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 ה"ב

 833573/3יק ת

 זורי נתניה האבנירה בית הדיןב

 :דייןהפני כבוד ל

 וידאל' יים וחרב ה

 )ינדה אללילד "כ עו"י ב"ע( לוניפ  :תובעה
 גדנ
 )טי ברדהקד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 םגבולות וסייגי –וכריכת מזונות ' לכת שרגאיה, 'וחריגיו' כיבוד ערכאות ':נדוןה

 חלטהה

 .עניינה של החלטה זו הוא סמכות בית הדין לדון במזונות הילדים

 קער

 .הגיש הבעל תביעת גירושין כרוכה) 21.6.2017(ז "ז בסיוון תשע"בתאריך כ

רכוש  ומזונות  לבית ,  הוגשה  תביעת  משמורת)  27.6.2017(ז  "בתמוז  תשע'  תאריך  גב
בית  המשפט  התייחס  לשאלת  הסמכות  ונתן  החלטה  חלקית  אשר .  ייני  משפחהנהמשפט  לע

 .נתייחס אליה לקמן

התקיים  דיון  בבית  הדין  בתביעת  הגירושין )  13.9.2017(ז  "ב  באלול  תשע"תאריך  כב
 .ת של בית הדיןבדיון נידונה גם טענת האישה לחוסר סמכו. הכרוכה של הבעל

 .אחר הדיון ניתנה החלטה שעל הצדדים להגיש סיכומים בעניין הסמכותל

 .עליהםה את כוח האישה הגישה את סיכומיה ובאת כוח הבעל הגיבב

 טענותה

 :להלן טענות באת כוח האישה לחוסר סמכות

לטענתה  תביעת  הגירושין  של  הבעל  אינה  כנה  לאחר  שסירב  לפי .  ינה  כנהאביעה  הת .1
 .ית הדיןבבריה לתת גט בדיון שנערך בד

א  היה  פירוט  של לאחר  שמלטענתה  הכריכה  נעשתה  שלא  כדין  .  ינה  כדיןאריכה  הכ .2
 .הרכוש של הבעל בתביעתו

ה אינאישה  האחר  שמ,  לדבריה.  חוסר  הסכמה  של  האישה  לכריכת  מזונות  ילדים .3
וזאת ,  סמכות  לדון  בעניין  דיןית  הבלפיכך  אין  ל  ית  הדיןבמסכימה  לדון  במזונות  הילדים  בפני  

 .לפי הלכת שרגאי
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 )2.10.2017(ח "ב בתשרי תשע"ימתאריך  טשפמת האת החלטת ביאת כוח האישה צירפה ב
לעניין ,  הדיןת  להחלטת  בי  מתין  בית  המשפטיים  שנכרכו  אהקובעת  שאף  שלעניין  שאר  הנוש

 .ש"הסמכות קנויה לביהמ: מזונות הילדים

, בכנות,  הוגשה  כדין  ביעההתאחר  ש  מןת  הדיהסמכות  קנויה  לבי,  הבעל  ת  כוחאטענת  בל
ת הסמכות  מסורה  לבי'  רוץ  הסמכויותמ'ולפיכך  לפי  כללי    טשפמת  הוטרם  תביעת  האישה  בבי

 .ןהדי

 יון והכרעהד

ובכללם  עניין ,  לאחר  העיון  בית  הדין  קובע  שהסמכות  לדון  במכלול  הנושאים  הכרוכים

 .ית דין זהמסורה לב, מזונות הילדים

 .האישה ת כוחאהלן הנימוקים להחלטה זו בהתייחסות לטענות בל

 ?הימ –ביעה שאינה כנה ת

כדי  למנוע  ניצול  לרעה  של  הסדר  הכריכה  על  ידי  אחד  מבני  הזוג  יצרה  הפסיקה  את ,  כידוע

 :וכריכה כדין, כריכה כנה, תביעת גירושין כנה: המבחן המשולש

עניין  המזונות  לא  סגי  כדי  למנוע  דיון הגשת  תביעת  גירושין  הכורכת  את  ב
כעולה מפסיקתו ,  באותה  סוגיה  ממש  לפני  בית  המשפט  המחוזי  כי  תנאי  הוא

, שתביעת  הגירושין  שהוגשה  לבית  הדין  הרבני  היא  כנה,  של  בית  משפט  זה
שעניין  המזונות  נכרך  בה  כדין  וכי כריכת המזונות בתביעת הגירושין אף היא 

 .כנה

 . גבעולי' לי נ גבעו118/80א "ע( 

) 4(ד לד "פ, גבעולי'  גבעולי נ118/80א "ע; 132, 118) 2(ד נז "פ, פלמן'  פייג־פלמן נ8497/00ץ "ראה בגו
 .))לא פורסם(הדין הרבני האזורי ת בי'  אליהו נ6334/96ץ "בג; 157, 155

 :)ץמאירובי'  מאירוביץ נ120/62, א"ע (צורך בבדיקת הכנות הוסבר בדברי השופט זילברגה

ם  התביעה  רק  כסות  עיניים  להשמיט  את  הסמכות  מתחת  רגלי  בית  המשפט א
דיין  מוסמך  לדון עהאזרחי  אין  היא  מצליחה  בהשמטה  זו  ובית  המשפט  

 . בתביעת המזונות

בית  המשפט  קבע  את  מבחני :  ")118/80א  "וראה  ע,  יוני  משפט  כרך  ידע(  רוזן  צבי'  אה  אור
 ."  כסות עיניים בלבדהכריכה כדי שתביעת הגירושים לא תשמש

תגרש  ולא המטרת  הבדיקה  היא  לקבוע  שתביעת  הגירושין  הייתה  אכן  במטרה  ל:  אומרי  ווה
 .התגרשלהתובע  אין בכוונת שעת הגשת התביעהשבצד השני אף הל שכדי לסכל יתרון משפטי 

תיעשה  בדרך  של  בחינה  אם  אפשר  להסיק  מתוך  מכלול  התנהגותו ,  לפיכך,  דיקת  הכנותב
 .ל על חוסר כנותשל הבע

עיון  בכתב  התביעה  עולה  שהבעל  מפרט  את  העילות  והסיבות  שהביאו  אותו  לבקש מ
 . גירושין

לימות  פיזית   א[...]אישה  אינה  מקיימת  יחסי  אישות  ה:  "הלן  ציטוט  מתוך  כתב  התביעהל
 [...]"השפלות עד עפר [...] נחה זה[...] ומילולית 
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 :אמר הבעל) 13.9.2017 (ז"ב באלול תשע"כדיון שהתקיים בתאריך ב

ניסינו  לעשות .  לא  הסתדרנו  ]פלונית[ני  פתחתי  את  התיק  בנסיבות  שאני  וא
 ישהאאני  מבקש  להתגרש  מה.  אבל  המתח  גבר.  ית  הדיןבזאת  ללא  הגעה  ל

 .הזו ואני רוצה את כל הזכויות שמגיעות לי בתור אב לראות את ילדיי

 :הפרוטוקול נאמר המשךב

, יההסדרי  ראי,  מזונות:  דון  כאן  על  כל  הדבריםאתם  רוצים  ל:  ןת  הדייב
 ?וחלוקת רכוש

 .כן: כ הבעל"ב

אלא  שבד  בבד  מבקש  שהסמכות  לעניין ,  הבעל  מדגיש  שהוא  מוכן  לתת  גט,  לומרכ
 .ןת הדיהמשמורת וכן לעניין הדברים הכרוכים תימסר לבי

רש  והוא ברור  מתוך  כתבי  הטענות  ומהדיון  שרצונו  של  הבעל  הוא  להתג,  מושכל  ראשוןב
 .מעוניין בכך בכנות ואין סיבה להניח שלא הייתה כנות בתביעתו

הרי  שאין  בכך  משום ,  שהבעל  לא  הסכים  לתת  גט  באופן  מיידי,  כדברי  האישה,  ף  אם  נניחא
 לא שבאת כוחא, בעל  הדגיש  שהוא  מוכן  לתת גט ואינו חוזר בו מהסכמתוהאחר  שמ.  חוסר  כנות

 :ידי וללא דיחוי כפי שאמרה בדיוןייעשה גט באופן מיש' חצהל'האישה 

הסכמות  שאני  כן  חושבת  שהצדדים  יכולים  להגיע ה[...]  :  כ  האישה"ב
 . סידור הגט ענייןלאליהם היא 

וכפי   שניהם  נמצאים  בפירוד  ממושך,  תגרשהני  הצדדים  מסכימים  לש
 . שנאמר על ידיהם בתחילת הדיון

מידה ב.  ליום  אחדללא  גט  אפילו    ישהאלא  להשאיר  את  ה  ןת  הדיבקש  מביא
שהרי  יש  בזה  משום  העדר  כנות  הכריכה [...]  בעל  יתחרט  במהלך  הדיון  הו

 .ולבוא ולומר כאן היום שאינו רוצה להתגרש[...] בתביעת גירושין 

 ןת  הדיאך  לדעת  בי.  לטענתה  אם  לא  יינתן  גט  באותו  יום  יש  בכך  משום  חוסר  כנות:  לומרכ
 פשראואשר  מהם    ןת  הדיתונים  אשר  פרושים  לפני  ביולפי  הפסיקה  חוסר  כנות  נלמד  ממכלול  הנ

 .ללמוד על כוונת התובע

כמופיע  בכתב  התביעה ,  הבעל  מוכן  ורוצה  להתגרש  ןת  הדילפי  הבנת  בי,  נתונים  שלפנינוב
 :וכפי הנאמר בהמשך הדיון ההוא, באריכות

 ?האם גם אתם מוכנים היום להתגרש: כ הבעל"לב ד"יהב

ן ייאני  מעונ.  א  אומר  שאני  לא  רוצה  לתת  גטזה  ל.  הגטין  רק  לעני:  בעלה
מה .  יש  כאן  בעיה  והיא  יכולה  לבוא  רק  בהוכחות  ולא  בעל  פה.  להתגרש

אני  מייצג  אותי .  עייתיים  מאודיה  בהסדרי  הראי.  אותי  זה  הילדים  מענייןש
 .בתור אב לילדיי

ום שמ"  ללא  דיחוי"דית  ויישלא  סודר  גט  באותו  מעמד  בצורה  מ  אין  בכך,  אור  האמורל
שרצונו  העקרוני  והכנה  של  הבעל  הוא  להתגרש  בצורה   ןת  הדירור  לביבאחר  שמ,  וסר  כנותח

זאת  רצונו  וזכותו  החוקית  לכרוך  את  הנושאים  האחרים  הקשורים   חד  עםימסודרת  כאשר  
 .לגירושין

כנות  תביעת  גירושין  תימדד  לפי  שעת  הגשת  התביעה ,  על  פי  הפרשנות  המקובלת,  נוסףב
גם  אם  נניח ,  בנידון  דידן,  לפיכך.  ים  שהתרחשו  לאחר  התביעה  ובמהלך  הדיוןולא  על  פי  אירוע
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לפסול למפרע  ין אכל זהם ע, שיש  לפנינו  חוסר  כנות  במידת  מה שבאה לידי ביטוי במהלך הדיון
 .את הגשת תביעת הגירושין אשר הוגשה בכנות כאמור לעיל

 ריכה כדיןכ

שהבעל  לא  פירט  את  רכושו  ולא  פירט לטענת  באת  כוח  האישה  הכריכה  אינה  כדין  מאחר  

 .את צורכי הילדים

בו  ביום  הוגש  כתב .  )21.6.2017(ז  "ן  תשעווז  בסי"כתביעת  הבעל  הוגשה  בתאריך    רםב
, את  הדירה  המשותפת,  כ  הבעל  ובו  הוא  מפרט  בפרוטרוט  את  רכושו"בי  ידל  תביעה  מתוקן  ע

. סעיפים  85־  עמודים  ו14על  פני  כתב  התביעה  משתרע  .  וכן  את  צורכי  הילדים  לדעתו,  הכנסותיו
 .צורכי הילדים ומזונותיהם, בתביעה מובא פירוט רב של רכוש הצדדים

 ם זונות ילדימ

. בנקודה  זו  טענה  באת  כוח  הבעל  שלבית  הדין  אין  סמכות  לדון  בכך  ללא  הסכמת  האישה

 .כמו כן היא צירפה את החלטת בית המשפט שקבע שהסמכות בעניין זה מסורה לו

 בוד ערכאות והחריגים לכלללל כיכ

 .ברם לדעת בית הדין שתי הנחות אלו הן שגויות

הלן  ההחלטה ל.  האישה  ת  כוחאש  בעניין  שצורפה  לסיכומי  ב"ביהמ  דון  תחילה  בהחלטתנ
 :המדוברת

  אין  מקום  להורות  על  דחיית  התובענה  ובקשת –אשר  לסוגיית  המזונות  ב
  כבר  במועד  הדיון כפרה  המשיבה,  אשיתר:  טעמים  רפהמבקש  נדחית  ממס

  קבע 6454/14ץ  "דנג,  שנית.  לדון  במזונות  הקטינים  הדין  הרבנית  בפני  בי
שמעי  כי  כריכת  מזונות  על  ידי  מבקש  אינה  מונעת  הגשת ־מבאופן  חד

 .)ראה שם(ימים ימימה  זהמלכה שלא שונתה המדובר בהתביעות 

 .ם כל הכבוד אין בידינו לקבל עמדה זוע

כבר ,  ברם.  )2.10.2017(ח  "ב  בתשרי  תשע"יניתנה  בתאריך    טשפמת  החלטה  זו  של  ביה
ונידון  בו   ןת  הדיהתקיים  דיון  ראשוני  בין  הצדדים  בבי  )13.9.2017(ז  "ב  באלול  תשע"כבתאריך  

וזמן  זה  אף  הוארך  לבקשת ,  לצדדים  ניתן  פרק  זמן  לסיכומים  בעניין  הסמכות.  עניין  הסמכות
 .הצדדים

 .טשפמת האות אין מקום להחלטה זו של ביף לפי כלל כיבוד ערכאשהלן נראה ל

קבע  כי  מן נ  )ד  פלמן"פס,  ץ  פלמן"בג:  להלן  גם,  פלמן'  אורג'ג'  למן  נ־פירה  פייגא(  8497/00ץ  "בגב
הראוי  והנכון  יהיה  על  כל  ערכאה  המשפטית  להמתין  במתן  החלטתה  בעניין  הסמכות  במקרה  בו 

 :מתקיים דיון בערכאה אחרת

, וג  בתביעת  גירושין  זחלוקת  רכוש  בין  בנימצב  שנכרכה  בו  הסוגיה  של  ב
, משפט  לענייני  משפחה  הולאחר  מכן  הוגשה  תביעה  לחלוקת  רכוש  בבית

די  אחת  משתי  הערכאות  בשאלת  הסמכות  לדון   יוטרם  ניתנה  הכרעה  על
יהא  זה  נכון  לומר  כי  מכוח  עקרון  הכיבוד  ההדדי  בין  הערכאות ,  בסוגיה

 משפט  לענייני  משפחה  ובית  הת  בי–מסור  בידי  כל  אחת  משתי  הערכאות  



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

עת  לעכב  את  הדיון  בתביעה  שבפניה  כדי  לאפשר   ד  שיקול–דין  הרבני  ה
 . לערכאה האחרת להכריע בשאלת התקיימות תנאי הכריכה

החלטה  אם  להימנע  מדיון  ולהמתין  לכך  שהערכאה  האחרת תכריע בשאלת ה
  נתונה סמכותה  אם  לאו  נגדכהתקיימות  תנאי  הכריכה  במסגרת  בירור  טענות  

בהתאם  לנסיבותיו  של  כל ,  עתה  של  כל  אחת  משתי  הערכאות  דלשיקול
 . מקרה לגופו

שיקולים  יהיו  מושפעים  מנתונים  רלוונטיים  לעקרון  הכיבוד  ההדדי  בין ה
 . כגון השלב שבו מצוי ההליך בערכאה האחרת, הערכאות

, סמכותה  גדנך  למשל  אם  אחת  משתי  הערכאות  כבר  החלה  לדון  בטענות  כ
על ,  ון  בשאלת  התקיימות  תנאי  הכריכה  מצוי  בפניה  בשלב  מתקדםוהדי

הערכאה  האחרת  לשקול  אם  להימנע  מדיון  ולהמתין  להכרעת  הערכאה 
 .הראשונה בעניין הסמכות

אין  לערכאה ,  באופן  עקרוני  במקרה  שבו  ניתנה  החלטה  כבר  בידי  ערכאה  אחת,  הנהו
וכפי  שנקבע  שם ,  החלטתה  תנה  אתהשנייה  ליתן  החלטה  סותרת  להכרעת  הערכאה  הראשונה  שנ

 :)16קה ספ(בהמשך 

כותה  לדון  בחלוקת  הרכוש  בין מפיכך  כאשר  ערכאה  אחת  הכריעה  כי  בסל
על  הערכאה  השנייה  לסרב  להיזקק  לטענות  הנוגעות ,  הרי  ככלל,  זוג  הבני

ון  בתביעת  הרכוש  שהוגשה דיועליה  להימנע  מ,  לסמכות  שיפוטה  בעניין
 .בפניה

ערכאה   ף  האמור  יש  מקום  לערכאה  אחת  להכריע  בניגוד  להכרעתך  מתבאר  שם  שעל  אא
 :)בהמשך שם( "טעם מיוחד"אחרת בהתקיים 

ם  זאת  מן  הטעמים  שפורטו  אין  לקבוע  כי  בהכרח  הערכאה  השנייה  תיסוג ע
בשל .  מפני  הכרעתה  של  הערכאה  שהקדימה  להחליט  בשאלת  הסמכות

, במקרים  חריגיםעקרון  הכיבוד  ההדדי  בין  הערכאות  אני  סבורה  כי  רק  
תחליט  הערכאה  השנייה  בשאלת ,  שיצדיק  זאת"  טעם  מיוחד"ובהתקיים  

אף  שהערכאה  האחרת  כבר  החליטה ,  סמכותה  לדון  בסוגיה  שנתבעה  בפניה
 .כי בסמכותה לדון באותה הסוגיה ממש

 ."טעמים מיוחדים"פנינו לא רק טעם מיוחד אחד אלא שני לנידון דידן נראה שיש ב

ב  בתשרי "יבתאריך    ניתנה  טשפמת  ההחלטת  בישאשון  נעוץ  בעובדה  טעם  המיוחד  הרה
אין  מקום ו,  ו  בזמן  שעניין  הסמכות  היה  תלוי  ועומד  ונידון  בבית  דיננוב,  )2.10.2017(ח  "תשע

בניגוד  למתחייב   "וך  כדי  דיון  בעניין  הסמכותת'  מחטף'לתת  הכרעה  העלולה  להיראות  כ  ם  כןא
החלטת  בית  המשפט  אינה ,  כמו  כן.  ון  בית  המשפטכלש,  "מן  הכבוד  ההדדי  בין  הערכאות

בלא  שנערך  דיון "ואף  ,  )ונסביר  להלן  מדוע  הנימוק  הקצר  שנתן  בית  המשפט  אינו  מספק(מנומקת  כדבעי  
 .)שם, ץ פלמן"בג(" מקדים בשאלת התקיימותם של תנאי הכריכה טרם מתן ההכרעה

 :שם, ל"הנד פלמן "עם זה מקביל במלואו לטעם שהדגים בית המשפט בפסט

רכו  בו כול  לדוגמה  מקרה  שענייני  הרכוש  נט  [...]  "טעם  מיוחד  "הווהיה  מ
משפט   הולאחר  מכן  נתבעו  בפני  בית,  רבניהדין    הבתביעת  גירושין  בפני  בית

ואחת  משתי  הערכאות  פסקה  כי  היא  המוסמכת  לדון ,  לענייני  משפחה
יון  מקדים ובלא  שנערך  ד,  זוג  בלא  לנמק  החלטתה  ההרכוש  בין  בנית  בחלוק

במקרה  כזה .  בשאלת  התקיימותם  של  תנאי  הכריכה  טרם  מתן  ההכרעה
סמכויות  בניגוד  למתחייב  מן  הכבוד  ההדדי "  מחטף"מתעורר  חשש  כי  היה  



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

6 

שיצדיק  דיון "  טעם  מיוחד"בנסיבות  כאלה  עשוי  להתקיים  .  בין  הערכאות
 .של הערכאה השנייה

ים  מתקיים  דיון  בעניין  הסמכות  כפי עצמו  היה  ער  לעובדה  שבין  הצדד  טשפמת  השבי  צויןי
 :וכפי שנכתב שם בסמוך, שקבע לגבי שאר הנושאים שבמחלוקת

כי   ןת  הדייתנה  החלטת  בינבו    מקום,  אחר  שנדרשתי  לבקשות  ולתגובותל
 13.9.17ראה  פרוטוקול  הדיון  מיום  (הצדדים  יגישו  סיכומיהם  בסוגיית  הסמכות  

וכח  כלל  כיבוד  הערכאות צאתי  בשלב  זה  ונמ)  אשר  צורף  לבקשת  המבקש
 . מתין להכרעתו של בית הדין הרבניה ל–ובסוגיית המשמורת והרכוש 

לחכות   ליבלתת  החלטה  בעניין  סמכות  במזונות    טשפמת  התמוהה  היא  החלטת  בי,  פיכךל
 .לסיום הבירור שהחל בבית הדין ולמתן החלטת בנדון

(ז  "ו  באלול  תשע"כיך  מתאר  ית  הדיןבטעם  המיוחד  השני  טמון  בהחלטה  מוקדמת  של  ה
 :וזה לשונה, ןת הדישל בי" תפיסת סמכות עקרונית"על  )17.9.2017

 )וכפי  שהובהר  לצדדים  בעת  הדיון(מבהיר    ןת  הדיבי,  המשך  להחלטה  מאתמולב
הרבני   ןת  הדיבזהירות  רבה  ומבלי  להיכנס  לטענות  הצדדים  כי  עמדת  בי

ן  למזונות     הדיןמימים  ימימה  כי  תביעת  גירושין  כרוכה  כנה  וכרוכה  כ
ת הרבני  מקנה  לבי  ןת  הדיקטינים  הן  לרכוש  והן  להסדרי  שהות  שהוגשו  לבי

 .הרבני סמכות שיפוטית מלאה לדון בהם ןהדי

, ל"הנתבעת  סבורה  כי  נסיבות  התיק  חורגות  מהקביעה  הנ  ת  כוחבאמידה  וב
 . עליה למקד את סיכומיה לסיבות החריגה

כי  הנחת   'התשתית  המשפטית'ה  עקרונית  לגבי  כבר  נתן  קביע  ןת  הדייבש,  וצא  אם  כןי
ולאחר  שבאופן  לכאורי ,  כפי  שנימק  זאת,  זה  ןת  דיבמקרה  דנן  היא  שהסמכות  מסורה  לבי  הבסיס

 . האישה מוטל להוכיח אחרת ת כוחאועל ב, הכריכה הייתה כנה וכדין

 זה  ןת  דירה  לביוסמכות  הלכאורית  מסהמו  כן  נקבע  במפורש  שאף  לעניין  מזונות  הילדים  כ
באופן   לא  שבית  הדין  מעוניין  לבדוקא,  שיש  חוסר  כנות  בכריכה  או  בתביעה  כל  זמן  שלא  הוכח

גם היא מובילה לקיום  ם א– לעניין תנאי הכריכה הנדרשים 'יתתהתשתית העובד'ת איסודי יותר 
 .סמכותו של בית הדין במקרה דנן

שר  יום  קודם ־עחמישה.  )17.9.2017(ז  "ו  באלול  תשע"כחלטה  זו  ניתנה  כבר  בתאריך  ה
 בעניין  היא   טשפמת  החלטת  ביה,  לפי  טעם  זה  נראה  שאדרבה.  ש"למתן  ההחלטה  בידי  ביהמ

 .ענייןבהדין ת אחר שהיא ניתנה למרות החלטת בי לשעומדת בניגוד לכלל של כיבוד ערכאות

, נימוקא  ל  ליתנהנחלטת  בית  המשפט  הן  הרי  שנבמקרה  ד,  וכפי  שהבהרנו  לעיל,  שום  כךמ
, ד פלמן"המובאים בפס, 'מקרים החריגים'נכללת ב יאהולכן , 'בלא נימוק כדבעי'ייתר דיוק או ל
 ". בלא לנמק החלטתה [...] אחת משתי הערכאות פסקה כי היא המוסמכת לדון "םשבה

עוד בתאריך  'למישור המשפטי' יחסבהעקרונית  הרי בית הדין כבר נתן את החלטתוש, אתז
בשאלת  התמלאות   'במישור  העובדתי'ך  המתין  עם  קביעתו  א,  )17.9.2017(ז  "ו  באלול  תשע"כ

 . תנאי הכריכה אל לבירור העניין כנדרש

ואף  לא  ערך   'במישור  העובדתי'ולא  העלה  בנימוקיו  פגמים    אילו  בית  המשפט  לא  עסקו
שר א,  גרידא  'המישור  המשפטי'  גבילקצרים  הנוגעים    נתינת  טעמיםב  לא  הסתפקא,  דיון  בעניין

ם  התייחסה  ונתנה  מענה גהחלטה  ש  –  נתן  את  החלטתווית  הדין  ב  בר  הקדיםכ,  כאמור,  לגביו
י  החלטת  בית  המשפט  נכנסת  בגדר כוצא    יאם  כן.  ים  שמעלה  בית  המשפטילטעמים  המשפט
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שיצדיקו  נתינת  החלטה  על ידי בית הדין כי הסמכות "  'טעם  מיוחד'ובהתקיים  ,  במקרים  חריגים"
 .היא בידו

מלוא   טשפמת  הניתנה  לאחר  שלא  עמדה  לפני  בי  טשפמת  הסבור  שהחלטת  בי  ןת  הדייב
 .שכתב תאהתמונה בקשר להחלטה זו ואילו היה רואה אותה לא היה כותב 

לאחר  קבלת ,  ניתנת  לאחר  דיון  ראשוני  אשר  לטה  דנן  בעניין  הסמכותהחשה  מצאנ
 . הסיכומים ומתוך בחינה של מכלול התביעה היא ההחלטה הקובעת

 לדיםימזונות  תכריכ 

 .מעתה יש לדון לגופו של עניין בדבר כריכת מזונות ילדים בתביעת גירושין

היא  שניתן  לכרוך  את  עניין  מזונות  הילדים ,  כפי  שנרמזה  בהחלטה  קודמת,  ןת  הדימדת  ביע
 .בתביעת הגירושין וכפי שיבואר להלן

ם  כאשר  אלו  נכרכו מסורה  הסמכות  לדון  במזונות  ילדי  ןת  הדילבי,  פי  הפסיקה  האחרונהל
 .כדין וכפי שנרחיב להלן

 : לחוק שיפוט בתי דין רבניים נקבע כי3סעיף ב

אם  על ידי האישה ואם על ,  וגשה  לבית  דין  רבני  תביעת  גירושין  בין  יהודיםה
יהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  ייחודי  בכל  עניין  הכרוך  בתביעת ,  ידי  האיש
 .ולילדי הזוג ישהאלרבות מזונות ל, הגירושין

  מורה  כי  לבית  הדין  הרבני  סמכות  לדון  במזונות  הילדים  כאשר  אלו 3שון  החוק  בסעיף  ל
שימוש  בסעיף  זה  אינו  מצריך  הסכמה  של ,  9להבדיל  מסעיף  .  נכרכות  כדין  עם  תביעת  גירושין

 .הצד השני ובלבד שתיעשה הכריכה בכנות וכדין

'   בייטר  נ47/62א  "וראה  גם  ע.  120/69ע  "בר(פסיקת  בית  המשפט  העליון  בעניין  שרגאי    רםב

שינתה  תפיסה  זו  ואבחנה  בין  אפשרות  התביעה  העצמאית  של  הילדים  למזונות  מהורים   )בייטר
להלן .  בבית  המשפט  לבין  אפשרות  התביעה  על  ידי  ההורה  להשבת  הוצאותיו  למזונות  הילדים

 :ציטוט מפסק הדין האמור

או  עומד (המוציא  ,  רהההו.  לתבוע  מזונות  לילדים  בשתי  דרכים  יתןנ,  ידועכ
יכול  לתבוע  השבתם  ממי  שחייב  לזון  את ,  יציאות  למזונות  הילד  )להוציא

יכול  שתביעת  מזונות  שכזאת  תהא ,  ואם  הייתה  אישה  תובעת  גט,  הילד
ועקב  כך  תהא  בסמכותו  הייחודית  של  בית  הדין ,  כרוכה  בתביעת  גירושין

, )ואין  וגירושיןניש(  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  3מכוח  סעיף  ,  הרבני
אך  הילד  יכול  בעצמו  לתבוע  מזונותיו  מן  ההורה  החייב   [...]  1953  –ג  "תשי
התביעה .  ולא  רק  תביעה  להשבת  יציאות,  זוהי  תביעת  מזונות  ממש.  בכך

אלא  גם  מבחינת  בעלי  הדין ,  שונה  מתביעת  ההורה  לא  רק  מבחינת  מהותה
ו  בזמן  שבמקרה שב.  העומדים  בפני  בית  המשפט  או  בית  הדין  ומתדיינים

מתדיין  במקרה  השני  הילד  עם ,  הראשון  מתדיינים  ההורים  בינם  לבין  עצמם
 [...]ההורה הנתבע 

ובין  על  ידי   אםהוא  מיוצג  על  ידי  הם  אין  ב,  ביעת  מזונות  של  הילדת
לעולם  לא  תהא  בגדר  סמכותו  הייחודית  של  בית  הדין ,  אפוטרופוס  אחר

עת יבתב'  כרוכה'לה  להיות  ומפאת  השוני  האמור  אף  אינה  יכו,  הרבני
 .ל" הנ3גירושין כאמור בסעיף 
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פי  הלכת  שרגאי  מסגרת  הסמכות  של  בית  הדין  מוגבלת  לדיון  עבור  תביעת  השבת  הוצאות ל
מאחר  שבמסגרת  זו  הדיון  הוא  בין  שני ,  של  ההורה  שהקטין  נמצא  במשמורתו  מן  ההורה  השני

 .ההורים ויכול הוא להיכרך לתביעת הגירושין ביניהם

שלעולם  שמורה  לקטין  הזכות  לשוב  ולפתוח  את  נושא  המזונות  בבית ,  מצא  על  פי  הלכה  זונ
שהרי  המסגרת .  המשפט  במסגרת  תביעה  עצמאית  למזונות  והוא  אינו  כבול  להסכם  שערכו  הוריו

אך  הקטין  עצמו  מעולם ,  הדיונית  בבית  הדין  היא  בין  שני  בני  הזוג  והיא  נוגעת  להשבת  הוצאות
 . ולפיכך אין מניעה שיפתח תביעת מזונות בשמו הוא בכל ערכאה שיבחרלא היה צד להליך

אך  בשנים  האחרונות  נראה  שמגמת  הפסיקה .  משך  שנים  נהגו  בתי  הדין  על  פי  עיקרון  זהב
 .מכוונת לרוח חדשה המאפשרת כריכת מזונות קטנים בבתי הדין

' מ  )בית  המשפט  העליוןלימים  נשיאת  ,  כתוארה  אז(ך  כתבה  המשנה  לנשיא  בית  המשפט  העליון  כ
וראה (  13בפסקה  ,  )6929/10ץ  "בג:  להלן,  2013בית  הדין  הרבני  הגדול  '  פלונית  נ(  6929/10ץ  "נאור  בבג

 :) שם24- ו18גם בפסקאות 

בשני  מקרים ,  אף  לבית  הדין  הרבני  נתונה  סמכות  לדון  במזונות  ילדים[...]  
ות  נכרך  כדין ניין  המזונעבהם    במקרים,  כאמור  לעיל,  ראשית:  עיקריים

: לתנאי  הכריכה  ראו;    לחוק  השיפוט3עיף  ס(ביעת  גירושין  שהוגשה  לבית  הדין  תב
. ))פרשת  פלמן:  להלן)  (2003  (132,  118)  2(ד  נז"פ,  פלמן'  למן  נ־פ  פייג8497/00ץ  "בג

במקרה  שכזה  סמכותו  של  בית  הדין  לדון  במזונות  הילדים  היא  כאמור 
מכותם  של  בתי  המשפט  לענייני המוציאה  את  ס,  מקורית-סמכות  ייחודית

נתונה  לבית  הדין  הרבני  סמכות  לדון  במזונות  ילדים  במקרים ,  שנית.  משפחה
 .) לחוק השיפוט9סעיף (בהם הוסכם כך בין הצדדים 

 :ארבל באותו פסק דין' כך גם בדבריה של השופטת עו

מובן כ[...]  נאור  '  ני  מצטרפת  לפסק  דינה  המקיף  של  חברתי  השופטת  מא
אמור  לגרוע  מסמכותו  המקורית  של  בית  הדין  לדון  בענייני  מזונות ין  באש

 [...]ביעת גירושין כדין ובכנות תילדים שנכרכו ב

בית  הדין  הרבני '  פלונית  נ(  5933/14ץ  "בבג,  הנדל'  דומה  לכך  פסק  לאחרונה  גם  השופט  נב

 ."כבר נפסק כי מזונות קטינים הוא עניין הניתן לכריכה: ")הגדול

 – ביעת המזונות אל בית הדין הרבניתהיר כי למרות הגשת הבף השופט הנדל וסיהום זאת ע
של  יכול  שתידון  בבית המשפט לענייני משפחה על אף קיומו,  תביעת  מזונות  עצמאית  של  קטין"

ואל  המשך ,  שיובא  להלן,  4407/12שהוא  מפנה  אל  פסק    כ–  "הליך  קודם  בבית  הדין  הרבני
 .ה דלעילדבריה של הנשיאה נאור בפסק דינ

, )פלוני'    פלונית  נ6454/14ץ  "דנג(פסק  דינו  של  השופט  הנדל  הוגשה  בקשה  לדיון  נוסף    גדנ
משום  שינוי  הלכה ,  המאפשר  כריכת  מזונות  ילדים,  בטענה  כי  יש  בפסק  דינו  של  השופט  הנדל

בלא  שהוקדש  לשם  כך ,  העומדת  בסתירה  להלכה  קודמת  של  בית  המשפט  העליון  מקדמת  דנא
גרוניס  דחה  את  הבקשה  והבהיר  כי  למעשה  אין '  א  )דאז(נשיא  בית  המשפט  .  ומספקדיון  ממצה  

כפי  שהתבטאו ,  ועם  זאת,  סתירה  בין  האמירות  השונות  ולא  שונתה  ההלכה  העקרונית  בנושא  זה
 .עדיין מוסמך בית הדין לדון בתביעת מזונות הנכרכת אל תביעת הגירושין, שופטי העליון

 :אלו דבריוו

בפסק  הדין  אף  לא  נקבעה  הלכה [...]    נקבעה  הלכה  חדשה  פסק  הדין  לאב
כנטען  על  ידי ,  העומדת  בסתירה  להלכות  קודמות  של  בית  המשפט  העליון
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ניתן  לכרוך  בתביעת  גירושין  את  סוגיית  מזונות ,  כפי  שנפסק.  העותרת
, אולם.  ))1980  (158,  155)  4(ד  לד"פ,  גבעולי'    גבעולי  נ118/80א  "ע,  ראו(הילדים  
כריכה  זו  אינה  מונעת  הגשת  תביעת  מזונות  עצמאית  על  ידי ,  י  שנפסקעוד  כפ

העניין  הכרוך  בבית  הדין  הרבני  הוא .  הקטין  לבית  המשפט  לענייני  משפחה
לעניין  השבת  הוצאות  שבהן  נושא ,  אפוא  במישור  היחסים  שבין  בני  הזוג

 '  שרגאי  נ120/69ע  "בר,  וראו  גם;  שם(אחד  מבני  הזוג  בקשר  לגידול  הילדים  
פיסקה , ין הרבני הגדולדבית ה'  פלונית נ8533/13ץ "בג; )1969 (171) 2(ד  כג"פ,  שרגאי

 .))29.6.2014 (נאור ' עתה של המשָנה לנשיא מ ד לחוות30

בית  הדין  הרבני  הגדול '  פלוני  נ(  4407/12ץ  "גרוניס  אל  פסק  הדין  בבג  )דאז(כאן  הפנה  הנשיא  מ

ושא  זה  של  כריכת  תביעת  המזונות  בבית  הדין  הרבני  אל וקשר  נ  )4407/14ץ  "בג:  להלן,  לערעורים
 :ץ זה"הכללים אשר נקבעו בבג

אילו  תנאים  יכולה  התביעה  העצמאית  של  הקטין  לבית  המשפט  לענייני ב
של  הסכמות  באשר  למזונות  הקטין '  לפתיחה  מחדש'משפחה  להביא  

  [...]ן הגיעו הוריו בבית הדין הרבניהשאלי

הרי  מן  המקובץ  בפסק  הדין  המעורער .  לכאורה  אינם  מובניםדברי  הנשיא  גרוניס  ,  כןא
  לחוק  שיפוט 3והקודמים  לו  שהובאו  לעיל  עולה  כי  לבית  הדין  הרבני  יש  סמכות  לדון  לפי  סעיף  

 .וכיצד עולה הדבר בקנה אחד עם הלכת שרגאי שעל פיה נהגו כל השנים, בתי דין רבניים

פלוני (  4407/12ץ  "וניס  עצמו  בציונו  לבגברים  אלו  אפשר  למצוא  בדברי  הנשיא  גרלדישוב  י

בפסק  הדין  ההוא  שינה  השופט  עמית  את  הבחינה  הנדרשת .  )בית  הדין  הרבני  הגדול  לערעורים'  נ
במקום  מבחן  פרוצדוראלי  כפי  שהיה  נהוג  עד  אותו .  באפשרות  של  תביעה  מחודשת  של  הקטין

י  לפיו  תיבחן  השאלה  אם נקבע  המבחן  המהות,  או  בשם  הקטין  אםהאם  התביעה  היא  בשם  ,  זמן
. התקיים  דיון  משמעותי  ורציני  לגופו  של  עניין  בצרכי  הקטין  ואפשרויות  תשלום  המזונות  עבורו

 .אף לא בבית המשפט, אם התשובה חיובית לא ייפתח דיון מחודש בשאלה זו

 :אלו דבריוו

השתנתה  עם ,  המדגישה  את  המבחן  הפרוצדוראלי,  גישה  בהלכת  עברוןה
אין ,  על  פי  מבחן  זה.  שה  שמיקדה  את  הדגש  במבחן  המהותיחלוף  הזמן  לגי

ודי  בכך  שבית ,  צורך  בהגשת  תביעה  נפרדת  ובדיון  נפרד  בעניינו  של  הקטין
ובחן  את  ההסכם  שנערך  בין  בני ,  המשפט  דן  לגופו  בעניין  מזונות  הילדים

 .חסות לטובת הילדים ולמזונותיהםיהזוג תוך התי

  אם  זו  האם  או –  חשיבות  פחותה  לשאלת  המתדיינים  שיש,  תוך  דברי  השופט  עמית  עולהמ
במקרה .    אם  התקיים  דיון  בצרכי  הילד  עצמו–ועיקר  החשיבות  נתונה  לשאלה  העקרונית  ,  הילד

 .שהתשובה חיובית לא ניתן יהיה להפקיע את הסמכות של הערכאה הראשונה שדנה בכך

 :עוד שםו

  לבין  ההורה ההבחנה  בין  הקטין:  תביעה  העצמאית  אינה  עצמאית  כללה
התביעה  הראשונה  מוגשת  על  ידי .  המייצג  אותו  היא  לעתים  קרובות  פיקציה

וגם  התביעה  השנייה  מוגשת  על  ידי  ההורה  בשמו ,  ההורה  בשמו  של  הקטין
 .ה נפרדת בכובע של תביעה עצמאיתנאך הפעם כתובע, של הקטין

  עניין  יותר  לעסוק אין  לנו:  כרוצה  לומר,  הנשיא  גרוניס  הפנה  לפסק  הדין  האמור,  אמורכ
 החתום על כתב התביעה ין הפורמלידין  לדון  בשאלת  הבעל  א,  יוניות־דבשאלות  הסמכות  הקדם

אם   שתקבע  מהות  היאהמעתה  .  )כנראה  מאחר  שנעשה  שימוש  ציני  בתביעות  האם  כביכול  בשם  הילדים(
ק בעניינם רק אם לא התקיים דיון מעמי. אכן  יש  לקטינים  סיבה  לתביעה  מחודשת  של  מזונותיהם
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חילופין  כאשר  הכרעת  הדין  גובלת  בחוסר  מידתיות  קיצונית  יוכלו  הקטינים  לפתוח  בתביעה ול
 .עצמאית

אפשר  לומר  כי  היטשטש  הגבול  המלאכותי  שנעשה  בהלכת  שרגאי  בין  מזונות ,  שכךמ
לתבוע   א  היה  אפשרלי  אשכן  גם  לאור  הלכת  שרג,  ישירים  לילדים  לבין  תביעת  השבת  הוצאות

 :אות עתידיים כפי העולה מהניסוח שםהשבת הוצ

יכול  לתבוע השבתם ,  ציאות  למזונות  הילדי)  או  עומד  להוציא(המוציא  ,  הורהה
יכול  שתביעת ,  ואם  הייתה  אישה  תובעת  גט,  ממי  שחייב  לזון  את  הילד

 .כזאת תהא כרוכה בתביעת גירושיןשמזונות 

הנפקות .    בכותרת  הדיוניתאין  נפקות  מעשית  מהותית  בין  התביעות  על  אף  השוני:  אמורל
הקטין ,  אםה  שמאחר  שהתובעת  היא  –העיקרית  הייתה  רק  לעניין  הפורמאלטיקה  של  התביעה  

 .יכול לעולם לתבוע תביעה עצמאית

השוני  הפורמלי  היווה  את  הבסיס  להלכת  שרגאי  שלפיה  אין  בית  הדין  הרבני  קונה ,  אמורכ
 .סמכות במזונות ילדים

והמדד  הקובע  אינו  הצד  הפורמלי  של  הדיון  אלא ,  כאמורלאחר  ששונתה  הגישה  ,  פיכךל
שוב  אין  מקום  להכרעה  זו  וגם  במקרה  שהאם  היא  זו  שתבעה  בשמה .  התוכן  והמהות  של  הדיון

אין  מקום  לשמוט  את ,    ככל  שתוכן  הדיון  יהיה  זהה  לדיון  שבו  הקטין  יהיה  התובע–היא  
 .הסמכות מידי בית הדין הרבני

,   שסמכות  בית  הדין  מתפרסת  רק  על  תביעות  שבין  בני  הזוגשאף  על  פי,  מובן  מהאמורה
מאחר  שמהות  הדיון  בעניין  מזונות  הילדים  ככלל  זהה  למהות  ותוכן  הדיון  העצמאי  של  תביעת 

 .לפיכך יש לראות בחיוב את אפשרות הכריכה וקניית הסמכות לבית הדין, מזונות הקטינים

יעה  עצמאית  למזונותיהם  במובן אין  בכל  האמור  למנוע  מהקטינים  לתבוע  תב,  מובןכ
אך  הדיון  בעניין  זה  ייקבע  לאור  הממצאים  שנעשו  בדיון  בין  בני  הזוג .  הפורמלי  של  המשפט

 .ובבחינה מדוקדקת של צרכיהם לראות אם נתקיימו בדיון הראשוני

ץ  האמורה  עם  קביעת  הנשיא  גרוניס  כי "גבכדי  להבין  כיצד  מתיישבת  החלטת  ר  י  באמוד
 ".נקבעה הלכה חדשהבפסק הדין לא "

כפי  הרוח  העולה  מן  ההחלטות "  מעשה  בית  דין"בתי  הדין  ברחבי  הארץ  כבר  עשו  ,  אכןו
ראה (  דים  שנכרכו  כדין  לתביעת  גירושיןלץ  וקבעו  כי  יש  סמכות  למזונות  י"האחרונות  של  בג

יפה  בתיק חהאזורי    הרבני  ית  הדיןב;  1045103/2 בתיק    אביב  יפותל  רבני  האזורי    הית  הדיןב:  החלטות
גדול  בתיק הרבני    הןת  הדירעת  ביכ  וכן  גם  בה1005225/1תניה  בתיק  נאזורי    ההרבני  ית  הדיןב  ו1048776/4

936295/1(. 

 :אימצו גישה זו, בחלקם, ם בתי המשפטג

השופט '  כב,  בית  המשפט  לענייני  משפחה  ירושלים(  58482-07-15ש  "אה  האמור  בהרחבה  בתמר

('  נגד  א'  ד(  4566-12-14)  יוסי'השופט  ג'  כב,  חוזי  חיפהמ(ש  "ט  מרמשם  צוט,  )לא  פורסם,  ערן  שילה

26.7.15((: 

' סבורני  כי  יש  בדברי  כב,  ל"ץ  הנ"זאת  ובהתייחס  לפסק  הדין  בבג  חד  עםי
פלוני  ובית '    פלונית  נ6454/14ץ  "גרוניס  בדנג'  השופט  א  )בדימוס(הנשיא  

שהתעורר בעקבות הסיר את אותה אי־בהירות בנושא ) 23.12.14(הדין הרבני 
  והבהיר  כי  ניתן  לכרוך  בתביעת  גירושין  את  סוגיית  מזונות 5933/14ץ  "בג
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אולם  כריכה  זו  אינה  מונעת  הגשת  תביעת ,  הילדים  כפי  שנפסק  עוד  בעבר
 .קטין לבית המשפט לענייני משפחההמזונות עצמאית על ידי 

השופטת  אירית '  כב,  שליםבית  המשפט  לענייני  משפחה  ירו(  34853-04-15ש  "ן  ראה  האמור  בתמכ

 :)לא פורסם, בן דור ליבל

אכן  אין  חולק  כי  זו  הייתה ,  שר  לטענתה  כי  לא  ניתן  לכרוך  מזונות  קטיניםא
 .ההלכה עד לא מכבר

, כפי  שנכתב  בהחלטות  רבות  שיצאו  מלפני  בתי  המשפט  למשפחה,  אולםו
וך במספר  פסקי  דין  שניתנו  לאחרונה  ציין  בית  המשפט  העליון  כי  ניתן  לכר

שבפסק  דין  מיום ,  להתעלם  מהעובדה  א  ניתןלבפרט  .  מזונות  קטינים
כבר  נפסק  כי "  כי  –  בהרכב  שלושה  –קבע  בית  המשפט  העליון    11.9.14

(פלוני  '    פלונית  נ5933/14ץ  "בג("  מזונות  קטינים  הוא  עניין  הניתן  לכריכה
  אצל אין  אחידות.  ועל  יסוד  הכרעה  זו  גם  דחה  את  העתירה  שלפניו,  ))11.9.14

. שופטי  בתי  המשפט  למשפחה  בפרשנות  פסיקה  זו  של  בית  המשפט  העליון
למצוא  שופטים  המפרשים  את   יתןנ,  כפי  שהפנו  הצדדים  בטיעוניהם

ויש  הסבורים  כי  אין  אלה  אלא ,  החלטות  בית  המשפט  העליון  כשינוי  ההלכה
אינני .  אמרות  אגב  בפסק  דין  אשר  אין  בכוחן  לשנות  הלכה  משכבר  הימים

וייתכן  כי  ההלכה ,    כי  משמעות  פסיקה  זו  היא  בהכרח  שינוי  ההלכהקובעת
דומני  כי  כמו  לבתי  המשפט גם לבתי הדין הרבניים הכוח ,  ברם.  לא  השתנתה

, והסמכות  לפרש  פסיקה  זו  ולקבוע  אם  יש  בה  לשנות  הלכה  שמכבר  הימים
סבורני  כי  אין  לבית  משפט  זה  עדיפות  נורמטיבית  על  הכרעות  בתי .  אם  לאו

 .לבית המשפט להתעלם מהחלטותיהםר ן הרבניים באופן שמאפשהדי

 .)25.11.2015 –ו "ג בכסלו התשע"י, 1048776/4ק יי אושינסקי בת" הגר–ד חיפה "עוד בהחלטת אב' רו(

על   –  זה  הכרוך  על  עקבנו'  רוךכ'  "מעוז  במאמרו'  ר  א"ם  דבריו  של  דהענייננו  לפים  י
 :)113כרך יד עמוד עיוני משפט (" הכריכה בתביעת הגירושין

ריכת  מזונותיהם  של  הילדים  בתביעת  הגירושין  בין  ההורים  לא  רק  שהיא כ
אף א  אל,    לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים3מוכתבת  על  ידי  לשונו  של  סעיף  

 .לגופה, ברוב המקרים, רצויה

אף  לא  עניינית ,  לא  מצאנו  לא  הצדקה  פורמאלית,  מכל  הטעמים  האמורים":  )114עמוד  (שם  ו
 ."ום סמכותם של בתי הדין הרבניים בעניין מזונות הילדיםלצמצ

עניין  זה  יש  גם  להדגיש  כי  גם  אם  בית  הדין  הרבני  טרם  הוציא  פסק  דין  או  החלטה  בעניין ב
אם  כבר  החל   לא  רק  קבע  לשם  כך  דיון  וכל  שכןא,  מזונות  הילדים  שתביעה  בעניינם  הוגשה  אליו

 8497/00ץ  "כפי  שמתווה  בג',    בין  הערכאותהכיבוד  ההדדי'על  פי  עקרון  :  לדון  בעניינם
הליכים  זהים  באותו  עניין  בבית  משפט  ובבית  דין "ועיקרון  ההימנעות  מקיום  ,  )פלמן'  למן  נ־פפייג(

(מ מו"פ, מירה ראש חודש' נאברהם ראש חודש ( 2626/90א "כפי שנקבע בע, "רבני בעת ובעונה אחת

  מזונות  הילדים  כל  עוד  אלה  נידונים  בסמכות   הרי  שאין  לבית  המשפט  לעסוק  בעניין–  )205)  3
 .בבית הדין הרבני

על  בית ,  על  דרך  הכלל,  כאשר  הוגשה  תביעת  מזונות  כרוכה  בבית  הדין  הרבני,  ל  כןע
, המשפט  לענייני  משפחה  להימנע  מלהיזקק  לתביעת  מזונות  מאוחרת  ומקבילה  המוגשת  אליו

, כח  בית  המשפט  לדעת  באופן  פוזיטיבירק  אם  נו.  על  ידי  ההורה  המשמורן  בשם  הילדים,  לרוב
כי  בסופו  של  הליך  עניינם  של  הילדים  לא  נדון  בבית  הדין  הרבני  כנדרש  או  כי  ההחלטה  בעניינם 



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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אז  הוא  מקומה  הראוי  של  תביעת  המזונות  העצמאית  הבאה  להגן  על  עניינם  של ,  מקפחת  אותם
 .הקטינים

 סקנהמ

לרבות  עניין ,  יעת  הגירושין  הכרוכהבית  הדין  קובע  שהסמכות  בעניין  תב,  לאור  האמור

 .מסורה לבית דין זה, מזונות הילדים

 . על המזכירות לקבוע מועד לדיון בתביעת הגירושין הכרוכה, פועל יוצאכ

לאור  הדחיפות  בקביעת  דמי  המזונות  וצורכי  הילדים  יש  לקבוע ,  עניין  תביעת  המזונותל
 .מועד מוקדם להוכחות ככל האפשר

 ).8.11.2017(ח "ן התשעוורחשט במ"יתן ביום ינ

 וידאל' רב חיים וה

 


