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 :פני כבוד הדייניםל

 שטיינהויז' הרב יעקב מ, הרב צבי בירנבאום, ד" אב–רב דוד דב לבנון ה

 )עמה אביבינד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה

 גדנ
 )חל מאיר אוזלבונד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 מכות שיפוט כשנפתחו תיקים בזמן עיכוב הליכים ס:נדוןה

 חלטהה

לפנינו  נדון  של  סמכות  השיפוט  של  בית  הדין  במכלול  הנושאים  שנכרכו  בתביעת  הגירושין 

 .הסדרי שהות-רכוש והחזקת ילדים, מזונות, של האיש

 קע ועובדותר

ביום ).  07/05/2017(ז  "א  באייר  תשע"וב  סכסוך  בבית  הדין  ביום  יהאיש  פתח  תיק  יש

ת עם הצדדים שבה הוחלט שאין "התקיימה  פגישת מהו)  25/05/2017(ז  "ט  באייר  תשע"כ

  שבו  הודיעו  על  סיום  הליך 3ושני  הצדדים  חתמו  על  טופס  ,  ת"מקום  להמשך  הליך  המהו

 .ת"המהו

ז "ז  בסיון  תשע"יביום  ,    ימים  לאחר  מכן15ים  מזונות  וילד,  רכוש,  איש  פתח  תיקי  גירושיןה
ג "כיום    ב.ש  לענייני  משפחה  באשדוד"האישה  פתחה  אף  היא  תיקים  בביהמ.  )11/06/2017(

כ  האישה  לחוסר  סמכות  של "ובפתח  הדיון  טענה  ב,  התקיים  דיון  )17/07/2017(ז  "בתמוז  תשע
על  הגשת   ית  הדיןבהחליט  בעקבות  זאת  .  לדון  בנושאים  שנכרכו  בתביעת  הגירושין  ית  הדיןב

 .סיכומים בנושא הסמכות

 .ולהלן תמצית דבריהם, ית הדיןביכומי הצדדים הגיעו לס

 ענות האישהט

לפיכך .  בזמן  עיכוב  ההליכים,  ת"בניגוד  לחוק  המהו  ית  הדיןבאיש  פתח  את  התיקים  בה .א
 .דין תביעת הגירושין להימחק ויחד עמה שאר תביעותיו

 .הילדים בתביעת הגירושיןא ניתן לכרוך את מזונות ל .ב

, הוגשה  בקשת  האישה  –ש  באשדוד  כבר  התחיל  לעסוק  בענייני  המזונות  "יהמב .ג
 .התבקשה והתקבלה תגובת האיש ובעקבות זאת נפסקו מזונות זמניים
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(ז  "בסיון  תשע'  יוניתנו  צווי  עיקול  ביום  ,  ש  גם  התחיל  לעסוק  בעניין  הרכוש"יהמב .ד
04/06/2017(. 

, יש  לא  פרט  את  הרכוש  כנדרש  אלא  הסתפק  באמירות  לקוניותהא:  ריכה  שאינה  כנהכ .ה
 .וגם לא פרט את הרכוש השייך לו, לא הביא אסמכתאות לדבריו

מ  ובפועל  רץ "האיש  הטעה  את  האישה  והראה  כאילו  הוא  מנהל  עמה  מו:  וסר  תום  לבח .ו
 .לפתוח תיק ולקנות סמכות ית הדיןבל

 ענות האישט

 .לאחר שנסגר תיק יישוב הסכסוך  ימים15, קח האיש נפתחו בהתאם לחותתיקים שפה .א

 .)17/07/2017(ז "ג בתמוז תשע"כקיים דיון בענייני הצדדים ביום  ית הדיןב .ב

 .ית הדיןבש קבע שאינו נוטל לעצמו את הסמכות אלא ממתין בזה להחלטת "יהמב .ג

 יון והכרעהד

הודעת כ  האיש  תיק  יישוב  הסכסוך  לא  נסגר  עם  "מבהיר  שבניגוד  לדברי  ב  ית  הדיןב .א
וכפי ,  ועיכוב  ההליכים  נמשך  למרות  הודעה  זו,  ת"יחידת  הסיוע  על  הליכי  המהו

 וראתה  (שפחה  מסכסוכי  בתדיינויות  ההסדר  לוקחשזו  לשון  ,  כ  האישה"שכתבה  ב
 :2014-ה"שעת, )עהש

 וא,  כסוך  סיישוב  לקשה  בגשת  היום  ממים  י45  ל  שתקופהב )ה.(3
 קופתת  –  הלןל)  (3)  (ב  (טן  קסעיף  באמור  כוארכה  הםא  –  מים  י60
 מתן  לצדדים  הרשות  לעומדים  הימים  הבעשרתו,  )הליכים  היכובע
 ום  תלאחר  שימים  ה15-  בכןו,  )ד  (טן  קסעיף  באמור  כודעהה
, כתב  בה  לסכימו  ההצדדים  שוספת  נקופה  תבכלו,  אמור  כתקופהה
 צדדים  הוכלו  יאל,  )5)  (א  (5  עיף  ספי  לנקבעה  שחרת  אתקופה  בוא
 יפוטית  שרכאה  עכל  לשפחתי  מכסוך  סל  שייןענ  בובענה  תהגישל
 ין בשפחתי מכסוך סל שעניין בתובענה ביפוטית שרכאה עדון תלאו
 ...שיפוטית הערכאה הל ששיפוט המכות סעניין ברבותל, צדדיםה

 הסדר  לצדדים  הגיעו  הלאו,  )ה  (3  סעיף  באמור  כתקופות  הלפוח.  4
 חילה  תשהגי  שצד  השאיר,  הסכמה  בכסוך  סיישוב  להליך  בוסכםמ
 עניין בובענהת, מים י15 תוך בהגישל, סכסוך היישוב לבקשה התא
 עניין  בדון  למכות  סלה  שיפוטית  שרכאה  עכל  לשפחתי  מכסוך  סלש
 ובענה  תהגיש  שו  אאמור  כובענה  תאמור  הצד  הגיש  האל  ;ין  דפיל
 צד  השאיר,  משפחתי  הבסכסוך  שהעניינים  מלק  חגבי  לק  ראמורכ
 פי  לעניין  בדון  למכות  סלה  שוטיתיפ  שרכאה  עכל  להגיש  לאחרה
 ובענה  תוגשה  הא  ללגביו  ששפחתי  מכסוך  סל  שעניין  בובענהת,  יןד
 .אמורכ

נפתחה  בפניה  הדרך  להגיש ם    הימי60שבתום  ,  כ  האישה"לא  שבניגוד  למה  שכתבה  בא
ורק ,  לשון  החוק  מורה  שזכות  הראשונים  נתונה  בידי  פותח  תיק  יישוב  הסכסוך,  תובענה
  ימים  מיום 75כלומר  רק  כעבור  ,  רשאית  הייתה  האישה  לפתוח  תובענה  יום  15כעבור  
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אומנם התובענה של האיש נפתחה שלא כדין אך גם , לפיכך. פתיחת תיק יישוב הסכסוך
 .התובענה של האישה לא נפתחה כדין

מכל  מקום  הצדדים  הופיעו  לדיון ,  מרות  שפתיחת  התיקים  של  האיש  לא  נעשתה  כדיןל .ב
והסכימו  לתביעת  האיש  לגירושין  ובעקבות   )17/07/2017(ז  "ג  בתמוז  תשע"כביום  

לפיכך  למרות  שתביעת .  )12/09/2017(ז  "א  באלול  תשע"כזאת  סודר  גט  ביום  
הגירושין  הוגשה  שלא  כחוק  מכל  מקום  הצד  השני  הסכים  לה  ובעקבות  זאת  הם 

 .התגרשו

ית בבהיר  למרות  זאת  מ.  ל"לא  שלגבי  שאר  הנידונים  הכרוכים  לא  הייתה  הסכמה  כנא
הכריכה   ש5679/03ץ  "גבש  העליון  בדימוס  אהרן  ברק  ב"שלאור  דברי  נשיא  ביהמ  הדין

הואיל  וביום  הדיון  כרך  האיש  את  שאר  הנידונים  לתביעת ,  פ"יכולה  להיות  גם  בע
 :וזו לשונו של השופט ברק. לפיכך חלה הכריכה כדין, הגירושין

 עולם לאו  ברך  דבאיזו  ויצד  כשאלה  למש  מל  ששיבות  חיןא,  טעמיל
 מהלך  באם  ותביעה  הכתב  בדבר  היון  צדיי-ל  עםא,  כריכה  הליכיה
 היעשות  לייבת  חינה  אריכהכ.  רבני  הדין  הית  בפני  בהתדיינותה
 .וגדרת מורמלית פדרךב

  הימים  שבהם  הייתה  לאיש  זכות  קדימה  להגשת 15תביעה  והכריכה  נעשו  בתוך  ה
 .ולכן היא הוגשה כדין, תובענה

טענה  זו  מופרכת ,  תן  לכרוך  את  מזונות  הילדים  בתביעת  הגירושיןאשר  לטענה  שלא  ניב .ג
  מפורש 1953-ג"תשי,  )ישואין  וגירושיןנ(ם  וק  שיפוט  בתי  דין  רבנייחב  –מכל  וכל  

 :בעליל שניתן לכרוך

 די  יל  עםא,  הודים  יין  בירושין  גביעת  תבני  רין  דבית  לוגשהה.  3
 כל  בודיייח  יפוט  שבני  רין  דבית  להאי,  איש  הדי  יל  עאם  והישאה
 .זוג הלילדי ואשה לזונות מרבותל, גירושין התביעת בכרוך הניןע

לכת  שרגאי  לא  באה  אלא  לומר  שיש  חילוק  בין  תביעת  מזונות  הילדים  בדרך  של ה
. השבת  הוצאות  לאם  ובין  תביעת  הילדים  את  מזונותיהם  באמצעות  אמם  האפוטרופסית

בעניין  השבת  ההוצאות   ית  הדיןבלפי  הלכה  זו  למרות  שהכריכה  נתנה  שיפוט  ייחודי  ל
עיין  דבריו  של  נשיא ,  לאם  מכל  מקום  הדלת  פתוחה  בפני  הילדים  לתבוע  אף  הם

 :6454/14ץ "נגדרוניס בג) דימוסב (ש העליון"ביהמ

א "ע,  אור  (ילדים  הזונות  מוגיית  סת  אירושין  גתביעת  בכרוך  ליתןנ
, ולם  א)).1980  (158,  155)  4  (דד  ל"פ,  בעוליג'    נבעולי  ג118/80

 זונות  מביעת  תגשת  הונעת  מינה  או  זריכהכ,  נפסק  שפי  כודע
 ענייןה.  שפחה  מענייני  למשפט  הבית  לקטין  הדיי-ל  עצמאיתע
 ני  בבין  שיחסים  המישורב,  יפואא,  וא  הרבני  הדין  הבית  בכרוךה
 קשר  בזוג  הבני  מחד  אושא  נבהן  שוצאות  השבת  הענייןל,  זוגה
ד "פ,  רגאיש'    נרגאי  ש120/69  ע"רב,  ם  גראוו  ;םש  (ילדים  הגידולל
 רבני  הדין  היתב'    נלונית  פ8533/13ץ  "גב  ;)1969  (171)  2  (גכ
  (אורנ'    מנשיא  למשָנה  הל  שעתהד-חוות  ל30  יסקהפ,  גדולה

29/06/2014.(( 
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, לא  שכתוצאה  מכך  נוצר  בדרך  כלל  מצב  שבו  דנות  שתי  ערכאות  על  אותם  הדבריםא
יש  ללכת  אחר  המבחן  המהותי  ולא ש  4407/12ץ  "בגבולכן  כתב  השופט  עמית  

 :הפרוצדורלי

 דיו,  קטין  הל  שעניינו  בפרד  נבדיון  ופרדת  נביעה  תהגשת  בורך  ציןא
 ת  אבחןו,  ילדים  הזונות  מעניין  בגופו  לן  דמשפט  הבית  שכךב
 ילדים  הטובת  לתייחסות  הוך  תזוג  הני  בין  בנערך  שהסכםה
 .למזונותיהםו

קנה  סמכות  לדון   ית  הדיןבומכיוון  ש,  ויותפיכך  בנדון  דנן  אין  מקום  לכפל  התדיינל
 .בסוגיה זו יעסוקש "בעניין מזונות הילדים אין טעם שגם ביהמ

 :טענה זו דחויה, ש כבר דן בעניין המזונות ופסק"אשר לטענה שביהמב .ד

ס  תביעה  שהוגשה  בזמן  עיכוב "ש  בעניין  המזונות  הזמניים  ניתנה  ע"סיקת  ביהמפ
ש  בעצמו  הבהיר "ביהמ,  מלבד  זאת.  וסר  סמכותההליכים  ביחס  לאישה  וניתנה  בח

כי  אין  בהחלטה  זו  משום  קביעת   )23/07/2017(ז  "ט  בתמוז  תשע"כבהחלטתו  מיום  
סמכות  אלא  היא  מתבססת  על  החלטת  השופטת  גאולה  לוין  שניתן  לפסוק  מזונות 

 .זמניים בטרם תוכרע שאלת הסמכות

ברור  שהדבר  נעשה ,  עיקוליםש  דן  בעניין  הרכוש  היות  שהטיל  "אשר  לטענה  כי  ביהמב .ה
 .במסגרת סעד זמני דחוף ואין פה נטילת סמכות כלל

ש "יהמב,  אשר  לטענה  שהכריכה  נעשתה  שלא  בכנות  היות  שלא  הוגשה  באופן  מפורטב .ו
 לב  התום  בפגיעה  ונות  כוסר  חהווה  מירוט  פחוסר  שבהיר  מ5747/03ץ  "בג  בעליוןה
 יא  התביעה  הטרת  מל  כממילא  ודוןנ  העניין  בדון  לית  הדין  ביכולת  בוגע  פוא  האשרכ
 וסר  חהווה  מינו  אירוט  פוסר  חפיכךל.  אחרת  הערכאה  ללפנות  משני  הצד  הת  אחסוםל
, מבהיר  שבנדון  דנן  יש  פירוט  כלשהו  של  הרכוש  ית  הדיןב.  וללני  כאופן  בנותכ

ואין  צורך  לפרט  מעבר  לכך  היות  שדברים  אלו ,  זכויות  פיננסיות  ותכולת  דירה,  הלוואות
לפעמים מגיעים , כ באמצעות האקטואר או בצו גילוי מסמכים"לל מתבררים אחבדרך  כ

להסכם  גירושין  שלפיו  כל  צד  נשאר  עם  זכויותיו  ומה  גם  שלרוב  אינו  יודע  מהן  הזכויות 
המגב ,  גם  בעניין  חלוקת  תכולת  הדירה  אין  זה  הגיוני  שיפרט  את  המטאטא.  של  האישה

 ."תכולת הדירה"אלא די באמירה הכללית , וסמרטוט הרצפה

ש להוסיף שבניגוד לבתי המשפט בבתי הדין הרבניים כתבי התביעה אינם משמעותיים י
 .ועיקר המשקל הוא טענות בעלי הדין עצמם והראיות שמובאות במהלך הדיון, כל כך

אור  כל  זאת  בנדון  דנן  אין  לבוא  אל  האיש  בטענה  שתביעתו  וכריכתו  אינה  כנה  מפני ל
 . הרכושט כל הצורך אתירשלא פ

שגם  אם  הטעה ,  ענת  חוסר  תום  הלב  בגלל  הטעיית  הצד  השני  אף  היא  אינה  נכונהט . ז
מכל  מקום  גוף ,  האיש  את  האישה  כדי  להרוויח  את  קביעת  הערכאה  שתדון  בעניינם

 .מלבד זאת טענת ההטעיה לא הוכחה. התביעה אינו נגוע בחוסר תום לב
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 סקנותמ

מזונות  הילדים ,  ות  הדיון  בעניין  הרכושלאור  כל  האמור  לעיל  קובע  בית  הדין  כי  סמכ

 .הסדרי שהות נתונה לבית הדין הרבני/והחזקת ילדים

  .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).14/09/2017 ((ז"ג באלול התשע"כיתן ביום נ

 שטיינהויז' רב יעקב מה רב צבי בירנבאוםה ד" אב–רב דוד דב לבנון ה


