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 )רמי שטרן'ד ג"ועכ "י ב"ע( תלוניפ :)משיבה בבקשה נגדית( בקשתהמ
 גדנ

 )וכי דדון כד"צוריאל בובליל ועו ד"כ עו"י ב"ע( לוניפ :)מבקש בבקשה נגדית(    שיבהמ

  ל''זרחית ותושבת חואישוב סכסוך של יכסעד לבקשת  ארץהמ ב יציאה עיכוכות סמ:נדוןה

 חלטהה

 קע ועובדותר

(ז  "ז  באלול  תשע"לפנינו  בקשת  הבעל  לבטל  את  עיכוב  היציאה  שהוצא  נגדו  ביום  ט

7.9.2017.( 

 לאחרו, שראלית יזרחות איבלק, רצה אלה עבעל ה.המועצותת ברי בנולדו שוג זבני בדוברמ
 ות הבריתצאר לשירות יהמועצותת ברי מגיעה  האישהה.  ת  הבריתוצאר  בגור  לבר  עצרה  קקופהת
ז "שס  תשנת  בם  שנישאו  וות  הבריתצאר  בה  זת  אה  זכירו  הצדדיםה.  שראלית  יזרחות  אה  לאיןו
 .עקב יכוכב בארץ ברה גבעל הל שמוא. ישראל ושה מדתכ

 קי  תאישה  התחה  פארץ  במו  את  אבקר  לבעל  הכשבאו,  יניהם  בצדדיםהסתכסכו    האחרונהל
 .הארץ מבעל הל שציאתו ית איעכב שןידת הבי מיקשה במני זכסעד וכסוך סישובי

ו ביקשו)  14.9.2017(ז  "ג  באלול  תשע"כ  יום  בציאה  ייכוב  עיטול  ביקו  תתח  פבעל  הכוחבאי  
 צדדים  השני  שיותה,  מכות  סוסר  חחמת  מתיקים  הל  כת  אלסגור  ויציאה  היכוב  עת  אבטל  לןידת  הבימ
 התנאים  מחד  אף  אתקיים  מא  ללפיכךו,  שראלית  יזרחית  איננה  אאישה  גםה  ושראל  יושבי  תינםא
 . א4 ו־1 סעיפים ב1953 –ג "שי ת,)נישואין וגירושין (בניים רין דתי ביפוט שחוק בנמנוש

: כתבו,  בעל  הכוח  באי  בקשתל)  17.9.2017(ז  "ו  באלול  תשע"כ  יום  בגיב  האישה  החבא  כו
לא  שומה רישמרות ל,בעל הל שירה דמעשה ליא האם הל  שהדירה  שיות  המכות  סןידת  הבי  לשי
 עמים  פגיע  מבעלה,  כך  לנוסףב.  ארץ  בונסטרוקטיבית  קושבות  תצדדים  לש  ילפיכךו,  מו  שלע
, זרחיה  או  אארץ  הושבי  תהיו  יהצדדים  שורך  צין  אזונות  מתביעתב  –  את  זל  כלבדמ.  ארץ  לבותר
 .ל"נ החוק ל4 סעיף במבוארכ

 יון והכרעהד

 )בעלת  אזרחות  רוסית(הבעל  אזרח  ישראל  והאישה  אינה  אזרחית  ישראלית  אין  חולק  כי  

לכן .    הם  גרים  במונסי  שבארצות  הברית  זה  שנים–ומקום  מושבם  הרגיל  אינו  בישראל  

  לחוק 1ברור  שאין  סמכות  לבית  הדין  לדון  בתביעת  הגירושין  ולא  בכרוך  בה  מכוח  סעיף  

ענייני  נישואין "הקובע  כי  ,  1953  –ג  "שית,  )נישואין  וגירושין(שיפוט  בתי  דין  רבניים  
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וגירושין  של  יהודים  בישראל  אזרחי  המדינה  או  תושביה  יהיו  בשיפוטם  הייחודי  של  בתי 

 ". דין רבניים

' ונסטרוקטיבית  קוכחותנ  'ל  שיומה  קל  עאישה  הכוח  בא  טענות  לשמעות  מל  כין  אי  כרורב
 ישראל  בכוחה  בא  די  יל  עיוצגתגלל  היותה  מ  בתובעת  האישה  ה–  ישראל  בזוג  הני  בני  שלש
 –  ישראלב,  ישה  האטענתל,  ורך  עהוא  שיקוריםבשל    ובסקיםע,  כסים  נשל  קיומם  של  בהבעלו

אף  הודתה  שהנכסים   והאישה,  כך  בתומכים  הסמכים  מדי  יל  עוססו  בא  לוער  כי  שיענותט
 .רשומים על שם האם

 הוא  שלאא,  סמכות  הדין  הבית  לוקניתא  מ4  עיף  סכוח  מם  גי  כאישה  הכוח  בא  וען  טודע
 . נן דמקרה לתאימים המה זסעיף במשנה העיפי סל עצביע מינוא

 ף  אי  כעלהא  מ4  סעיף  במנויים  האומיתל-ןבי  הסמכות  הפשרויות  אשש  מחת  אכל  ביוןע
 דין  הבית  לוקנה  תא  לה  זעיף  סכוח  מם  גן  כעלו,  לפנינו  שמקרה  למתאים  וונה  עינו  אהם  מחדא
 .נדון במכותס

 י  כותב  כוא  היציאה  היכוב  עו  צביטול  לבקשה  לאישה  הכוח  בא  גובת  תםיו  סלקראת  שלאא
 לא  שזונות  מתביעת  בדון  לוסמך  מרבני  הדין  היתב,  חוק  ל4  עיף  ספי  לי  כוער  יוסגר  ממאמרב"
 ". ארץ הושב תינו אהנתבע שמקרה בםג, ירושין גגבא

 חוק ופרשנותו בפסיקהה – בית הדין בתביעת מזונות של אישה יהודייה נגד אישּה היהודית מכוס

 : נקבע1953 –ג "תשי, )נישואין וגירושין( לחוק שיפוט בתי דין רבניים 4בסעיף , אכן

 גדנ,  ירושין  גגב  אלאש,  זונות  מביעת  תבני  רין  דביתיה  להודי  יה  אישגישהה
 בני  רין  דבית  לאין  שנתבע  הענת  טישמע  תאל,  זבונו  עגד  נו  איהודי  הישהא
 .יןעני ביפוטש

 גד  ננולק'  מ'  ש(135/58)  מרצהה(ץ  "בג  בנה  ששישים  כפני  לבע  קבר  כעליוןה  משפט  היתב

 תנאי  בוגבל  מינו  אחוק  ל4  עיף  סי  כ)"נולץ  ק"גב:  "הלןל(  ))1958  (פו  יביב  אל  תאזורי  הרבני  הדין  היתב
 ך כשם לנתבע  לתהיה  שדרש  נא  לאףו,  ה  בושב  תו  אשראל  יזרח  אהיה  יהנתבע  שדורשה,  1  עיףס
 :ילברגז'  משופט הדין הפסק בתב ככךו. ישראל לותיתמשמע וזקה חיקהז

 תביעת  בדון  לוסמך  מינו  או  אוסמך  מדין  הית  בםא:  יחידה  השאלה  הנותרהו
, יהודי  העלה  בגד  נגישה  ההודייה  יישה  אשרא,  ירושין  גגב  אלא  שזונותמ
  [...]ישראל בבוע קושב תלא ושראלי יזרח אא לאינוש

 ין  דתי  ביפוט  שוק  חל  ש4  עיףס!  מךמוס  ווסמךמ,  ןכ:  יא  הכך  לתשובתיו
  [...] ומר א1953–ג"שית, )גירושין וישואיןנ (בנייםר

" מדינה  הזרחיא  "ל  שתכונות  הוספת  תלאל,  אן  כאמרנ"  יההודיי"ו"  הודיי"
 דין  הבית  לי  כרורות  בולה  עמכאןו,  חוק  הל  ש1  סעיף  באמורכ"  ושביהת  "וא
 סמכות  הוסר  חטענת  לעיןומ  שיןא:  יוק  דיתרב,  תביעה  בדון  למכות  סתונהנ

 .לוש

 אהר("  טריטוריאלית  הריבונות  הלכתה  "כוח  מי  כפנינו  לטענה  הושמעהה
 ית  בל  שמכותו  סת  אצמצם  לש  י))1(,  945'  מ  ו  ערךכ"  ין  דסקיפ  "–  279/51ץ  "גב
 בחינת  מאם  ואזרחות  הבחינת  מםא  –  הם  ליש  שיהודים  לרבני  הדיןה
 .זאת הארץ ללשהו כשרק –" דומיסילה"

 :יא הכך לתישובת
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ץ "ג  באהר(  רשנות  פל  שלל  כלא  אינו  אטריטוריאלית  הריבונות  היקרוןע
, ובהק  משראלי  יוק  חל  עהחילו  לאיןו)  971,  967'  עמב,  ל"נה  –)  1(,  279/51

 .רבניים הדין התי בל שמכותם סרחבת היא הבולטת המגמתוש

!" מוסמך  ווסמךמ  "רבני  הדין  הבית  שק  רא  לי  כחד־משמעי  ורור  באופן  בבע  קמשפט  היתב
 זרחיא  'ל  שתכונות  הוספת  תלאל  "ירושין  גגב  אלא  שהודייה  יישה  אזונות  מתביעת  בדוןל
 החיל  לאיןו"  זאת  הארץ  ללשהו  כשרק"  לחוק  הצד  מורך  צין  אף  אלאא,  "'ושביהת  'וא'  מדינהה
 ". טריטוריאלית הריבונות היקרוןע "גבלות מת אה זעיף סלע

 :הוסיף ובריו דת אילברג זשופט הייגס, את זםע

 ום  שין  אנתבע  לאשר  כו  זעין  מתביעה  ליזקק  ירבני  הדין  הית  בי  כשער  ליןא
 יש  ושי,  נים  פל  כלע,  לפנינו  שמקרהב  [...]  שראל  ימדינת  לכול  וכול  משרק
, ישראל  באישה  הת  אשא  נואה:  זאת  ההארץ  ונתבע  היןב"  רוצסואליפ  "שרק
 ספיק  מסיס  בפנינו  להרי  ו,שראל  ייני  די  פל  עתובה  כ)הניח  ליש  שפיכ(  ה  לתבכ
 נובעים  האישות  הענייני  לנוגע  הכל  ברבני  הדין  הית  בל  שמכותו  סהקנייתל
 . הם הנישואין הןמ

, ))1974  (563)  1(חד  כ"פ  –  ולדברג  גינהר'    נולדברג  גוריסמ(  323/73ץ  "בגב,  יתקוןו'    אשופטה
 :מוסיףו, ילברג זשופט הל שדבריו לתייחסמ

 בית  לזמנה  הנתבע  למסור  לתובע  לאפשרת  מהיא  ויתכןי  –  ו  זחרונה  אוראהה
 משמ,  יותר  בארעית  וצרה  קשהות  לישראל  ל]בעלה[=  וא  הא  בפילו  אדיןה
 . אנגליה בעשות לנראה כאפשר שמוכ

 . )ך כל עוררין עש יי כםא( Dicey, Conflict of Laws, 8th ed, p. 170: אהר

 אלחצ(  1796/03ץ  "בגב,  רקב'  א  דאז  נשיא  הדי  יל  ענכתב  שין  דפסק  בעליון  המשפט  היתב

 :קובע ונדון בקודמות הסיקותיו פל עוזר ח))2003 (גדול הרבני הדין היתב'  נובאניכ

 נאי  תת  אקיימו  יזוג  הני  בי  ככרח  הין  אה  זעיף  סל  שעניינו  לי  כפסק  נברכ
 רבני  הדין  היתב'    ננול  ק135/58'  מה:  אור(  חוק  ל1  סעיף  בקבועים  הסמכותה
ץ "גב;  2341,  2340  זד  י"פ,  רנרו'    נילון  א159/63ץ  "גב;  1623,  1622  בד  י"פ,  אזוריה

 . )563) 1(חד כ"פ, ולדברגג'  נולדברג ג323/73

 דרשים  ננו  איןא:  בענו  קשכךמ.  עתירה  הדחיית  להביא  לכדי  בכך  ביד
 לש  –  בין־לאומית  הסמכות  המישורב  –  חולתו  תסיוג  לקום  מש  ים  אהכריעל
' עמב,  ל"נה,  נול  קרשתפ:  שווה(  אות  נא  לפורום  היות  השל  בםא,  חוק  ל4  עיףס

 טעמים  מו  א))ורסם  פרםט  (גדול  הרבני  הדין  היתב'    נון  ר8754/00ץ  "גב;  1624
 דרשים  ננו  אין  אןכ  ;ה  זמין  מענה  טיסס  בא  להבעל  שעה  שייחודב  –  חריםא
 אישה  בהכרה  לבקשה  הגשת  הוכח  נבייחודו,  מקרה  הנסיבות  בם  אהכריעל
  [...]חוק ל1 עיף סל שסמכות הנאי תמיםתקיימ, דשה חעולהכ

 שופטת  העלתהה,  ))2004  (ערעורים  לגדול  הרבני  הדין  היתב'    נבג  סישלמ(  6751/04ץ  "בג  במנםא
 4  עיף  סמכות  סיכ,  עם  פחר  אעם  פעליון  המשפט  הית  בל  שביעותיו  קל  עהיות  תהי'רוקצפ'  א
 הי'רוקצ  פשופטת  הם  גי  כיןצי  לשוב  חולםא,  1  סעיף  בקבועים  האזרחות  התנאי  לוגבלת  מינהא
 ם  גלדעתה  ו,נפסקה  שהלכה  הת  אשנות  ללה  אהיות  תהעלאת  באה  בינה  איא  הי  כמפורש  ביינהצ
 ביעת  תלעמדתה  ששוםמ  –  ראשונהה:  יבות  סשתי  מזאתו.  קרה  מאותו  בדרש  נדבר  היןא
 מזונות  הביעת  תך  כשום  מיכ  –  השנייהו,  "ירושין  גגב  אלאש  "אמת  בינה  אה  זמקרה  במזונותה
 ית  בפסיקת  לסתירה  בומדת  עינה  אה  זעניין  במובעת  העמדה  היכ:  "כתבהו,  נה  כינה  אםג
 ."ובאני כפרשת במשפטה
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 יתב'    נלוניפ(  8121/11ץ  "בגב,  חוק  ל4  סעיף  בעסק  ודין  הית  בזר  חכן  מאחר  לנים  שארבעכ

: ימיםל(השופטים  ו,  אורנ'    מ)נשיאהה:  לימים(שופטת    הל  שהרכבםב))  2012  (גדול  הרבני  הדיןה

 רבני  הדין  הבית  למוקנית  הסמכות  הל  עוב  שחזרוו,  בראןו'ג'    וסובינשטייןר'    א)נשיאה  להמשנים
 :בעל הנגד כציאה ייכוב עו צהוציא לכוחו מהאפשרות מ4 עיף סכוחמ

 מזונות  התביעת  בדון  לסמכות  הסוגיית  שיתכןי,  משפטי־עיוני  המישורב,  כןא
 רכישת  לאשר  בבג  סעניין  בובר  העת  דומדת  עחדמ:  ורכה  צל  כהירה  בינהא
 היא  ובניים  רין  דתי  ביפוט  שחוק  ל4  עיף  ספי  לזונות  מתביעת  בדון  למכותס
 ומהד,  מנגדו  ;כף  הת  אהטתה  ומשפט  הית  בלפני  מיצאה  שהכרעה  המובןכ
 ושרה  א)ובאני  כניין  עוגמתד(  ודמים  קמקרים  בי  כטענה  הן  מהתעלם  לין  איכ
 תבררו  הטענות  הל  כאל  [...]  מותו  דנסיבות  ברבני  הדין  הית  בל  שמכותוס
 םג.  ובאני  כעניין  בננקטה  שגישה  בומכות  תן  הלכאורהו,  בג  סעניין  בגופןל
 לקים  חלגביו,  סוגיה  המורכבות  לודעים  מיו  הבג  סעניין  ברוב  הופטיש
 שו  עהם  בהנתונים  מלק  חמצער  לי  כציין  לאוי  רודע  [...]  מנה  מסוימיםמ
, )836  מודע(  ובאני  כעניין  מאבחנול  דיכ,  בג  סעניין  ברוב  הופטי  שימושש
 בשונה  וובאני  כעניין  במוכ  –  ענייננוב:  יתר  היןב(  ה  זיק  תנסיבות  בתקיימים  מינםא
 . )זרחית אתגרשו הרם טצדדיםה – בג סענייןמ

 אלת העגינות כשיקול פרשני נוסף המטה את הכף למתן סמכות לבית הדין ש

  ומשמעותי  לשיקולי  הכרעת  סמכותו  של ומכאן  הפנה  השופט  רובינשטיין  אל  מרכיב  נוסף

ואשר  מצטרף  ומטה  את ,  והוא  עניין  חשש  עגינות  האישה  העומד  ברקע  הדברים,  בית  הדין

 :הכף להקניית סמכותו של בית הדין במקרה זה

 סוגיה  בדובר  מין  אאנושית  וובדתית  עבחינה  מףא,  כול  הכלות  כאחריו
 תרשמו  הדין  התי  ביונ  פל  עאולם  ותבררו  הרם  טאשורן  לעובדותה:  שוטהפ
 ל  שגובה  תמענו  שא  לעותר  הפי  מאףו(  משיבה  הל  שעיגונה  למשי  משש  חיים  קיכ
 –  דין  הגדרי  בעשית  ניא  הוד  עלכ  –  ה  זנתון  בהתחשבותה.  )ו  זטענה  למשמ
 משפטית ההמערכת מלק חם הגונות עתרת היניד: "ר זיקול  שדי  כולה  עינהא
 " [...]שראל ידינת מלש

 נלווי בקשה ליישוב סכסוך  –די ביניים סמכות בבקשות לסעה

במקרה  שלפנינו  טרם  הוגשו  כל  תביעות  על  ידי  האישה  כנגד  הבעל  אל  בית  הדין ,  כאמור

וזאת  עקב  העובדה  שאנו  נמצאים  אחר  כניסתו  של  לחוק  להסדר  התדיינויות ,  הרבני

והאישה  הגישה  בקשה  ליישוב  סכסוך ,  2014  –ה  "תשע,  )הוראת  שעה(בסכסוכי  משפחה  

ואנו  מצויים  עדיין  בתקופת  ארבעים ,  6.9.2017אל  מזכירות  בית  הדין  הרבני  בתאריך  

אשר  בהם  מנועים  שני  הצדדים ',  צינון'וחמישה  הימים  שאליהם  נוספו  חמישה־עשר  ימי  

 . לאותו חוק להגיש כל תביעה בעניין של סכסוך משפחתי) ה(3לפי סעיף 

 ת  אם  גוללת  כה  זחוק  במוזכרתה"  יפוטית  שרכאהע",  תדיינויות  ההסדר  לחוק  ל2  עיף  ספיל
 תת  לם  גרבני  הדין  הית  בסמכות  בוק  חאותול)  1)(ז(3  עיף  סהוראת  לבהתאםו,  רבני  הדין  היתב
 :ה זליך הצורך לציאה ייכוב עוויצ

 כלב, הגיש לשאי רכסוך סיישוב לבקשה לדצ, )ה (טן קסעיף  באמור  הף  אלע
 עניין  בחוף  דסעד  לקשהב,  ין  דפי  לכך  למוסמכת  היפוטית  שערכאהל,  תע
 ן  מציאה  יעיכוב  לו  אקיים  המצב  השמירת  למני  זסעדל,  5  עיף  ספי  לקבענ
 .ארץה
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 ? לפנינו שצדדים הל שעניינם בדון לוסמך מדין הית באםה: שאלה הולה עכאן שלאא

 טרם הגשת התביעה העיקרית מין זה המוגשותמבחן הסמכות בבקשות מ

ת  הדין  היא  העובדה  כי  בהתאם  להוראות  החוק  אין הבעיה  העיקרית  בבחינת  סמכותו  של  בי

אשר  מהן  אנו  יכולים  לדעת  מה ,  בפנינו  תביעות  ספציפיות  ולא  כתבי  טענות  ברורות

, במקרה  זה.  התביעות  והסעדים  שבגינם  יקנה  או  לא  יקנה  בית  הדין  את  סמכותו  בעניינם

לבדוק  אם  קיימת ו'  סימולציה'לערוך  ,  במקרה  זה  בית  הדין,  נראה  כי  לערכאה  השיפוטית

לפי  סוגי  התביעות  השונות ,  אפשרות  עתידית  כל  שהיא  שבה  יקנה  בית  הדין  הרבני  סמכות

זאת  אף  שכאמור  עדיין  לא  הוגשה  כל  תביעה ,  שמגיש  הבקשה  ליישוב  סכסוך  עשוי  לבקש

 . עיקרית

 קרים דומים שבהם תלויה הסמכות בקיומה של סמכות היפותטית בענייני מעמד אישימ

מה  נוהג  בית  הדין  בדרך  זו  כאשר  הוא  בוחן  אם  יש  לו  סמכות  לדון  בבקשה  לצו באופן  דו

 :1965 –ה "תשכ, לחוק הירושה) א(155ירושה וצו קיום צוואה לפי סעיף 

 היה  שדתי  הדין  הית  בוסמך  מ151ו־)  א(66  סעיפים  באמור  הף  אלע )א (155
 יום  קצו  ורושה  יו  צתתל,  מוריש  הל  שאישי  המעמד  הענייני  ביפוט  שול
 דבר  בנוגעים  הצדדים  הל  כםא,  בוןיזע  הן  ממזונות  לכויות  זלקבוע  ווואהצ
 .כך לסכמתם הכתב בביעו הה זוק חפיל

 ענייני  ברבני  הדין  הבית  בין  דעל  בינו  אחיים  הין  בינו  אבר  כשר  אמוריש  הי  כברור  שףא
ה כולה  יתיי  החיים  בהיה  שזמן  בם  אוחן  בדין  הבית  שריה,  זה  כהיות  לכול  ילא  ואישי  המעמדה
 היינוד,  גיש  מהיה  שהיא  של  כביעה  תפי  ללו  שאישי  המעמד  הענייני  במכות  סדין  הבית  להיותל
 . הודי יוא הםא

, קבע  נו  בשר  א1991  –א  "שנת,  משפחה  בלימות  אמניעת  לחוק  ליחס  בעשה  נדבר  הם  גךכ
, שפחה  מיינעני  למשפט  היתב,  שלום  השפט  מיתב  –'  שפט  מיתב':  ה  זחוקב:  "חוק  ל1  סעיףב
  [...]"דון לוסמך מוא הבעניינם שדדים צגבי לתי דין דית בכןו

 בית  בתוחים  פהליכים  וביעה  תיקי  תהם  לשר  אצדדים  להכרח  בוגע  נינו  אה  זוק  חי  כרורב
 חוקל)  א(א3  סעיף  בקבע  נגביו  לשר  אטין  קפני  מגנה  הצו  לבקשה  משונה  בזאתו,  רבני  הדיןה
 דין  הבית  לין  אן  כעלו".  בסמכותו  שחרת  אובענהת  בקטין  הל  שעניינו  בן  דדין  הבית  שבלבדו"

 מך  מוסהיות  לכול  יוא  הבעניינם  שדדים  צם  הו  זקשה  בתגשו  מםהלגבי  שי  מם  אבדוק  לאלא
 .הודים ים הם אהיינוד, גישו יילוא, אליו הגיש לכולים יהם ששונות התביעות להתאםב

 ן הכלל אל הפרטמ

, ת  ושני  הצדדים  אינם  תושבי  ישראלבמקרה  שלפנינו  אמנם  האישה  אינה  אזרחית  ישראלי

  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים 1ולכן  לא  תהיה  לבית  הדין  סמכות  בעניינם  לא  לפי  סעיף  

אך .    לחוק  זה4  ואף  לא  לפי  התנאים  המנויים  בסעיף  1953  –ג  "תשי)  נישואין  וגירושין(

עלה שלא לו תגיש האישה לאחר תום תקופת עיכוב ההליכים תביעת מזונות כנגד ב, כאמור

אף  שלא  לאישה  ולא  לבעלה ,  כאמור,  הרי  שיהיה  בית  הדין  מוסמך  לדון  בה,  אגב  גירושין

לא  תישמע  טענת  הנתבע  שאין  לבית  דין  רבני  שיפוט "ו,  אזרחות  או  תושבות  ישראלית

 ".בעניין
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 חלטהה

לאור  כל  האמור  לעיל  קובע  בית  הדין  כי  הוא  מוסמך  להוציא  את  צו  עיכוב  היציאה  .1

 .לכנגד הבע

 .ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים .2
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