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 רבני האזורי תל אביב יפוהבית הדין ב

 :פני כבוד הדייניםל

 ד"אב –איר פרימן מרב ה

 )ודליה חןאד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :מבקשתה
 גדנ
 )יאת חן ציונילד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :משיבה

 ש''לביהמ קשה ליישוב סכסוך בגשתהד למתן סעדים זמניים למרות ''מכות ביה ס:נדוןה

 חלטהה

 ש"ביהמלבר כקשה דומה הוגשה בי ע כבלי שידד "ה ליישוב סכסוך שהוגשה לביהשקב

למחיקת  ההליך  ולביטול  החלטות  שניתנו  במעמד ,  הבעל-כ  המשיב"בפני  בית  הדין  בקשת  ב

 .האישה-כ המבקשת"התקבלה תגובת ב. צד אחד

הגיש )  7.9.17(ז  "ז  באלול  תשע"ט  בתגובה  ובחומר  שבתיק  עולה  שביום,  עיון  בבקשהמ
ה ישאהגישה  השעתיים  לאחר  מכן  .  שוב  סכסוךייקשה  ל  בית  המשפט  לענייני  משפחהלבבעל  ה

וב  סכסוך  בבית יששעת  פתיחת  ההליך  לישבמאחר  .  ית  הדיןלב  –שוב  סכסוך    ליי–בקשה  דומה  
הרי  שלא  ניתן  היה  לפתוח  בבית ,  שוב  סכסוך  בבית  המשפטייה  פתוחה  בקשה  ליתכבר  הי,  הדין

כך  נקבע  בהוספה  לתקנות  להסדר  התדיינויות  בהוספת  תקנה   .שוב  סכסוך  נוספתיישה  להדין  בק
 :ה נאמרשב, )ג (–) ב(א2

א  תקבל  מזכירות  ערכאה  שיפוטית  בקשה  ליישוב  סכסוך  אם  כבר  הוגשה ל
 בקשה  ליישוב  סכסוך  בין  הצדדים  בין  באותה  ערכאה  ובין  בערכאה  אחרת

  השיפוטית  רשאים  למחוק  בקשה הערכאה  השיפוטית  וכן  רשם  בערכאה[...]  
 .א התקבלה בניגוד להוראות תקנה זוישהתברר כי ה [...] ליישוב סכסוך

הרי  שבעת  הגשת ,  ערכות  המחשב  של  בית  הדין  ובית  המשפט  אינם  מתואמותשמאחר  מ
מזכירות  בית  הדין  לא  ידעה  ששעתיים  קודם  לכן  הוגשה ,  הבקשה  ליישוב  סכסוך  בבית  הדין

אמנם  עתה  לאחר  שהתבררו .  ולכן  החל  ההליך  המקביל  בבית  הדין,  שפטבקשה  דומה  לבית  המ
והפסקת  הטיפול  של  יחידת  הסיוע  שליד ,  העובדות  יש  להורות  על  מחיקת  הבקשה  בבית  הדין

 . יחידת הסיוע שליד בית המשפט תטפל בצדדים. בית הדין

ן מזכירות  העתק  ההחלטה  להנהלת  בתי  הדיהעביר  ת,  מניעת  תקלות  דומות  בעתידל
 .ולהנהלת בתי המשפט לצורך מציאת פתרון מערכתי למניעת התופעה

בעל  לא שהפיה  יש  לקיים  את  ההליך  בבית  הדין  היות  שלה  ישכ  הא"ש  לדחות  את  טענת  בי
שכן  טענות  אלה  אין  מקומן  בהליך ,  ה  את  המסמכים  על  ההליך  בבית  המשפטישהמציא  לא

, עניין  שלא  נידון  עתה  –ת  סמכות  ריכות  להיבחן  ביחס  לקביעצטענות  אלה  .  שוב  סכסוךיי
 .בתקופת עיכוב ההליכים
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 וב הסכסוך בבית הדיןישליך י החיקתמלמרות  ת בית הדין למתן סעדים זמנייםכומס

למרות  מחיקת  הליך  יישוב  הסכסוך .  בפני  בית  הדין  בקשות  האישה  למתן  סעדים  זמניים

הטיפול  בסעדים .  יםלבית  הדין  הסמכות  לטפל  בבקשות  למתן  סעדים  זמני,  בבית  הדין

לחוק ) 1) (ז (3כך בסעיף . זמניים  נתון  לכל  ערכאה המוסמכת לדון לפי דין בעניין הצדדים

 :2014 –ה "תשע, )הוראת שעה(להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה 

בכל , צד לבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש, )ה(ל  אף  האמור  בסעיף קטן ע
בקשה  לסעד  דחוף  בעניין ,  י  דיןלערכאה  שיפוטית  המוסמכת  לכך  לפ,  עת

הקיים  או  לעיכוב  יציאה  מן ב  לסעד  זמני  לשמירת  המצ,  5נקבע  לפי  סעיף  
 .הארץ

 רכאהא  העיה"  ערכאה  השיפוטית  המוסמכת  לפי  דיןה"פרשנות  המקובלת  של  המושג  ה
בשלב עיכוב ההליכים שאלת הסמכות לא . המשך סמכות לדון בעניין הצדדיםבקנה ִתכן שיתיש

מכות  הדיון שסתכן  יי,  צא  הסכמה  בין  הצדדיםימסיום  עיכוב  ההליכים  לא  תבם  א  אמנם  ,נידונה
 . תכן שתינתן לבית המשפטייבמחלוקות שבין הצדדים תינתן לבית הדין ו

 .ית הדיןבונו רק בפני ידי ,אם יתעוררו, חלוקות בעניין גירושין או שלום ביתמ – כל מקרהב

לקנות  סמכות  לטיפול  בסעדים   די  כ,בין  הצדדיםש  דונו  המחלוקותייהיכן    י  בכך  ובספקד
סיוע לעיקרון האמור עולה . היות בית הדין ערכאה שיפוטית מוסמכת בעניין הצדדיםב, דחופים
, 2014  –  ה"תשע,  )הוראת  שעה(הסדר  התדיינויות  בסכסוכי  משפחה  לוק  חל)  3)  (ז  (3מסעיף  

 :ו נאמרשב

ן  שבו  ניתן  קודם  לכן  סעד רכאה  שיפוטית  לא  תיתן  צו  לסעד  זמני  בענייע
תדון  בשאלת  הסמכות  לדון   כאמור  על  ידי  ערכאה  שיפוטית  אחרת  ולא

 .בתובענה

הרי . ק כאשר ערכאה אחרת נתנה סעד קודםרהחוק מגביל ערכאה בטיפול בסעדים זמניים  
ל הערכאות השיפוטיות המוסמכות לדון רשאיות כ, ערכאות אחרותבכל עוד לא ניתנו סעדים ש

 .  זמני דחוףלתת סעד

הם  התבקש  בית  הדין  ליתן שבנדון  דנן  לא  ניתנו  סעדים  זמניים  בבית  המשפט  בנושאים  ב
 . על כן לבית הדין הסמכות לדון בבקשות למתן סעדים זמניים, סעדים זמניים

כמו ,  דוגמאות  מהכמקבלת  חיזוק  מ,  גדרת  בית  הדין  כערכאה  שיפוטית  מוסמכת  על  פי  דיןה
על  כך  ראה  בהחלטת  בית  הדין  בירושלים ,  ניעת  אלימות  במשפחהבחוק  הירושה  ובחוק  למ

 : ה נאמרשב, א"שליט רדכי טולידאנומג "בהחלטתו של הרה 1140120/1בתיק 

 ה  זחוק  במוזכרתה"  יפוטית  שרכאהע  "תדיינויות  ההסדר  לחוק  ל2  עיף  ספיל
 וק  חאותול)  1)(ז(3  עיף  סהוראת  לבהתאםו,  רבני  הדין  הית  בת  אם  גוללתכ
 :ה זליך הצורך לציאה ייכוב עווי צתת לם גרבני הדין הית בתסמכוב

 שאי  רכסוך  סיישוב  לבקשה  לדצ,  )ה  (טן  קסעיף  באמור  הף  אלע
 קשהב,  ין  דפי  לכך  למוסמכת  היפוטית  שערכאהל,  ת  עכלב,  הגישל
 מצב  השמירת  למני  זסעדל,  5  עיף  ספי  לקבע  נעניין  בחוף  דסעדל
 .ארץ הן מציאה יעיכוב לו אקייםה

 צדדים  הל  שעניינם  בדון  לוסמך  מדין  הית  באם  ה:שאלה  הולה  עכאן  שלאא
  ?לפנינוש
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 בחן הסמכות בבקשות ממין זה המוגשות טרם הגשת התביעה העיקריתמ

 התאם  בי  כעובדה  היא  הדין  הית  בל  שמכותו  סבחינת  בעיקרית  הבעיהה
 שרא,  רורות  בענות  טתבי  כלא  ופציפיות  סביעות  תפנינו  בין  אחוק  ההוראותל
 ית  בקנה  יא  לו  אקנה  יבגינם  שהסעדים  ותביעות  הה  מדעת  לכולים  ינו  אהןמ
 מקרהב,  שיפוטית  הערכאה  לי  כראהנ,  ה  זמקרהב.  עניינם  במכותו  סת  אדיןה
 תידית  כל  עפשרות  איימת  קם  אלבדוקו'  ימולציהס  'ערוךל,  דין  הית  בהז

 גישמ ששונות התביעות הוגי ספיל, מכות סרבני הדין הית  בקנה  יבה  שהיאש
 ל  כוגשה  הא  לדיין  עכאמור  שף  אאתז,  בקש  לשוי  עכסוך  סיישוב  לבקשהה
 . יקרית עביעהת

קרים  דומים  שבהם  תלויה  הסמכות  בקיומה  של  סמכות  היפותטית  בענייני מ
 מעמד אישי

 דון  למכות  סו  לש  ים  אוחן  בוא  האשר  כו  זדרך  בדין  הית  בוהג  נומה  דאופןב
, ירושה  החוקל)  א(155  עיףס  פי  לוואה  ציום  קצו  ורושה  יצו  לבקשהב
 :1965 –ה "שכת

 ו  להיה  שדתי  הדין  הית  בוסמך  מ151־ו)  א(66  סעיפים  באמור  הף  אלע
 יום  קצו  ורושה  יו  צתתל,  מוריש  הל  שאישי  המעמד  הענייני  ביפוטש
 נוגעים  הצדדים  הל  כםא,  עיזבון  הן  ממזונות  לכויות  זלקבוע  ווואהצ
 .כך לסכמתם הכתב בביעו הה זוק חפי לדברב

 דין  הבית  בין  דעל  בינו  אחיים  הין  בינו  אבר  כשר  אמוריש  הי  כברור  שףא
 ם  אוחן  בדין  הבית  שריה,  זה  כהיות  לכול  ילא  ואישי  המעמד  הענייני  ברבניה
 מעמד  הענייני  במכות  סדין  הבית  להיות  לכולה  יייתה  החיים  בהיה  שזמןב
 . יהוד יוא הם אהיינוד, גיש מהיה שהיא של כביעה תפי ללו שאישיה

 1991  –א  "שנת,  משפחה  בלימות  אמניעת  לחוק  ליחס  בעשה  נדבר  הם  גךכ
 : חוק ל1 סעיף ב,קבע נו בשרא

 ענייני  למשפט  היתב,  שלום  השפט  מיתב  –  'שפט  מבית  ':ה  זחוקב
דון   לוסמך  מוא  הבעניינם  שדדים  צגבי  לתי  דין  דית  בכןו,  שפחהמ

[...] 

 הליכים  וביעה  תיקי  תהם  לשר  אצדדים  להכרח  בוגע  נינו  אה  זוק  חי  כרורב
 שר  אטין  קפני  מגנה  הצו  לבקשה  משונה  בזאתו,  רבני  הדין  הבית  בתוחיםפ
 קטין  הל  שעניינו  בן  דדין  הבית  שבלבדו  "חוקל)  א(א3  סעיף  בקבע  נגביול
 י  מם  אבדוק  לדין  אלא  הבית  לין  אן  כעלו".  בסמכותו  שחרת  אתובענהב
 וסמך  מהיות  לכולי  וא  הבעניינם  שדדים  צם  הו  זקשה  בוגשת  מלגביהםש
 ם  אהיינוד,  גישו  יילוא,  הגיש  אליו  לכולים  יהם  ששונות  התביעות  להתאםב
 .הודים יםה

וכן   ה  למתן  סעד  זמני  דחוףישבית  הדין  הסמכות  לדון  בבקשות  האלשהאמור  עולה  מ
על  כן  בית  הדין  דוחה  את  בקשת  הבעל  לביטול .  בבקשה  למתן  צו  למניעת  הטרדה  מאיימת

 . ית הדין ימשיך לטפל בבקשות למתן סעד זמניב. עמד צד אחדהחלטות שניתנו במ

 עניין תקופת עיכוב ההליכים ובעניין הסמכותבענות ובקשות אחרות ט

טענת  הבעל  מתבססת .  יש  לדחות  את  טענת  הבעל  שלפיה  תקופת  עיכוב  ההליכים  הסתיימה

   הטענהדין.  ת  הראשונה  נקבעה  למועד  מאוחר  מהקבוע  בחוק"על  העובדה  שישיבת  המהו

,   לענייני  משפחהכבר  נדחתה  בידי  בית  המשפט  הטענה  שכן  ]בלי  להיבחן  לגופה[  להידחות
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בית ,  החלטות  בית  המשפט  צורפו  לתגובת  האישה.  בבקשה  ליישוב  סכסוך  המטפל

כמו  כן  דחה  בית  המשפט  את  בקשות ,  המשפט  קבע  שהליך  יישוב  הסכסוך  עדיין  בעיצומו

 .עניין הסמכותהבעל לפירוק שיתוף ולמתן החלטה ב

 גופן של הבקשות למתן סעדים זמניים דחופיםל

הזמן  למתן  תגובה  הוארך  עד  למתן .  בית  הדין  העביר  את  בקשות  האישה  לתגובת  הבעל

עתה  לאחר  שהוחלט  שבית  הדין  יטפל  בבקשות  למתן סעד .  החלטה  בבקשה  למחיקת  ההליך

על  הבעל  להגיב .  פן  דחוףנחוצה  תגובת  הבעל  באו,  זמני  ולמתן  צו  למניעת  הטרדה  מאיימת

 .תוך שלושה ימי עבודת בית הדין, לכל הבקשות שהגישה האישה לבית הדין

השלמת  צו   ה  בענייןישכ  הא"ם  סיום  כתיבת  ההחלטה  התקבלה  בקשה  נוספת  מאת  בע
תוך ,  מבוקשת  תגובה  דחופה  של  הבעל  גם  לבקשה  הנוספת.  גד  הבעלנ,  למניעת  הטרדה  מאיימת
 .הדיןשלושה ימי עבודת בית 

 חלטהה

 :לאור האמור מחליט בית הדין

 .סגרייחק והתיק ימוב סכסוך בבית הדין תישבקשה ליה .1

בית  הדין  יטפל .  ית  הדין  דוחה  את  בקשת  הבעל  לביטול  החלטות  שניתנו  בבית  הדיןב .2
 .בבקשות למתן סעד זמני דחוף וכן בבקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת

 .הישימי עבודת בית הדין על כל הבקשות שהגישה הא הלוששל הבעל להגיב תוך ע .3

צורך למזכירות  תעביר  העתק  ההחלטה  להנהלת  בתי  הדין  ולהנהלת  בתי  המשפט  ה .4
הן בבית הדין , שוב סכסוךיימציאת פתרון מערכתי למניעת תקלה של פתיחת בקשות כפולות ל

 .והן בבית המשפט
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