  הצד  השני  ,    יום75לאחר  חלוף  ,  לומרכ
 . הימים שניתנו לו לשם כך באותו סעיף15נושא שלגביו לא הגיש הצד השני תובענה בתקופת 

, ישהא  התובע  לכריכת  נושא  הרכוש  בתביעת הגירושין של ההתובענה  שהגיש,  התאם  לכךב
 .נקנתה כחוק, ועל כן סמכות בית הדין לדון בנושא הרכוש. כדין הוגשה

למחיקת תביעות הבעל הוגשה בתום לב מחמת  ישהאשברור כי תביעת ה, נסיבות שבפנינוב
 .אין מקום לחייבה בהוצאות, טעות

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 .)16/10/2017(ח "ו בתשרי התשע"כ יתן ביוםנ

 הרב ינון בוארון ד                      הרב שלמה שושן                     " אב–רב חיים בזק ה

 


