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 רושלים ידולהגבית הדין הרבני  ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' הרב א, רב אליעזר איגראה

 :מערערה לוניפ ) ד מירב יהושע"כ עו"י ב"ע( 
    
 :משיבהה לוניתפ ) ד זהבה סנדרס"כ עו"י ב"ע( 

 ממשמורת הותששרות להפריד הסדרי פהאה לערכאה אחרת וייסמכות בפנ יתור על ו:נדוןה

 סק דיןפ

בפני  בית  הדין  מונח  ערעורו  של  האב  על  החלטת  בית  הדין  האזורי  הקובע  שבית  הדין  .א

 .משולל סמכות לדון בתביעת האב למשמורת והסדרי השהות של הילדים

 רכוכ  נבה  שבעל  הל  שגירושין  התביעת  ב2000  שנת  מחל  הרבני  הית  הדין  בפני  בתדיינים  מצדדיםה
וד  לפני  הגירושין  התגלו  בעיות  רבות  בתפקודם  ההורי  של  שני ע,  סדרי  השהות  והמשמורת  הניניע

 .האזורי דן ופסק בעניינים אלו ית הדין ב.הצדדים ובעיקר בתפקודה של האם

, מרות  הבעיות  הרבות  בתפקוד  האםל,  צדדים  התגרשוה)  11/01/2007(ז  "א  בטבת  תשס"כום  בי
 .תיאום בערכו יסדרי השהות והאם המשמורת בהיו יהבנות שגירושין ההסכם בקבענ

משפחה   לית  המשפט  בתערבות  הדרשה  נאם  הל  שפקוד  תוסרחמשך    העקבותובמן  לא  רב    זאחרל
קטינות  נזקקות כקטינות  הוכרזו  הבנות  ה)  22/04/2007(ז  "באייר  תשס'  דום  בי,  נוער  הוק  חי  פלא  ע"תב

 .אם לבנות היןבסודרים  מסדרי שהות התקיימו הא ליםמשך שנב. שמורתם לאבמובמסגרת זו הועברה 

 סדרי  שהות  הקביעת  למשפט  הבית  לביעה  תאם  הגישהה)  11/05/2014(ד  "א  באייר  תשע"ייום  ב
 .בנות הבין וינהב

העלו והופיעו  הצדדים  )  10/09/2014(ד  "ו  באלול  תשע"טום  יב  ית  המשפטבדיון  שנערך  בב
זמניים   סדרי  שהותהקבע    ית  המשפטב,  ית  המשפטבסמכות  האב  לא  טען  כנגד  ,  הטענותיהם  בנושא  ז

, הובילו  ליצירת  קשר  מחודש  בין  האם  לבנותיה  ית  המשפטבהחלטות  .  לדיון  יםפנוס  םיוקבע  מועד
 .לשביעות רצון הגורמים המטפלים

 ,לאחר  המפגש,  בין  האם  לבנותיה  סדרי  שהותהפגש  ך  מערנ)  14/07/2015(ה  "ז  בתמוז  תשע"כום  בי
חלו לפתח ההבנות  ,  הבנות  סירבו  לחזור  לבית  האב  וממועד  זה  והילך,  נה  במשטרה  כנגד  האבהוגשה  תלו

העברה  למשמורת ה,  שמורת  אימןלמבפועל    והועברו  מסרבות  לחזור  לביתו,  סרבנות  קשר  עם  האב
רבנות   סעקב.  ואין  קביעה  שיפוטית  על  משמורת  זמנית  סדרי  שהותהבמסגרת  תביעתה  ל  יאהבפועל  

 .גשים בין האב לבנות במרכז קשרמפנגד האב נקבעו  כ הקשות שהעלו הבנותהקשר והטענות

התנגדות   וענות  טאב  העלה  האל,  סדרי  השהות  הנושא  בית  המשפט  בבנערכושרבים    הדיוניםב
 .ית המשפט במכותסל
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ישה גה,  סדרי  שהותהפני  דיון  שנקבע  לאותו  יום  בתביעתה  לל)  04/08/2015(ה  "ט  באב  תשע"ייום  ב
התביעה  נמסרה  באותו  יום  לאב  ואוזכרה  גם  בפרוטוקול  הדיון ,  ית  המשפטב  למשמורת  בהאם  תביעה

במועד   בהחלטתו  ית  המשפטב.  ית  המשפטבגם  בדיון  זה  לא  הועלתה  התנגדות  האב  לסמכות  ,  במועד  זה
אשר  טרם  נידונה  ולא  ניתנו   י  האם"וציין  שהוגשה  תביעת  משמורת  ע.  זה  אישר  העברת  הבנות  לאם

 .רתההוראות במסג

: הגיש  האב  תביעה  לבית  הדין  האזורי  שכותרתה)  16/08/2015(ה  "באלול  תשע'   ביום  א .ב

 ".בקשה דחופה ביותר למתן צו לקביעת סמכותו הבלעדית של בית הדין לדון בעניין הקטינות"

 :עובדות במקרה שבפנינו שמהם נגזרת הסמכותהת אקבע  ית הדיןב

והשאלה  העומדת  על  הפרק  היא  רק ,  ת  הדיןיבין  חולק  על  העובדה  שהיתה  סמכות  לא
ונמצא  שלא  היתה  כל  התנגדות  מצדו ,  האם  היתה  הסכמה  להעברת  מקום  הדיון

 .ית המשפטבבאותה שעה לסמכותו של 

 ית  הדיןבענתו  שכאשר  האם  פתחה  בהליך  להעברת  המשמורת  מיד  פתח  הוא  תיק  בט
ללא  כל     המשפטיתבמפני  שהאב  התדיין  בעניין  המשמורת  בפני  ,  אינו  מדויק  –

ורק ,  )04/08/2015(ה  "ט  באב  תשע"יבתאריך    ית  המשפטבערעור  על  סמכותו  של  
ך  כבר   א,הרבני  ית  הדיןבפנה  הלה  ל  –כשבסופו  של  יום  ניטלה  ממנו  המשמורת  

 ..."איחר את הרכבת"

 :סמכות השיפוטית במצבים כאלו הבהיר ההחלטתו בית הדיןב

שם  נפסק  שאם ,  757)  4(  ד  לו"גד  רידר  פנסקי  נ'  ויז159/82א  "בר  זה  מתבאר  בעד
  בטל  כלל –י  התנהגותם  הועבר  הדיון  לערכאה  אחרת  "בהסכמת  הצדדים  או  ע

 :הסמכות הנמשכת

כולים  להביא י  –  פי  הסכמה  ביניהם  או  בהתנהגותם-לע  –  הצדדים  עצמם"
והעניין ,  תחדל  לדון  בעניין,  שהעניין  הובא  לפניה  ראשונה,  שאותה  רשות,  לכך

אך  זו ,  הוגשה  תביעה  לבית  הדין  הרבני,  למשל,  אם.  ון  אל  רעותהיועבר  לדי
משפט  מחוזי  ייזקק -שבית,  אין  כל  מניעה,  "נסגר"או  התיק  בבית  הדין  ,  בוטלה

אם  פסק ,  כך  הוא  גם  המצב).  ]6  [438/78א  "ע:  אהר(  לתביעה  שתוגש  אליו
 גם  את  עניין  החזקתן  הדי  והסדיר  בפסק,  בית  הדין  הרבני  בתביעת  גירושין

והכוח  כלל  ההמשכיות  מסורה  הייתה  לו  הסמכות  לשוב  ולדון  בעניין ,  הקטינים
, מתוך  הסכמה  ביניהם,  אך  הצדדים,  אשר  התעורר  כעבור  זמן,  החזקתם

, ]7  [534/73א  "על  כגון  דא  נאמר  בע.  החליטו  לפנות  לבית  המשפט  המחוזי
 :ידי כבוד השופט ויתקון-על, מול האות ו492' בעמ

מדוע  אין  הצדדים  יכולים  לוותר  על ,  לא  במשפט  ולא  בהגיון,  יבהאינני  רואה  כל  ס"
  הדין  ולהסכים  ביניהם  להתדיין ייחודיות  הסמכות  שהם  עצמם  הקנו  קודם  לכן  לבית

 .""מוסמך אף הוא לדון בסכסוכם, אשר מבחינת החוק גרידא, המשפט המחוזי-בבית

 .המשמורת וראיית הילדים נייניעבין סמכות לבית הדין לדון  שאהאזורי ית הדיןבקבע  פיכךל

 :לדבריו. על טענות וקביעות אלו מוגש ערעורו של האב . ג

דן  ופסק   ית  הדיןבהתדיינו  בבית  הדין  הרבני  במשך  זמן  רב  לפני  גירושיהם  ו  אחר  והצדדיםמ .א
 .קנה סמכות בעניינים אלו ית הדיןב, סדרי השהותהבענייני המשמורת ו

, למשפחה  ועל  פי  חוק  הנוער  ית  המשפטבשמורתו  בהחלטת  כ  הבנות  הועברו  למ"ף  שאחא .ב
 .ית הדיןבעובדה זו לא מפקיעה הסמכות הראשונית של 

בתביעת   ית  המשפטבאף  שהתקיימו  דיונים  ארוכים  ב  וסדרי  שהותהם  כשהוגשה  תביעת  האם  לג .ג
ית ב  א  הביע  הסכמתו  לסמכותלכיוון  שמ.  ית  הדיןבאין  הדבר  מפקיע  הסמכות  המקורית  שרכש    וז
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מהווה   וזה  לכשעצמו,  הרבני  דן  בעבר  בעניינים  אלו  ית  הדיןבאדרבה  בכתבי  טענותיו  הזכיר  ש,  המשפט
הייתה  ליזום   ית  המשפטבחובת  ,  ואף  שלא  טען  דברים  אלו  במפורש  ית  המשפטבמכות  לסאי  הסכמה  

 .דיון לעניין קביעת הסמכות

באשר  לתביעתה  הנוספת   ךא.  סדרי  שהותהדברים  לעיל  אמורים  לעניין  תביעת  האם  לה .ד
לקביעת   ית  הדיןבהגיש  תביעה  ל,  מידית  ית  המשפטבהאב  הביע  התנגדות  לדון  בתביעה  זו  ב,  למשמורת

בעניין   ית  המשפטבפ  מעולם  לא  נערך  דיון  ב"ועכ,  סדרי  שהותהסמכותו  לדון  בעניין  המשמורת  ו
ומשכך  הסמכות ,  רתלדון  בעניין  המשמו  ית  המשפטבלהורות  על  הסכמתו  לסמכות    המשמורת  שיכול

 .מכח הסמכות הנמשכת ית הדיןבשארה לנלדון בענייני המשמורת 

חובה  עלינו  להתייחס  פרטנית  לטענות  שהועלו  ולאחר  מכן  לקבוע התייחסותנו לערעורו של  . ד

עניין  זה  של  סמכותה  הנמשכת  של  ערכאה  שיפוטית  לדון  בתביעה  בה  דנה  ופסקה  בעבר .  האב

ד של השופט אדמונד לוי "עניין זה סוכם בארוכה בפס. דין ובתי המשפטהוזכר רבות בפסיקת בתי ה

 :ד זה הנוגעים לעניינינו" להלן חלקים מפס4117/07ץ "בבג

 "בכל  ענין  הכרוך  בתביעת  הגירושין"הדין  הרבני  לדון  -מוסמך  בית,  פי  חוק-לע.  6
הוגשה ).  1953-ג"תשיה,  )  ישואין  וגירושיןנ(  וק  שיפוט  בתי  דין  רבנייםחל  3עיף  ס(

ומי  מבין  הצדדים  ביקש  לכרוך  בה  ענינים  נוספים  דוגמת ,  הדין-תביעת  גירושים  לבית
ולא  סתם  סמכות  כי ,  הדין  סמכות-קנה  לעצמו  בית,  המשמורת  על  ילדיהם  המשותפים

א "ער(  ובלבד  שהכריכה  נעשתה  כדין,    ייחודית  לדון  בנושאים  שנכרכואם  סמכות
' פלמן  נ-  פייג8497/00ץ  "גב  ;)  1997(  621,  618)  2(  ד  נא"פ,  הר'    הר  נ9357/96

הדין  הרבני -בית'  פלונית  נ  2232/03ץ  "גב  ;)  2003(  132,  118)  2(  ד  נז"פ,  פלמן
פורסם [(  ברק'  א)  'דימב(  דינו  של  הנשיא-  לפסק31בפסקה  ,  יפו-אביב-האזורי  תל

וק  בית  המשפט  לעניני חל25עיף  ס  ;))  21/11/2006(ז  "בחשון  תשס'  ל,  ]בנבו
הזוג  כורכים  יחדיו  את -שעה  שבני,  מקל  וחומר  הוא  הדבר).  1995-ה"תשנה,  משפחה

הדין  הרבני  למען -בהסדר  שהם  מניחים  לפתחו  של  בית,  הסוגיות  הנלוות  לגירושים
, ורבר'    ורבר  נ3868/95א  "ע;  7'  בעמ,  ל"עמרני  הנ  566/81ץ  "גב(  דין-יעוגן  כפסק

 ) ).1998( 840, 817) 5( ד נב"פ

, ככלל.  הדין  נאמר-של  בית  מקוריתה  ביחס  לסמכותו  –כל  אשר  נאמר  ,  רםב.  7
פלונית   2898/03ץ"גב(  ה  סמכות  זו  ועברה  מן  העולםמוצת,  משהגיע  ההליך  לסיומו

 בית  הדין  הרבני  הגדול  בירושלים'  שרעבי  נ  6378/04ץ  "גב;  560'  בעמ,  ל"הנ
יני  המשפחה דצבי  -אריאל  רוזן  ;))  19/08/2004(ד  "באלול  תשס'  ב,  ]פורסם  בנבו[(

 ) ).1990( 33 בישראל בין קודש לחול

הדין  לקנות  סמכותו -על  בית,  ל  מנת  שיוכל  לשוב  ולהידרש  לסוגיות  שנדונו  בפניוע
כלל ,  בשמו  האחרו(  וכזה  עשוי  להימצא  לו  ברעיון  של  סמכות  נמשכת,  ממקור  אחר
  מוסמכת  לעסוק –  והיא  בלבד  –תהא  הערכאה  המקורית  ,  פיו-על).  ההמשכיות

בהיותה  של  הסמכות  הנמשכת ,  אולם.  בגלגולו  המאוחר  של  ענין  שנדון  בפניה  בעבר
'   לוי  נ6103/93ץ"גב(    הכלל–ושל  עקרון  הברירה  החופשית  בין  ערכאות  ,    חריג–

טיב הענינים בהם , ) )1994( 608, 591) 4( ד מח"פ, בית הדין הרבני הגדול בירושלים
לעשרות  בהן  התעוררה -בפסיקתנו  נדונו  פרשות.  נקנית  אותה  סמכות  הוא  מוגבל
יבוי  המשתנים   ר,מספרם  הרב  של  המקרים  שנדונו.  שאלת  קיומה  של  סמכות  נמשכת

כמו ,  פיהם  נקבע  דבר  ומורכבות  הניואנסים  בהם  דיברה  הפסיקה  קוראים-על
 .לביאורה של הסוגיה, מאליהם

ההכרעה  בשאלת  הסמכות ,  להשקפתי,  פתח  בהצגת  העקרון  עליו  מייסדת  עצמהא.  8
אותו  רעיון  מיוסד  על ".  מבחן  הסיכול"בלשון  תמציתית  ניתן  לכנותו  בשם  .  הנמשכת

 –  היא  עצמה  או  רוחה  –כי  הכרעה  שיפוטית  שניתנה  בעבר  כדין  ובסמכות  ,  חשש
רה  ניתנה  אותה  הכרעה מקום  בו  ַשבה  הפרשה  שבגד,  עלולות  להימצא  מסוכלות

באשר ,  זהו  חשש  הטבוע  בעשייה  השיפוטית  מעצם  טיבה.  ומעסיקה  את  הערכאות
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ובפרט  נכון  הדבר ,  לעולם  אינו  שוקט  אל  השמרים,    ההתנהגות  האנושית–נושאה  
דוגמת  אלה  המעורבים  בסוגיות  של ,  שעה  שמדובר  ביחסים  משפטיים  ארוכי  טווח

שש  מעמיק  באורח  ניכר  מקום  בו  מונחת אותו  ח,  אולם.  משמורת  לאחר  גירושים
המחזיקות ,  סוגיה  משפטית  להכרעתן  של  ערכאות  בנות  סמכות  שיפוט  מקבילה

פי  דינים -כפופות  למסורות  משפטיות  אחרות  ונוהגות  על,  בכללי  החלטה  נבדלים
 Lis(    ולצדו  הכלל  המשלים  בדבר  ענין  תלוי  ועומד–רעיון  הסמכות  הנמשכת  .  שונים

Alibi Pendens  ,835'  בעמ,  ל"ורבר  הנ  3868/95א  "עזמיר  ב'  וראו  דברי  השופט  י  (– 
כי  אם ,  שלא  לשמו  בלבד  הוא  קיים,  שואבים  מעקרון  הכיבוד  ההדדי  בין  ערכאות

או  שעתידות  לקרום  עור ,  להבטחתה  של  היכולת  לממש  הכרעות  שיפוטיות  שניתנו
) 1( ד לח"פ, נגר' נגר נ1/81מ "דב( מנוע דיסהרמוניה בהכרעות המתקבלותול, וגידים

(  212,  205)  3(  ד  מו"פ,  ראש  חודש'    ראש  חודש  נ2626/90א"ע  ;)  1984(  398,  365
כי  אם  יונח  לאותה ,  דעת  נותנתה)  ).608'  בעמ,  ל"וי  הנל6103/93ץ  "גב  ;)  1992

, יקטן  הסיכון  מפני  סיכולה  של  זו,  יצאה  תחת  ידיה  שערכאה  לשוב  ולהידרש  להכרעה
והוא  רלוונטי  אף  אם  השתנו  הנסיבות ,  או  מפני  סיכולו  של  הקו  השיפוטי  שנקטה

 .ו מאפשר עוד להיזקק לאותה הכרעהבאופן שאינ

שהצטברותם  יחד  משיתה  את ,  ן  המבחן  העקרוני  נגזרים  שני  יסודות  מעשייםמ.  9
-לאלה  ניתן  ביטוי  במרביתם  של  פסקי.  הבסיס  להכרה  בקיומה  של  סמכות  נמשכת

ובאמצעותם  ניתן  להתוות  קווים  ברורים  לדמותה  של ,  הדין  שעסקו  בסוגיית  הסמכות
כי  ההחלטה  המקורית  ניתנה  לאחר  בירור ,  תנאי  הראשון  הואה.  ההלכה  המחייבת

במהלכו  נשמעו  או  הוגשו  טיעוני   ש,עליה  לשקף  הליך  של  דיון  משפטי.  ושקילה
כי  סוגיה  מאוחרת ,  אשית  ר,על  כן  ברור.  נקבעו  ממצאים  ונתקבלו  הכרעות,  הצדדים

כת לא  תקים  סמכות  נמש,  שכלל  לא  נדונה  בערכאה  המקורית  וממילא  לא  הוכרעה
'   בלום  נ811/80א  "ע(  שכן  נדונו,  לאותה  ערכאה  ואפילו  היא  קשורה  לענינים  אחרים

בית  הדין 'נ)  גלס(    גרייבר6012/96ץ  "גב  ;)  1981(  761,  757)  3(  ד  לה"פ,  שטרן
' נ)  לביח(    קדור6193/98ץ  "גב  ;)  1996(  401,  397)  5(  ד  נ"פ,  זורי  אשדודהרבני  הא

 ) ).1999( 630, 625) 2( ד נג"פ, ואה'שיח

... 

הכרה  בקיומה  של  סמכות  נמשכת  הוא  שהסוגיה  המאוחרת  קרובה   לתנאי  השניה.  11
 הוא המצדיק ש,ד כי נשמר צביונו המתמשך של העניןע, במידה מספקת לזו המקורית

בפסקה ,  ביטון'מ  נ"רכיה  בעב  158/89א"ער(  יבה  אל  הערכאה  אשר  בראשונהש
(ד  "תשנ'  א  באדר  ב"י,  ]פורסם  בנבו[(  אור'  שופט  תהדינו  של  -הששית  לפסק
 לוניתפ 2898/03ץ "גב; 133' בעמ,ל"נהיתן א 9539/00ץ "גב  ;))22/02/1994

שכן  החשש  מפני  סיכולה ,  גם  לענין  זה  יפה  מבחן  הסיכול).  560'  בעמ,  ל"הנ
  ככל  שגֵדל  המרחק  בינה  לבין של  ההכרעה  המקורית  או  של  רוחה  מצטמצם

ריחוק  בין  המחלוקת  שפרצה  ובין  המחלוקת .  "הסוגיה  החדשה  שעל  הפרק
המשפט  לא -הוא  לבד  נותן  שהדיון  בבית,  מבחינת  הזמן,  הקודמת  שחוסלה

א "עב  זוסמן'  שופטיה(  "שדן  בענין  הקודם,  הדין-יתפרש  כהסגת  גבולו  של  בית
אותו  ריחוק  יכול )  ).  1963(  2626,  2617)  4(  ד  יז"פ,  ראח'ג'  ראח  נ'ג167/63

א"ע(  הדין-בזהותם  של  בעלי;  בתוכנה  של  המחלוקת,  בין  השאר,  שיתבטא
' נשיא  מהדינו  של  -בפסקה  השנייה  לפסק,  טייןרובינש'ובינשטיין  נר  686/86

 737/88א  "ע  ;))  05/11/1987(ח  "ג  בחשון  תשמ"י,  ]פורסם  בנבו[(  שמגר
פורסם [(  נשיאהדינו  של  -פסקל)  ראשונהה(  בפסקה  הששית,  חרותי'  רותי  נח

ואפילו ;  בפער  זמנים  שנתגלע  ;))  )31/12/1988(ט  "ג  בטבת  תשמ"כ,  ]בנבו
 ).836' בעמ,ל"נהרבר ו 3868/95א "ע( במרחק גיאוגרפי

  

ולמען  יודגש  כי  מוקד  הדברים  מצוי  בהחלטה  השיפוטית ,  השלמת  התמונהל.  12
ביא  את אציין  גם  כי  הסכמתם  המוקדמת  של  הצדדים  לה,  שניתנה  ובצורך  לקיימה
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אין  פירושה  כי  אותה  ערכאה  קנתה  לעצמה  סמכות ,  ענינם  בפניה  של  ערכאה  מסוימת
הסביר  השופט ,  "הסמכות  הנמשכת.  "להידרש  אף  לגלגוליו  המאוחרים  של  אותו  ענין

-הדין  שנתן  בית-היא  יונקת  את  חיותה  מפסק.  אינה  נובעת  מהסכמת  הצדדים",  זמיר
אין  בכוחה ,    להתדיין  בפני  טריבונל  מסויםאילו  הסכמת  הצדדים  ו.וממנו  בלבד,  הדין

 3868/95א  "ע(  "אלא  להסמיכו  לברר  את  ריבם  עד  לסיום  ההליך  התלוי  ועומד  לפניו
רק  מקום  בו  הסכימו  הצדדים  לכבול  עצמם  גם  בעתיד ).  838'  בעמ,  ל"ורבר  הנ

א"ע(  יקום  לזו  הכוח  לשוב  ולהידרש  לענין,  ונהלסמכות  הערכאה  שבפניה  באו  בראש
נסקי ' ויז159/82א"ע ;) 1974( 492, 490) 2( ד כח"פ, כהן' נ) הןכ(  טננהולץ534/73

א "ע;  611'  בעמ,  ל"לוי  הנ  6103/93ץ"גב  ;)  1982(  763,  757)  4(  ד  לו"פ,  רידר'  נ
 ,הסכמה  לסמכות  נמשכת  אפשר  שתיעשה  מבעוד  מועד).  שם,  ל"ורבר  הנ  3868/95

דין -י  בעובדה  שבעללא  ד,  לצורך  רכישתה  המאוחרת,  אולם.  לחלופין  בשלב  מאוחרו
, אלא  יש  להראות  כי  עשה  כן  בלא  שהביע,  נטל  חלק  בהתדיינות  בערכאת  ההמשך

הדין -בית'  ק  נ"  ז573/77ץ  "גב(  הסתייגות  מן  הסמכות,  מייד  כשהיה  הדבר  בידו
איתן   9539/00ץ"גב  ;)  1977(  289,  281)  1(  ד  לב"פ,  יפו-אביב-הרבני  האזורי  תל

דינה  של -בפסקה  השביעית  לפסק,  ל"פלונית  הנ  8543/03ץ  "גב;  132'  בעמ,  ל"הנ
 ).הנשיאה ביניש

אותה .  הדין  הרבני-לביתכי  כל  שנאמר  אינו  יפה  אך  באשר  ,  ין  זה  מיותר  לצייןא.  13
ץ"גב(  המשפט  לעניני  משפחה-ואת  בית,  דין  דתיים  אחרים-הלכה  מקיפה  גם  בתי

 ).642' בעמ, ל"חליווה הנ 8578/01ץ"גב; 630' בעמ, ל"קדור הנ 6193/98

ניסיונות  לשנות  הגדרת  כללי  הסמכות  הנמשכת  לא האך  בפועל  ,    זו  נתקפה  בתביעות  מאוחרותמדהע
 .עקרונות שנקבעו בפסק דין זה הם המחייבים בסוגיא זוהולפיכך . צלחו

, של  בנות  הצדדים  סדרי  השהותהדן  בענייני  המשמורת  ו  ית  הדיןבכיוון  שמנידון  דידן  לעתה  ומ
הכריע   ית  הדיןבתפקוד  האם  ובתפקוד  האב  ו  בתיותייבעהוחה  הועלתה  בדיונים  אלו  ובתסקירי  לשכת  הרו

יהם  ולכן חרוד  של  האם  שהתגלה  ונידון  לפני  הגירושין  המשיך  גם  לאפקחוסר  הת.  ופסק  בעניינים  אלו
ומעתה  מכיוון  שהבעיות  שצפו  ועלו  בדיונים  שנערכו .  בית  המשפט  על  פי  חוק  הנוער  הוצרכה  התערבות

ית בדון  בעניינים  אלו  הייתה  של  למתמשכת  ההסמכות  העקרונית  ,  כו  גם  אחרי  כןוהמשי  ית  הדיןבבעבר  ב
 :ל"זנפסק הדין הבהנזכרים ם מכיוון שהתקיימו התנאי הדין

 .ופי מתמשךאבעניינים בעלי  דן ופסק ית הדיןב. א

משכך קיים החשש לסיכול ובעבר  ית  הדיןבמחלוקת  בין  הצדדים  היא  אותה  מחלוקת  שעליה  דן  ה.  ב
 .כלל זה היה אמור לנהוג בעניינינו, לכן משורת הדיןו.  ההכרעהרוח

ית בבכובעו  כ  סדרי  שהותהלהתערב  בענייני  המשמורת  ו  ית  המשפטבאף  שאחרי  הגירושין  הוצרך  ו
על  הבנות  כקטינות  נזקקות   ית  המשפטבמסגרת  כובעו  זה  הכריז  וב.  י  חוק  הנוער"לנוער  ועפ  המשפט

 ית  המשפטבאין  בעובדה  זו  לכשעצמה  בכדי  להקנות  סמכות  ל,  בובשלב  מאוחר  העבירם  למשמורת  הא
אך  כשנגמר .  לנוער  מכח  חוק  הנוער  ית  המשפטבהתערבות  חירום  המוטלת  על    יאהשהרי  התערבות  זו  

 .מצב החירום חזרה הסמכות לערכאה השיפוטית שלה הייתה הסמכות לפני מצב החירום

 .םפיכך אין ספק שהמערער צודק בטיעוניו הראשונייל

על  בית  המשפט ,  אך  באשר  לטיעונו  השלישי  שמכיוון  שהזכיר  העובדות  לעיל  בכתב  הגנתו .ה

  חובת  הטענה  שרשות .דבר  זה  אינו  נכון  ואינו  הגיוני.  היה  ליזום  תחילה  דיון  בעניין  הסמכות

שיפוטית  משוללת  סמכות  מוטלת  על  בעל  הדין  שנידון  בפניה  ועליו  להעלות  טענה  זו  במפורש 

והוזכר .  הדבר  נזכר  רבות  בפסיקת  בתי  הדין  ובתי  המשפט.  ראשונה  שהדבר  ניתן  בידובהזדמנות  ה

כמתואר  לעיל  בדיונים  הרבים  שנערכו  בבית  המשפט  ואף  בדיון  האחרון .  ד  שציטטנו  לעיל"גם  בפס

ומשכך  שתיקתם  של ,  שבו  נודע  לאב  על  הגשת  תביעה  למשמורת  לא  נטענה  טענת  חוסר  סמכות
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בשתיקתם זו הקנו הצדדים את הסמכות לבית המשפט , מכות בית המשפטהצדדים מהווה הסכמה לס

 .דהיינו הסדרי השהות בין האם לבנותיה המצויים משפטית במשמורת האב, לדון בעניין בו דן

מאפשרים   הפסיקת  בתי  המשפטבהנימוקים    את  כתב  בהחלטתו,  האזורי  ית  הדיןב,  אמור  לעילכ
דבר  זה  נכון  גם  על  פי  דין .  אחת  ולהעבירה  לערכאה  אחרתלצדדים  למשוך  בהסכמתם  הסמכות  מערכאה  

יכול ,  מי  שהעניק  לערכאה  השיפוטית  את  הסמכות  לדון  בעניינו.  מפני  שהפה  שאסר  הוא  הפה  שהתיר
ולפיכך  אחרי  ששני  הצדדים  שטחו .  למשוך  הסמכות  כשהדבר  נעשה  בהסכמה  ואינו  פוגע  בצד  השני

לא  העלו  טענת  חוסר  סמכות  הם  מושתקים  מלטעון  שוב ו  ית  המשפטבטענותיהם  במשך  מספר  דיונים  ב
 .טענה זו

בכדי  להמשיך  סמכותו   סדרי  השהותהלדון  ב  ית  הדיןבין  בעובדה  שבעבר  הייתה  סמכות  לאלפיכך  ו
, לא  העלאת  טענה  לחוסר  סמכות  לית  המשפטבבנערכו  שמפני  שהדיונים  ,  וא  הטעם  הדבר.  ם  כיוםג
שהרי  לא  יעלה  על  הדעת  ששתי ,  ית  הדיןב  הפקעת  סמכות  וצרים  ממילאוי,  הווים  הסכמה  לסמכותומ

ץ "ג  בבכפי  שנקבעו  ".מירוץ  הסמכויות"כללים  להסדרת    הולפיכך.  ערכאות  ידונו  במקביל  באותו  נושא
המתייחס  לנסיבות  בהן  הוגשו  תביעות  מקבילות  לשתי ,  פלמן'  אורג'ג'  פלמן  נ-  אירה  פייג8497/00

יש  סמכות   ית  המשפטבואין  מקום  לדון  האם  העובדה  של.  בפנינוינהגו  גם  במקרה  ש.  ערכאות  שיפוטיות
' השופט  מ  כ"שמ  ייןוע,  לבדבעניין  של  נימוסים    יאהאו    ית  הדיןבשוללת  סמכות  ,  לדון  בעניינים  אלו

 :398-399' עמ בבפרשת נגר אלון

שעל  בתי ,  הרעיון  שביסודם  של  דברים  אלה  הוא  עקרון  הכיבוד  והכבוד  ההדדיים"
כיבוד  הדדי  זה  אינו  עניין  של  נימוסים .  דין  הדתיים  לנהוג  אלו  באלוהמשפט  ובתי  ה

, אלא  חיוני  הוא  לקיומה  של  מערכת  שיפוט  תקינה,  תקינים  והנהגה  טובה  בלבד
שבו  שתי  ערכאות ,  במיוחד  בתחום  המשפטי  הרגיש  של  ענייני  המעמד  האישי

כדבריו ,  כיבוד  הדדי  זה  נובע.  שיפוטיות  מתרוצצות  בקרבה  של  המערכת  המשפטית
המשפט  במלאכתו -מן  הצורך  למנוע  התערבותו  של  בית,  'של  הנשיא  זוסמן  המנוח

משפט -הדין  מבית-ריצת  בעלי'...  מפני  תיקונו  של  עולם,  ולהיפך,  הדין-של  בית
הדין  והיא  נוגדת -המשפט  ולא  של  בתי-אינה  הולמת  את  כבודם  של  בתי...  'למשנהו

 ).399-398' בעמ, רשת נגרפ( "את הסדר הציבורי

 :141-140' מ עפלמן הנזכר' אורג'ג' פלמן נ- אירה פייג8497/00ץ "הדברים סוכמו בבגו

-הדין  הרבני  או  בית-יתב  –  הלכה  ידועה  היא  כי  כאשר  אחת  משתי  הערכאות"
נתה  סמכות  לדון  בעניין ק  –)  המשפט  לענייני  משפחה-יום  ביתכ(  המשפט  האזרחי

  הערכאה  האחרת  אף  אם  נתונה  לה לא  תיזקק  לאותו  העניין,  שנתבע  בפניה  כדין
חוק  בית  המשפט ל)  ב(  25כיום  מעוגנת  הלכה  זו  בסעיף  .  סמכות  שיפוט  מקבילה

זוג -כן  כאשר  תביעה  לחלוקת  רכוש  בין  בני-על.  1995-ה"תשנ,  לעניני  משפחה
כריכה מאוחרת של ענייני הרכוש בתביעת , משפט לענייני משפחה-הוגשה כדין לבית

כאשר :  ולהפך,  המשפט  הקדים  ורכש  סמכות  בעניין-אשר  ביתב,  הגירושין  לא  תועיל
ומתקיימים ,  הדין  הרבני-ענייני  הרכוש  נכרכו  כדין  בתביעת  גירושין  שהוגשה  לבית

המשפט -הרי  הגשת  תביעה  מאוחרת  לחלוקת  רכוש  בבית,  לגביהם  תנאי  הכריכה
 ורכש הדין הקדים-באשר בית, המשפט לא ייזקק לה-ובית, לענייני משפחה לא תועיל

בית  הדין  הרבני '    סופר  נ706/80ץ  "או  והשוו  בגר(  סמכות  שיפוט  ייחודית  בסוגיה  זו
ץ "בג: כן ראו; 17-16' בעמ, )]7[ סופר 706/80ץ "גב – הלןל( יפו-אביב-האזורי בתל

 1/81ץ  "גב  –  הלןל(  נגר'    נגר  נ1/81מ  "בד;  250'  בעמ,  ]8[רחמני  '    רחמני  נ170/56
) 763-762'  בעמ,  ]10[רידר  '  נסקי  נ'  ויז159/82א  "ע;  374-373'  בעמ,  )]9[נגר  

א "ראו  ע  LIS ALIBI PENDENSגישה  הסבורה  כי  מקור  ההלכה  האמורה  בכלל  של  ל(
הסבור  כי ,  אך  ראו  עמדת  השופט  אנגלרד,  831'  בעמ,  ]11[ורבר  '    ורבר  נ3868/95

בני הדין  הר-בית'    רון  נ8754/00ץ  "בג:  מדובר  בהסדר  של  שלילת  סמכות  שיפוט
 ).668-666' בעמ, ]12[הגדול 
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נוסיף  ונאמר  מצב  זה  שבו  מתאפשר  לצד  מן  הצדדים  לקבוע  הערכאה  השיפוטית  בפניה  .ו

 :א שכתב"ש ברמ"ב עי"ג ס"מ סימן י"ע חו"מבואר בשו, ועד מתי נתונה לו זכות הבחירה, יידון

 "תבו כלא שי פל עףא, חזור לכולים יינן אפניהם במשטענוא ד"יו" 

 :שכתבף "ירהי פדמ ב,אימ "י ב"בריו הוא מדברי הנימוקקור דמ

 י  פל  עאף  והם  בחזור  לכולין  יינם  אפניהם  בשטענו  מכתב  נלאפ  ש"אעד  ד"  מאיכאו
 תרא  במונות  מיני  דפרק  בתם  הגרסינן  דירושלמי  בשמע  מכןו]  תבוכ  [לא  ובלו  קלאש
 ו  בחזור  ללכו  ייןא'    גפני  בו  בחזור  לכול  ינים  שפני  בליו  עבלק)    דלכה  ג  הרקפ(
 .ל"ר ז"הרנבא ו"רשב התבו כן כפניהם בטעון לשהתחילו מקרי מקבלה דמשמעו

, היינו  שטען  טענותיו  ולא  גרס  קיבל,  לשהשהירושלמי  שקבל  בפני  י  גרס  בדברי  "נראה  שהנימוקו
 .י"מה שהקשו האחרונים על דברי הנימו ושביומ

 :כתב א ש,מ כ"ו בבין בחידוש"י מקורה בדברי הרמב"הנה דעת הנימוו

 ד  עו  בחזור  לו  לש  יו  לדון  ליין  דו  לבירר  שמי  שתשובה  בתבל  כ"  זגדול  הבינור"
 וה  התבו  כיו  פעל  שיון  כבל  אירורין  בטרי  שתבו  כלאמ  ד"ה  דמשמעו,  דין  היגמרש
 פניהם  בשטענוד  מ"  מאיכאו,  דכתיבנא  כו  בחזור  לכול  יאינו  ויניה  מקנו  דמאן  כיהל
 ליו  עבל  קצאתי  מורר  בה  זרק  פבירושלמיו,  וזר  חינו  אנו  קלא  ותבו  כלא  שי  פל  עףא
 ."אחרון הלשון לאיה רזוו, ו בחזור לכול יינו אלשה שפני בו בחזור לכול ינים שפניב

 .הסכימו עימוום שבחידושיהם א "ן והריטב"א הר"יאוהו הרשבוהב

ם ותקבל  סמכמוא  רי  הה  ,ילו  אינם  כשרים  לדוןפוא  שברגע  שטוען  בפני  שלשה  םהמעינן  מדבריש
 .ושוב אינו יכול לחזור בו

הדברים  אמורים  כל  עוד  לא ,  ש  להוסיף  שאף  במקום  שאדם  יכול  לבחור  את  הערכאה  בפניה  יידוןי
 .ד אחר אזילנא"אבל משהחל הדיון לא יוכל לטעון לבי, החל הדיון בפני אותה ערכאה

 :'ב ב שכותבת הגמ"ק קי"עיין בבו

 שלחו  ודיניה  ביה  לפתחו  דגוןכ:  שמואל  דיניה  מי  ליפרשא  מדידיל,  וקבא  ער  ממרא"
, כי היא. זילנא אגדולד ה"ב לנאא: ל" אצימ,  דינא  ביה  לתחו  פא  לבלא,  תא  אלא  ויהל
 "זילנא אגדולד ה"בל: ל" אצי ממי ניה לתחו פיכ

ד "ד  אחר  כמוכם  ודוקא  לבי"מבואר  שהיכא  שפתחו  לו  בדינא  אין  יכול  לטעון  אלך  לדון  לפני  ביו
 .ום דחכימי טפימשהגדול יכול לטעון 

לא  טען  כנגד  סמכותו  ולמעשה  העניק  לו   ית  המשפטבפני  בשהמערער  דן    ו  אחרי"הדברים  קו
 .בעיניו הוא מעלה טענותיו בעניין הסמכות ורק עתה כשהפסיקה לא מוצאת חן, סמכות

 :ז שכתב בתוך דבריו"פקק שורש "ת מהרי"שובוד עעיין ו

 צאתי  מכןו'  ו  כפניהם  בשפט  ישטר  בוצמ  עשעבד  שמי  דסקו  פישש'  כת  שב  גל  עףא
 ני  בם  אני  אאומרל  ו"ז  ורץר  פ"  בצחק  יבינו  רשם  בהוא  שנכי  אכמדומה  ותוספותב
 אותה  מדין  בתובעו  לבירו  חוצה  רך  כאחר  ולכות  מחותם  בחבריהם  לאסרים  נדםא
 דיני  בהאסר  לבחרי  ו"  דהניח  שיון  כו  לזקקין  נין  אותם  חאותו  בו  לאסר  נהוא  שביעהת
 שונו  לאן  כד  עינא  דמלכותא  דדינא  דביעה  תאותה  מו  לזקקין  נין  אוב  שולםע  הומותא
 חבירו  לדם  אבין  שדיוט  המעשה  בלא  אליג  פלא  דבין  מכל  לוא  השוט  פבר  דלאה
 מדהניח  דמימר  לאיכא  דוא  התם  השראלים  יעדים  ושראל  יופר  סעשות  לכול  יהיהש
 דון  נהיות  להרוצ  שדעתיה  אלי  געולם  הומות  אדתי  ביאסר  לבחר  ושראל  ייניד
 ...פניהםב
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שמי  שהלך  לדון  בערכאות   א"סו  "מ  סימן  כ"א  בחו"ק  הינם  המקור  למה  שהביא  הרמ"דברי  המהריו
ק "דברי  המהריו,  מדין  קנס  אין  נזקקין  לו  שוב  ד  ישראל"וצה  לדון  בפני  בירואחר  שיצא  חייב  בדינו  

ובפרט ,  אין  מקום  לדונו  שניתיבל  עליו  מרצונו  פסיקת  הערכאות  קטעם  נוסף  שכיוון  ש  משהזכרנו  הינם
סקירי  לשכת  הרווחה  שהם  כדין  מושיבין תהיא  על    ית  המשפטבוסמיכת    בנידון  דידן  שעיקר  סמיכתנו

 .שלא ראוי שנדון בדבר שנית, נשים נאמנות ביניהם

נת ש(  תהען  שווכימ)  2007פני  ל(  לפני  גירושיהם  ית  הדיןבף  שהצדדים  דנו  בעניינים  אלו  באמעתה  ו
לא  בכתב  ההגנה  ולא   ולא  העלו  טענת  חוסר  סמכות  ית  המשפטבפני  בצדדים  טענותיהם  ה  ענוט)  2014

קנו הצד  שני  מו  ית  הדיןבשכו  הסמכות  ממצד  אחד  מבזה  פעלו  שתי  פעולות  ,  ית  המשפטבבהופעה  ב
שהרי עתה הסמכות הבלעדית , לא שייך כלל להחיותה ית הדיןבומשפקעה סמכות , ית המשפטבסמכות ל

סגירה  טכנית  ולא  מפקיעה  הסמכות   יאהסגירה  זו  .  ית  המשפטבואף  אם  התיק  נסגר  ב  פטית  המשבהיא  ל
גישה  האם  תביעה הששמ.  ואילך  תהענמשכת  מהשלה  הסמכות    שיפוטיתההבלעדית  של  הערכאה  

יש  בדבר  משום  הקניית  סמכות ,  האב  טען  טענותיו  ולא  עורר  עניין  הסמכות,  ית  המשפטבב  סדרי  שהותהל
 .דנו בפניובמה ש ית המשפטבל

אין  בכך  בכדי ,  והנה  אף  אם  היינו  אומרים  שבסגירת  התיק  בטלה  סמכות  בית  המשפט .ז

 .לעורר מחדש סמכות בית הדין אחרי שפקעה

 .סמכות בית הדין אופנים בהם נקבעתההיר בחילה נת

 :קובע 1953-ג"תשי, )ישואין וגירושיןנ( שיפוט בתי דין רבנייםק וח

אם  על  ידי  האשה  ואם  על  ידי ,  ביעת  גירושין  בין  יהודיםשה  לבית  דין  רבני  תגוה.  3
לרבות ,  יהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  יחודי  בכל  ענין  הכרוך  בתביעת  הגירושין,  האיש

 .מזונות לאשה ולילדי הזוג

... 

דבר  המלך  במועצתו  על "  ל51יני  המעמד  האישי  של  יהודים  כמפורט  בסעיף  נעב.  9
דין  רבני  שיפוט   תיאשר  בהם  אין  לב,  ירושהאו  בפקודת  ה"  1922-1947ישראל  -ארץ

יהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  לאחר  שכל  הצדדים  הנוגעים  בדבר ,  יחודי  לפי  חוק  זה
 .הביעו הסכמתם לכך

הדבר ,    לחוק  כשצד  מן  הצדדים  מגיש  תביעה  וכורך  בה  העניינים  הכרוכים  בגירושין3ל  פי  סעיף  ע
אך  משמורת ,  כרך  במפורש  כגון  מזונות  וחלוקת  רכושים  שצריכים  להיניש  עני,  ית  הדיןבמקנה  סמכות  ל

ם עסמכות    ית  הדיןבה  ונמקרים  אלו  קבלכך  ו,  עצם  טיבן  וטבען  בגירושין  מכרוכים  סדרי  שהותההילדים  ו
 ל  שיקתוסוכמו  שנקבע  בפ.  ם  לא  הוקנתה  הסמכות  מוקדמת  לערכאה  אחרתאהגשת  התביעה  לגירושין  

, ארי  נ  בינטר  ו1/60מ  "דב:  1091,  1085)  2(  גד  י"פ,  ולדמןג'    נולדמן  ג8/59א  "בע,  עליון  המשפטה-יתב
 .1467, 1457) 2( וד ט"פ

על  פי  אותה  סמכות  דן .  הצדדים  הקנו  בעת  נישואיהם  סמכות  לבית  הדין,  לפנינו  שמקרה  הנסיבותב
ומזונות  הבנות  לפני  הגירושין  ומשכך  הסמכות  לדון   סדרי  השהותהופסק  בענייני  המשמורת    ית  הדיןב

 ,יינים אלו נשארה לו גם לאחרי הגירושיןבענ

והדרך   ית  הדיןבראשונית  שהייתה  להמכות  הספקעה  ,  ית  המשפטבך  כשהקנו  הצדדים  סמכות  לא
 ,משכךו,    לחוק  דהיינו  בהסכמת  הצדדים9יא  באמצעות  סעיף  ה,  תה  עית  הדיןבהיחידה  להקניית  סמכות  ל

 .ית הדיןבש את סמכות אין אפשרות לחד, ית הדיןבמכיוון שהאם מתנגדת לסמכות 

(ה  "ט  באב  תשע"כאמור  לעיל  בי.   ומעתה  נעתיק  עצמנו  לטענתו  הרביעית  של  האב .ח

התביעה  נמסרה  באותו  יום  לאב ,  הגישה  האם  תביעה  למשמורת  בבית  המשפט)  04/08/2015
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בית  המשפט  בהחלטתו .  שנערך  במועד  זה)  בתביעה  להסדרי  שהות(ואוזכרה  גם  בפרוטוקול  הדיון  

י  האם  אשר  טרם  נידונה ולא "וציין  שהוגשה  תביעת  משמורת  ע.  זה  אישר  העברת  הבנות  לאםבדיון  

בית  המשפט  נענה  גם  לבקשת  האב  לעיכוב  ההליכים  עד  מתן  החלטת  בית .  ניתנו  הוראות  במסגרתה

) 01/06/2016(ו  "ד  באייר  תשע"למרות  החלטת  בית  הדין  האזורי  מיום  כ.  הדין  בעניין  הסמכות

) 20/06/2016(ו  "ד  בסיון  תשע"והחלטת  בית  המשפט  מיום  י,  תונה  לבית  המשפטולפיה  הסמכות  נ

ל  ייסגר "וללא  הודעה  כנ,  י  הצדדים  אם  ניתנה  החלטת  בית  הדין  בנושא  הסמכות"שמבוקש  עידכון  ע

את )  23/08/2016(ו  "ט  באב  תשע"האם  זנחה  תביעתה  ולפיכך  סגר  בית  המשפט  בי,  תיק  התביעה

 .לאחר מכן נסגר גם תיק הסדרי השהות. תיק המשמורת מחוסר מעש

, חוקית  היא  בידוהמשמורת    ה,ינופנפי  שטוען  האב  בערעורו  בכלמרות  שש,  הוא  יום  כמצב  הפועלב
וצריכים  אנו  להבין  מהי .  בנותיו  לאב  הין  בסדרי  שהות  הא  מתקיימים  ולאם  הצלאפועל  בוהות    שבנותה

בנות  הינם  במשמרתו  ולא  צריכים  כלל שה  ואההמצב  המשפטי  ,  שהרי  אם  לעניין  משמורת,  תביעתו
 תונה נמשמורת הניייענ בדון להסמכות שבע  קאזורי  הית  הדיןבש  ואף.  החלטה  שיפוטית  נוספת  בעניין  זה

 .החלטה זו לכשעצמה לא מפקיעה משמורתו, ית המשפטלב

סמכות   ית  המשפטבלדבריו  מעולם  לא  הוקנתה  ל,  ית  המשפט  של  במכותוסתנגד  ל  מאב  שהלאא
נה  סמכות קדן  בעניין  המשמורת  והאב  ה  ית  המשפטבהאזורי  ש  ית  הדיןבוקביעת    המשמורתבעניין  

ובפרט  עתה  שלא  מונחת  תביעת ,  לו  אנושאים  בדון  יית  הדין  שבתעקשמהאב  .  היא  מוטעית,  בעניין  זה
 ה  זמצב  שפק  סין  א.אך  עדיין  צריכים  אנו  להבין  מהי  מטרתו  בתביעה  ודרישה  זו.  ית  המשפטבמשמורת  ב

 יןא,  את  זםע,  ביר  סלא  ולא  תקין  וא  הןייענ  בדוןה  לכוליפוטית  ש  שישות  ראיןו,  בנותיו  מנותק  מאב  הוב
 .רבני הית הדין לבסמכות ההקנות לידכבכשעצמו  זה לברבד

התיק  שלא  דן  בו  ותיק ,  םשל  הא  משמורתהסגר  את  תיק  תביעת    ית  המשפטבהנה  עתה  אחרי  שו
דאף . ביעת האב למשמורתת) ם תצטרך להתנהלא( יכן תתנהלש  לעיין הי,  שדן  והחליט  בו  סדרי  השהותה

, נים  אלוייעל  ידי  הדיון  בענ  מכות  שהוקנתה  ססדרי  שהותהן  ייבענ  ית  המשפטבשהצדדים  הקנו  סמכות  ל
, להגיש תביעה למשמורתם לאה הור ית המשפטב. המשמורת לא נידון ושאנ. ית הדין בסמכות פקיעההש

תה  ענין מעו,  נושא  זה  בית  המשפטת  בכומלס  דגהתנ  באאך  ה,  תביעת  משמורתה  גישהם  גאכן  ם  הא
 כותמסהדהרי  אין  ספק  ש.  סדרי  השהותהסמכות  בהן  ייענמכאורה  לן  המשמורת  שונה  ייות  בענמכהס
 יא  נשארת  בסמכותו  השכתמהסמכות  הני  ללכלפני  הגירושין  ומ  ית  הדיןבשל    היתי  המשמורת  היניניבע

תביעת   שהגרת  וכשהומון  המשייבענ  ית  המשפטבו  בדנ  אחר  שהצדדים  לא  מעתהו.  גם  לאחר  הגט
לפני  הגירושין  ממשיכה  גם   תהננקשמכות  הס,  ית  המשפטבאמר  האב  שמתנגד  לסמכות    מורתשהמ

 .ית הדיןבסמכות  קעהפעדין לא קנה סמכותו לא  ית המשפטבלפי זה מאחר ש ו,לאחריהם

ת והבנ  ונותמזו  סדרי  השהותההמשמורת  ענין  בפסק  לפני  הגירושין  והאזורי  דן    ית  הדיןב,  נןא  זיחנו
וזה  ברור  שאף  שהצדדים  הקנו ,  ו  גם  אחרי  הגירושיןם  אליינבעני  משכתנקנה  סמכות    פיכך  לל  הצדדיםש

תנהלות ה, סמכות  ועלתה  טענת  חוסרהא  ולבפניו    אחר  שדנו  מסדרי  השהותהבענין    ית  המשפטבסמכות  ל
 בו  לפני  פסקודן    ית  הדיןבר  שענין  המזונות  שבל  ברוא,  סדרי  השהותההסמכות  רק  בענין  ה  מפקיעזו  
. זה  נושא  בית  הדיןבסמכות    הפקעתה  תשכיוון  שלא  נעמ,  םהגם  לאחרי  בסמכותו  שאר  עדיין  נגירושיןה
 שילפי  זה  לכאורה    ו.פקעת  סמכות  בעניין  אחד  לא  מפקיעה  סמכות  בעניינים  אחריםההרי  אין  ספק  שש

ית בסמכות  ל  נו  הצדדיםקה  סדרי  השהותהעניין  בי  שהנש  ערעור  שבפנינוב,  מקום  לקבל  טענתו  של  האב
 ית  המשפטבכהדגשת  ו(  ביעה  נפרדתיא  תני  המשמורת  שהייבענ.  ית  הדין  בבזה  הפקיעו  סמכותו,  המשפט

ית בי  "ע  סדרי  שהותהנראה  שאף  שנקבעו  ו,  ית  הדיןת  בוכמה  סא  פקעל)  ן  המשמורתיישהוא  לא  דן  בענ
 .ית הדיןב מכותסב וא השמורתמגוף ענין ה המשפט
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,  ומעתה  מכיוון  שמשמורת  האב  לא  הופקעה וגם סמכות בית הדין לדון במשמורת לא פקעה .ט

אך  ענין  זה .  כל  אחת  מהערכאות  השיפוטיות  המקבילות  היא  בעלת  הסמכות  בנושא  בו  קנתה  סמכות

שהרי  משמורת  והסדרי  שהות  הינם  שני  פנים  של  המטבע  וכרוכים  זה  בזה ,  קשה  לאומרו

והנה  בבתי  הדין .  ניתנת  לאחד  ההורים  ומשכך  חובה  לקבוע  הסדרי  שהות  להורה  השנישהמשמורת  

/ החזקת  ילדים"וכיום  "  הסדרי  ראיה/ילדים.  ה"בעניין  זה  הייתה  )  אחד  ולא  שניים(כותרת  התיק  

אך  בבית  המשפט  מתייחסים  לתביעות .  דהיינו  שהתביעה  אחת  ושני  פנים  לה,  "הסדרי  שהות

. ף  שהאם  הגישה  תביעה  להסדרי  שהות  ובית  המשפט  דן  ופסק  בהםכתביעות  נפרדות  ולכן  א

הודיע  בית ,  הוצרכה  האם  להגיש  תביעה  חדשה  למשמורת  וגם  אחרי  ההודעה  על  הגשת  תביעה  זו

משמע  שגישתו ,  המשפט  שהדיון  לא  נערך  בעניין  המשמורת  וצריך  שיתקיים  דיון  בעניין  זה  בנפרד

 .ן הוא יכול לדון בו במסגרת התביעה להסדרי שהותהיא שעניין המשמורת עומד בפני עצמו ואי

שקנה   ית  הדיןבהאם  ,  יש  להסתפק  מי  ידון  בעניין  זה,  ית  המשפטבשנמחקה  תביעת  המשמורת  במ
הרי  הצדדים  לא  קיבלו  במעשיהם   ש,סמכות  בענייני  המשמורת  וסמכות  זו  לכאורה  לא  הופקעה  ממנו

ית בומשכך  מכיוון  שלא  פקעה  סמכות  .  פרדותנת  התביעו  ית  המשפטבוב.  בעניין  זה  ית  המשפטבסמכות  
 סדרי  שהותהב  ית  הדיןבהפקיעו  סמכות    או  שנימא  שמכיוון  שהצדדים.  ית  המשפטבאין  סמכות  ל  הדין

תר א  ב,  א"מירובין  עעיין  ו,  וגיא  דגרירהא  ס"עועיין  שבת    גם  הסמכות  בענייני  משמורת  נגררת  עימה
ית בואף  אם  נאמר  שכשצדדים  מקנים  סמכות  ל.  הראשרישא  אזיל  גופה  וצריך  לקבוע  מי  הגוף  ומי  

נידון  דידן  שונה ,  במשמורת  ית  הדיןבשוב  הם  מנועים  להקנות  סמכות  ל  סדרי  שהותהבעניין    המשפט
 סדרי  השהותהמורת  ומהיכי  תיתי  דהפקעת  הסמכות  במשכבר  קנה  סמכותו  בעניין  ה  ית  הדיןבשהרי  

 .ית הדיןבתפקיע הסמכות שקנה 

מורת  ולאחר  מכן  יפנו שלומר  שערכאה  אחת  תקבע  המו,  כניתטפצל  העניינים  שהיה  אפשר  ל  אףו
וכמו  שאר  הפיצולים  בתביעות  שונות  המתנהלות .  סדרי  השהותהה  שתקבע  ייבעלי  הדין  לערכאה  השנ

ין א,  וכמו  שכבר  התריעו  בנושא  זה  של  מירוץ  הסמכויות,  מצב  לא  ראויהודאי  וואף  ש,  בשתי  ערכאות
ואף  אם  היא  מקשה .  שפטית  הנוהגת  כיוםמ  באופן  זה  משום  שזוהי  המציאות  הבאפשרותנו  להתנהל  אלא

תדון  בכל  ענייניהם  כל   שוסכמתמבמקרה  בו  לא  הגיעו  הצדדים  להסכמה  וקביעת  ערכאה  ,  על  הצדדים
ם  בנידון  דידן  הצדדים  יכולים  להגיע  להסכמה  שערכאה   שגףאו.  ערכאה  תדון  במה  שקנתה  בו  סמכות

הסכמתם ,  ידון  בהסדרי  הראייה  ית  הדיןביינו  שאם  יסכימו  הצדדים  במשותף  שדה.  אחת  תדון  בעניינם
וכן .    לחוק  בתי  דין  רבניים9סמכות  על  פי  סעיף    ית  הדיןבולהקנות  ל  ית  המשפטבתועיל  להפקיע  סמכות  

בענייני   ית  הדיןביש  בהסכמה  זו  להפקיע  סמכות  ,  ית  המשפטבאם  יביעו  הסכמתם  לסמכות  ,  איפכא
אך  כאמור  אין  הסכמה  בנושא  זה  בין  הצדדים .  סדרי  השהותהפקיעו  סמכותו  בעניין  המשמורת  כמו  שה

 .ולפיכך עלינו להכריע בנושא זה

למרות  שאין ,  שאף  שיש  אפשרות  לפצל  נושאים  שונים  בין  בני  זוג,  לכשעצמנו  נראה  לומר .י

  אך  מהיכי  תיתי ,הדבר  יכול  להעשות  דווקא  בעניינים  שונים  זה  מזה  כגון  משמורת  ומזונות,  זה  רצוי

שמתן  הכרעה  באחת  מצריכה  באופן  מיידי ,  לפצל  שתי  תביעות  קשורות  אגודות  וכרוכות  זו  בזו

בית  הדין  האזורי '  אמיר  נ'    ע5507/95ץ  "ואף  שבבג.  הכרעה  בתביעה  השנייה  הנגזרת  מן  הראשונה

שמי שהרי  ברור  .  חיפה  נקבע  שאף  שעקרונית  תביעה  למשמורת  ילדים  כוללת  את  נושא  חינוכם

שהילד  נמצא  במשמורתו  אמור  לדאוג  לו  בין  לצרכיו  הגשמיים  ובין  לצרכיו  הרוחניים  הכוללים 

לפי "שכרוך  ,  שלא  כנושא  החזקתם  של  ילדים,  יש  אפשרות  משפטית  להפריד  בין  הדבקים,  חינוך

ולכן  יכול  בעל  דין  להקנות  סמכות  שיפוט .  חינוך  אינו  כן.  בתביעה  של  גירושין"  עצם  טיבו  וטבעו

אך  הדבר  לא  יקנה  סמכות  בענייני  החינוך  עד  שיכרוך  ויציין  את ,  ית  הדין  בענייני  המשמורתלב
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ולפיכך אם לא כרך במפורש והצד השני הגיש תביעה בעניין . נושא  החינוך  במפורש בכתב התביעה

אך  עדיין  יש  לעיין האם .  החינוך  לבית  המשפט  העניינים  יפוצלו  וכל  אחד  מהם  יידון  בערכאה  אחרת

שאף  שהם  כרוכים ,  הסדרי  שהות  ומשמורת,  ול  מלאכותי  זה  ניתן  להעשות  גם  בנידון  שלפנינופיצ

והם  כרוכים ,  עם  פרידת  האב  והאם  זה  מזו,  מעצם  טבעם  בגירושין  ומועד  התעוררותם  כאחד

האם  עצם  היותם  נושאים  נפרדים  קשרי  האב  עם  ילדו  וקשרי  האם  עם  ילדה ,  ודבוקים  זה  בזה

. ם  של  משמורת  והסדרי  שהות  ויאפשר  דיון  בכל  אחד  מהם  בערכאה  אחרתיאפשרו  פיצול  הנושאי

ועל  פי  זה  נוכל  לפצל  באופן  מלאכותי  שמשמורת  ילד  אחד  תהייה  בערכאה  אחת  והילד  השני (

 .אף ששערי חילוקים ופיצולים לא ננעלו, הגיונית אין הדבר מסתבר) בערכאה מקבילה

 :ובראן שכתב'ג'  סדברי השופטברעי בית הדין הש' פלונית נ 2621/11ץ "יין בבגוע

אני  מוצא  לנכון  להעיר  כי  תהיתי  האם  יש  מקום  להורות  כי  ככלל  אין  לפצל ...   .22
ניתן  לקבוע  כי  מרגע  שהוקנתה ,  כך.  את  הדיון  בין  ענייני  המשמורת  להסדרי  ראייה

הסמכות  לערכאה  מסוימת  לדון  בענייני  המשמורת  הרי  שסמכותה  חולשת  גם  על 
 ,כך  גם.  בת  לראשונה-בבחינת  סוגיית,  בהיות  האחרונה  כאמור  תסדרי  השהוה
תהיה מקבילתה מנועה מלדון ,  סדרי  השהותהשרכשה  ערכאה  כלשהי  סמכות  לדון  במ

כל  זאת  אלא  אם  שוב  הסכימו  שני  הצדדים .  סדרי  השהותהבענייני  המשמורת  לרבות  
ם  לערכאה לוותר  על  סמכותה  של  הערכאה  לה  הסכימו  לראשונה  ולהעביר  את  עניינ

 ;)  1974(  492  490)  2(  מ  כח"פ,  כהן'  נ)  הןכ(  טננהולץ  534/73א  "עאו  ר(  המקבילה
וי כלל  כזה  עש)  ).  1982(  763  757)  4(  ד  לו"פ',  רידר  ואח'  נסקי  נ'  ויז159/82א  "ע

לתקן  ולו  במקצת  את  העוול  הנגרם  למשפחות  רבות  בעקבות  הפיצול  בשיפוט  הנהוג 
 צבי-רוזן'  יפים  לענייננו  דבריו  של  פרופ.  בשיטתנו  על  השלכותיו  הפוטנציאליות

 ):130-129בעמודים , צבי-וזןר(

עקב  אכילס  של  השיטה  הישראלית  הוא  החלקיות  של  ההתבוננות  בשבר  המשפחתי "
המוסמכות  לעסוק  בעניין  כלשהו  מענייני  המעמד ,  רכאות  השיפוטבעיני  כל  אחת  מע

  ממקד  את –דיון  מפוצל  בערכאות  שונות  בהיבטים  שונים  של  יחסי  בני  הזוג  .  האישי
מקרים ב...)  (  .הדיון  בהיבט  חלקי  וצר  של  התסמונת  ביחסי  המשפחה  של  הצדדים

פרישת רבים  מטפחים  הצדדים  את  הגישה  המבודדת  ונמנעים  בכוונה  תחילה  מ
כי  הם  יכולים ,  לצדדים  ולפרקליטיהם  נדמה.  המשפט-היריעה  בשלמותה  לפני  בית

הם  מדמים  בנפשם  להפיק  תועלת  אישית  מן .  לנצל  את  הפרצות  בשיטה  לטובתם
כל  אחד  ממניעיו ,  המשפט-הצדדים  ובתי.  הפיצול  ולצאת  נשכרים  מחלקיות  התמונה

שלא ,  שבר  במשפחהמשתפים  אפוא  פעולה  בהצגה  חלקית  של  תמונת  המ,  הוא
 ."בטובת המשפחה ובניגוד לאינטרסים החברתיים

אומד  דעתם ,  כאמור.  בנושא  לעת  הזו  לל  גורףכיני  מוצא  לנכון  לקבוע  א,  בכל  זאתו
. סדרי  השהותהשל  הצדדים  בענייננו  אינו  כולל  פיצול  בין  הסדרי  המשמורת  לבין  

ם  התעוררותו  של עלתה  רק  ע,  האפשרות  לפיצול  הדיון  בהן  לשתי  ערכאות  נפרדות
ועם  ניסיונו  של  המשיב  להעביר  את  הדיון  לערכאה ,  סכסוך  מחודש  בין  בני  הזוג

ברי  כי  פיצול  כזה  סותר  את  תכלית  ההסכם  ובהיעדר  הוראה  מפורשת .  השרעית
 .אין מקום להסיק כי לכך הוא מכוון, שלפיה הצדדים מסכימים לו

 :ל"וז, עמדה זועומת זאת השופט ניל הנדל באותו פסק דין חולק על ל

  לפסק  דינו  ביחס  לסוגיה  האם  נכון  לפצל  את  הדיון  בין 22אשר  להערותיו  בסעיף  ב
אעיר  כי  לשיטתי  ייתכן  ויש  להבחין  בין  הדין ,  ענייני  המשמורת  לבין  הסדרי  הראייה

בית  הדין  השרעי '  לונית  נפ  1318/11ץ  "גב:  ראו  והשווו(  המצוי  לבין  הדין  הרצוי
 )).23/11/2011(ב "ו בחשון תשע"כ( ]פורסם בנבו[ לערעורים
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האם  יש  להבחין  בין  זכותו  של  צד :  אלה  מעניינת  שלא  נדרשת  להכרעה  כאן  היאש
לפצל  מלכתחילה  תביעה  בענייני  משמורת  בערכאה  שיפוטית  אחת  לעומת  תביעה 

ן  הדרך  שבה  יש  לפרש  הסכם  בין לבי,  להסדרי  ראייה  בערכאה  שיפוטית  מקבילה
 .הצדדים שמתייחס רק לאחד הנושאים ולא לשניהם

לא  דן  בענייני  המשמורת  ודרש  הגשת   ית  המשפטבפ  מהעובדה  ש"כערי  שעניין  זה  לא  הוכרע  וה
אולי  הצורך  בהגשת ו.  תביעה  בעניין  זה  משמע  שתפיסתו  היא  שהעניינים  לא  בהכרח  קשורים  זה  בזה

 . גרידאתביעה היה פרוצדוראלי

האם  ניתן ,  אך  תהיה  גישתם  מה  שתהיה  חובה  עלינו  לקבוע  עמדתנו  בערעור  המונח  בפנינו .יא

והנה  כבר  הארכנו  במקום  אחר  לבאר  ההנחות  הקובעות  עמדתו  של .  לפצל  שתי  תביעות  אלו  זו  מזו

ועל  פי  זה  יש  לברר  מהי  המהות  של  תביעות  אלו ,  בית  הדין  בנושא  משמורת  ילדים  והסדרי  שהות

 וכבר הארכנו והאריכו בזה רבות בפסיקות בתי הדין. משמורת והסדרי שהותל

 ):ב,בק( כתובות בנינוש

 נא  שא  לאם  הצל  את  במעת  מינהש  'כו  ומה  אצל  את  בומרת  אאת  זסדא  חב  רמרא"
 ."טנה קנא שא לדולהג

 :םי ש"פרשו

 צל  אבת  התגדל  שדין  הוא  הכן  שמדנו  לחיה  אבית  לתני  קלא  ואמה  שמקום  לקתניד"
 ."צלם אגור לותה אופין כאין ומה אבית בותה אנין זבנים הן מבת הניזונית ומהא

' גמ  הסוגייתש,  י"ש  רדברימ,  זינן  חמנםא,  אם  הצל  איא  הבת  המשמורת  ששמע  מו  זוגיא  סמפשטו
 היה  תהמשמורת  שדורש  וב  איש  שמקום  בדין  ההו  מעיין  לישו,  האחים  מניזונית  ואב  המת  שמקום  ביירימ
 .צלוא

 :יתאא) ד"ב ס"יפ( ם שכתובותש ב"רא הבדבריו

, ביה  אצל  אה  לבקינן  שגרושה  בבל  אאלמנהמ  ב"  האם  הצל  אבת  האמרינן  דאא  ה"י"
 איה  רהביא  וגרושהה  ב"ה  דגאונים  התשובת  בראה  שתבל  כ"  זלוי  האירמ'  הרו

 תני  קעלה  ולמנה  אין  ברושה  גין  במשמע  ותני  קתמא  סאשה  הת  אהנושא  דמתניתיןמ
 ."מי נרושה גבת בפילו אאם הצל אהבת דאשמועינןל מה אהיא שמקוםל

' ב  פסימן  בטור  בעייןו,  ש"רא  הבדבריא  ש"  ידעת  כיאה'  גמ  הסוגית  ששמע  מכתובותי  ב"ש  רמדבריו
 שובות  תיןב)  ו  מימןב  ס"ד  ע"  סףד(  דק  צערי  שגאונים  הובתשובת.  ש"רא  הביו  אהביא  שמחלוקת  ההביאש
 :ו זאלה שביא הרירא גאון שבר

 איש  לנישאת  והלכה  וטנות  קנות  במנו  מה  ליש  ובעלה  מנתגרשה  ששהא  ששאלתםו"
 לא וחרים אצל אנותי בת אניח מאיני שאמר ונות בל שביהן  אמדע,  מה  עבנותיה  וחרא
י "אעפ  שרורים  בברים  דהריו'  כו  ובנן  רמור  אסיקתא  פמילתאד...  'כו  וולחנן  שלע
 ."'כו וגרושה ולמנה אין במפליג קלא וצלה אבת הנישאתש

 גאונים  הבתשובתש  "עייו,  ז"כ  רימן  סרכבי  הגאונים  התשובות  בם  גתב  ככןה  ו"רמ  הדברי  כהואו
 .מם אבעל מבנות ההרחיק לאב הטענת למעינן שאמן נינו או ארוץ פאם העל באםכ ש"ש מדק צעריש

 ."ש שאחר לאפילו ועולם למה אצל אהבתו": סקפ) ז"יא ה"כפ( ישות אהלכותם ב"הרמבו

ע "שו הסק פכןו. משמורתו בהיה תהבת שוצה רשהאב  כאף  וגרושה  בף  אמיירי  דםש  דבריו  ממבוארו
 ."ש שאחר לאפילו ועולם למה אצל אוהבת: "ז"ב ס" פסימןב
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 לא  והטורש  ו"רא  ההביאו  שראשונים  הדעת  כלא  וגאונים  הדעת  כסקוע  פ"השום  ו"רמב  הלכאורהו
י "ש  רבאמתו,אב  הם  עהיות  לותה  איןופ  כאיןי  ש"ש  רמדבריכ  "שט  מ"קש  ס"ב  הדברי  בעייןו(,  י"רשכ
 הביא  שראשונה  הדעהע  ה"שו  השמיט  הדוע  מתמהש'    עות  אתנאל  נקרבן  בחים  ועיין  אק  רזכירה
 גאשי מ"ר הדברי בכמו שמצאנו ולמא עכולי לוסכמתע מ"השום ו"רמב הדעת  שומר  לש  ימנםא,  )ש"ראה
 נתעכב  וחרת  אעיר  להלך  ות  בנהמ  מו  להיה  ושתו  את  אגירש  שאובן  רל  ענשאלא  ד"  עימן  סתשובותיוב
 תכניסנה  שד  עצלה  אתתעכב  שדורשת  ובת  הת  או  לתנה  נא  להאם  ותו  בת  אקחת  לצה  רכשחזר  וםש
 .חופהל

 :ל"ז ום שכתבו

ל "  זאון  גרירא  שב  רליו  עשאל  נבר  כה  זדבר  וכוונותיו  בעייננו  וו  זאלה  של  עמדנוע"
 וברים  סהם  שפק  סאיןוג  "ה  בם  גתב  ככן  ואב  הצל  אא  לאם  הצל  אהיה  תהבת  שהורהו
 היה  תם  אהכרעה  הענין  באמר  נהוא  שאם  הצל  את  בומרת  אאת  זתלמוד  האמר  שמהב
 אחר  ללא  אאמר  נא  לנזכר  ההמאמר  שעתנו  די  כם  גאנחנוו,  אם  הצל  או  אאב  הצלא
 ל  עיעיר  שמו  כאחים  הצל  או  אאם  הצל  אבת  ההיה  תם  אהכרעה  העניןל,  אב  היתתמ
 פרטות  בה  זנדון  ביוצא  ככל  במעשה  ללכה  התהורומ  ל"מ,  תלמוד  השון  למשך  ההז
 ברתם סחר  אלהמשך  ובקבלתם  ונזכריםל  ה"  זגאונים  העקבות  בלכת  לראהנ,  ארע  יםא
 ותרפ  י"כ  עהאם  שהיותל,  זה  בבת  הועלת  תצלנו  אשיתאמת  כנדון  ודין  הפסוק  נבוו

 התלמד  לבנות  היצטרכו  שמה  במדריכתה  וותה  אמלמדת  ההיא  והאב  משמרתהמ
 ותה  דרך  אללמד  וזה  ביוצא  ככל  ובית  הצרכי  בהפקוח  וטוייה  המו  כו  בלהרגילו
 ה  זאובן  רניחו  ילא  שהראוי  וטבעו  מלא  ואב  המלאכת  מינה  אה  זוכל,  מנהגם  ונשיםה
 נראה  שה  מפרט  בתחלה  ביתה  האשר  כצלה  אשאר  תבל  אאמה  מבת  ההוציאל
 לתת  וחופה  להכניסה  לתתחיב  שומרת  אמה  אהיות  בקטנה  לזה  בההנאה  והתועלתמ
 לא  וישאר  שהאמין  לאין  וחרת  אארץ  לפרוש  לגיל  ראב  ההיות  ושלה  מדוניה  נהל
 ."פרושי

ש "רא  בדעה  הראשונה  כעתוד'  גמ  הוגית  סיאור  בלענין  דסבר  שאף  דגאשי  מ"ר  הדברי  מזינןח
, בת  הובת  טל  עיא  הלנו  שהסתכלות  העקר  שגאונים  הדעת  כבר  סלכה  הענין  לקום  מכלמ,  י"שכ  ר"כמשו
 יד  בולא,  ובתה  טזוהי  שאם  היד  בה  לוקמינן  מאם  הצל  אהיות  לורה  שצריכה  מטובתהש  יכא  הל  כמשכךו
 משמורת  הקביעת  בדומיננטי  ההגורם  שהיינוו.  ידו  בשמורתה  מהיות  לריכה  ציתה  הדין  המעיקר  שאבה
 בו  רשיטת  בזילם  א"הרמב  שומר  ליש  ולפרנסה  ותו  בת  אגדל  לחובתו  ואב  הכות  זלאו,  ילד  הובת  טואה
 .בת הובת טיא הזו דשום מאם הצל אבת דמילתא דטעמאו, ע"שו העת דיא הכןו גאשי מ"רה

 לכן  ויה  ליחא  נאימיה  דצוותא  בש  שן  באפילוב  ד,  ב"  פעירובין  בנינוש,  בן  השמורת  מענין  להנהו .יב
א "כ  פישות  אהלכותם  ב"רמב  הסק  פעמא  טמהאיו,  ביו  אעירב  שערוב  בלא  ומו  אעירבה  שעירוב  בוצאי

 :ז"יה

 ש  שן  ביהיה  שד  עמנה  מותו  אפרישין  מין  אצלה  אנה  ביהיה  שמגורשתה  צת  רםא"
 ש  שאחרל,  מו  אצל  אהוא  וזונות  מו  לנותן  ובן  הבי  את  אופין  כלא  אמורות  גניםש
 ו  לותן  ניני  אמו  אצל  אוא  האם  וזונות  מו  לתן  אצלי  אוא  הם  אומר  לאב  לש  יניםש
 ."לוםכ

 :ל"זם ו"רמב הל עקשה הםד ש"הראבו

 הוא  וש  שן  ביהא  שד  עמנו  מנו  בהפריד  לת  האב  אנכוף  שובלתס  דעת  היןא  א"א"
 ."נשים הין בדל גהוא וחנכנו יאיך ומש חבן ורבע אן בורה תחנכו לייבח

 ק  רהיות  לכולה  יחינוך  האפשרות  ואב  הל  עוטלת  מחובת  החינוך  שכיוןד  ש"ראב  הסברת  שזינןח
 .יחנכו שדי כביו אצל אהיות לריך צבן הש שיל גפני לם גן כםא, צלוא
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, חנכו  ליכולת  העל  בוא  האביו  שכיון  ממשכךו,  בן  הטובתו,  אב  הובת  חוא  החינוך  דמילתא  דטעמאו
 שי,  יה  ליחא  נאימיה  דצוותא  בש  שן  בעד  שומרתא'  הגמ  שאףו,  אב  היד  בהיות  לריכה  צשמורתו  ממילאמ
 ביו  אצל  אהיהי  שובתופ  ט"כ  עךא,  אביו  מותר  יפנקתו  מהיא  דאמו  דצוותא  בותר  יוח  נבן  לבאמת  שומרל
 אם  הצל  אפילו  אה  זחינוך  שושיא  קה  זאיןו  ":כתבמ  ש"כ  בעייןו.  ובתו  טתר  בזלינן  אלכן  וחנכו  יהואו
 ."צלו אשיבא כפעמים לחנכו לוא הכולי

, ש  שיל  גפני  לו  לראוי  החינוך  הת  אחנכו  להאב  מונע  מינו  אמו  אצל  אבן  ההיות  שדבריו  ממבוארו
 מעינןפ  ש"עכו,  ו  זובדה  עקב  עינוכו  חמנע  נאין  ובן  ליחא  נידה  דבצוותא  ש,אם  הצל  איהיה  שדיף  עלהכיו

 .משמורת הקביעת בדומיננטי הגורם היא הבן הטובת שולם כדברימ

 בן  ההילך  וש  שמגילו,  מו  אצל  אבן  הש  שיל  גשעד,  ם"רמב  הדעת  כפסקד)  ז"ב  ס"  פימןס(ע  "שו  בעייןו
 נגד  כזה  שכתב  וצלה  אבן  ההחזיק  לולהכ  יזונות  מל  עוחלת  מאם  האםט  ש"קמ  ס"ח  בעייןו,  ביו  אצלא
דעתם   לזינןח,  שמוש  מ"ב  הביא  הכןו,  אמו  מהפרד  לוצה  רינו  אשהבן  כמיירימ  ש"ח  הכתבו,  מושכלה

 צונו  רנוצרה  שבסיטואציה  שיוון  כובתו  טה  זין  אוחלט  מבאופן  שףא,  מו  אצל  אהיות  לוצה  רהבן  ששכיון
 .מושכל הנגדכ ה זאין ומו איד ביה לבקינן שמו אם עהיות לבן הלש

 טעמאו,  בת  כוא  האמו  הרי  לצריך  הבבןד,  כטת'  א  ס"  חתשובותיוז  ב"רדב  הכתב  שמה  בוד  עעייןו
 נישאה שו ארושה גו אלמנה אשארה נאם הם א,נא שא לוונא גבכהאיו, יה ליחא נאימיה  דבצוותא  דשוםמ
ל   שערעורו  ליישינןח  לא  ויה  לוקמינן  ממו  אחזקתב,  מו  אצל  איהיה  שבן  הל  שטובתו  שנין  עבכלד,  אחרל

 .ל"אכמ ותשובתוש ב"יי ערוביו קל שו אהאב

 :ל"וז ,ח" לימןן ס"רמב למיוחסותא ה"רשב השובות תדברי בם גפורשת מו זסבראו

 רק  פדאיתא  כטנה  קו  אדולה  גנא  שאל,  אם  השאת  נאפילו  ואם  הצל  אעולם  להבתו"
 צמה  ערגיל  תשלא  ושים  נרך  דתלמדה  ובת  לאם  התרגיל  שדי  כהטעםו,  נושאה
 ילמדוהו  ורגילוהו  יהם  שקרובים  האנשים  הצל  אהיות  לאוי  רותר  יבן  הבלא,  פריצותב
 ."ר זרך דרכם דלמנה אבניש, אם הן מותר ינשים אדרך ולמוד הרךד

 היה  יבת  החינוך  שכיון  ממשכךו,  ובתם  טפי  לקבע  נילדים  הל  שמשמורת  המקום  שוא  הבריו  דביאורו
 רובים קנשים אצל איהיה שראוי שבןכ ב"שא ממשמורתה בשארתנ  בת  הכן  למה  אם  עהיה  תם  אותר  יובט
 כתב  שכמוו,  אם  הצל  אינה  אשמורתו  מלכן  ומו  אצל  אשיגדל  מותר  יוב  טהיה  יה  זבאופן  דגדלוהו  יהםו
 הדריך  לצריך  שמדד  הביאר  ותשובתוא  ב"רשב  הם  שייםפ  ס"עכו,  ר  זרך  דרכם  דלמנה  אבניא  ש"רשבה
 :ל"ז ודין הית בתא

 קום  מכל  בין  דית  בעיני  ביראה  שה  מחרא  לו  אברים  דכלל  בדקדקל  ריך  צעולםל"
 ."קונן תחר אחזור לתומין יל שביהם אין דביתש, יתומים ליקון תו ביש שמקוםו

 ענין  בקטינים  הטובת  לחוש  לדין  הית  בובת  חנין  עבכל  שלא  איתומים  לווקא  דוונתו  כאין  שברורו
 .שמורתם מביעתק

 אם  הצל  את  בו  שדוקא  זסוגיא  מדקדק  לישו,  אם  הצל  אבת  שכחו  מכתובותב'  גמית  הסוגי  מהנהו
 יכא  הוקא  דיינו  האם  הצל  אאינו  שכוונה  ההאםו).  מעלה  וש  שגילפ  מ"עכו(  אם  הצל  אינו  אבן  הבלא
א "יי ו"ש רין במחלוקת בלוי תה זין דלכאורהו, אב הרובי קצל איהיהש, ב אאין שיכא הף או אב אאיכאש
 תשובותא  ב"רשב  המדבריו',  גמ  הוגית  סביאור  בגאונים  העת  דהביאה  ש"הרמש  ו"רא  הבדבריש
 האריך  לישו)  ז"טר'  ב  ס"ח(ץ  "שבת  ת"שו  בתב  ככך  ואם  הל  עדיפי  עאב  הרובי  קאף  ששמע  ממיוחסותה
 .מ"אכ וזהב

, בת  הגדל  לדורשות  האם  החות  או  אאם  הם  אגון  כאם  הקרובות  וב  אאיכא  דמקום  ביפכאפ  א"עכו
 ותא' ב פללש כ"ראת ה"שו  בזה  בעייןו,  אם  הקרובות  מדיף  עהוא  ואב  ליםשומע  שראשונים  לשיטא  פזהב
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 ורט)  ץ"שבת'    סבסוףש(  משולש  הוטת  ח"שו  בוד  עעייןו,  ח"יר'    סשםו)  ד"מק'  ג  ס"ח(ץ  "שבת  ת"בשוו'  ב
 .ל"אכמו, ח" לימן סאשוןר

 אבה  צל  אוהבן  האם  צל  אהבת  שראשונים  העת  דבאנו  הבר  כמשמורת  המקום  דינא  דך  הבגוףו .יג
, ה  זסוד  יל  ענוי  בדין  העיקר  שברורו,  סתמא  בםה'  גמ  הברי  דהנהו.  ילד  הובת  טוי  הוונא  גבכהאי  דשוםמ

 זה  שסתמא  בוא  הןכ,  יחנכו  הוא  ואב  הצל  אהבן  וותה  אחנך  תהיא  והאם  צל  אבת  היות  הניןכ  ע"למשו

 הביא  ליש  שו  אטגוריים  קן  הלו  אינים  דם  אעיין  לישו.  ילד  ליותר  גדולה  ההטובה  ועדיף  החינוךה
 כמו  ומשמורת  הקביעת  בית  הדין  בעת  דיקול  שפי  לשקללם  ליש  וובתם  טל  שוספים  נעמים  טם  גחשבוןב
 .שובתו תסוף במיוחסות התשובותא ב"רשב הכתבש

 עייןו,  משמורת  הל  קביעת  שה  זענין  בילדים  הדעת  בתחשבים  מופן  אבאיזה  וקרה  מאיזה  בעיין  לישו
 גור  לוצה  רהאם  שמקום  בעיין  לש  יעודו,  א"א  ע"ס  רף  דרוחם  יובינ  רל  עמשפט  הנתיבות  בזהכ  ב"שמ
 זהכ  ב"יין  משע,  אם  הצל  אהבת  שמרינן  אוונא  גכהאי  בם  גאםה,  רים  גאב  הרובי  קו  אאב  האין  שמקוםב
 כתבתיו)  ג"כק'  ז  ס"בעא'  ח(ם  "מהרשדת  "בשוו)  הנ'  א  ס"ח(ל  "הריבת  מ"בשוו)  'טוק'  ס(ש  "שבת  ר"שוב
 ובת  טיא  הו  זקביעה  בדומיננטי  ההגורם  שרור  בךא,  גופו  לשקול  לש  ינין  עבכל  ואסף  הת  עלא  והעירל
 .הורים הרצון ביה ללינן תלאו, ילדה

 :ל"ז ומיוחסות התשובותא ב"רשב הברי דיארב) ו" כימןס( "ועם נדרכי"ת "בשוו

 ן  כם  גהבן  ואםה  צל  אבת  הילתא  מסתםד,  סתם  הל  עמרו  אתלמוד  הכמי  חיכ"
 אין שד"יב או רם אבלא, סתם הל עולד היקון תה זכלש... בא הם עך כאחרו, קטנותוב
 כלו,  דיינים  היני  עאות  רפי  כקנתן  תחר  אחזרין  מלקול  קדרבא  אלה  איקון  תזהב
 ."ולד ליקון תהוא שה מד"יב יני עאות רפי כלוי תכלה שזה לסכימו הפוסקיםה

 טובת  שית  הדין  לבראה  ים  אבלא,  סתמא  בוא  הפוסקים  בנפסקו'  גמ  בנאמר  שמה  שדבריו  מעולהה
 .ובתם טתר בזלינן אבפוסקיםו' גמ בהאמור מחר אאופן בשמורת מיא הילדיםה

 ילדים  הובת  טת  אית  הדין  ביני  עראות  בלוי  תהכל  שמיוחסות  התשובותא  ב"רשב  הל  שו  זסבראו
 דוואהם  פ"מהר  הברי  דהביאש)  ז"  סבפ'  ז  ס"אבהעב(א  "רמ  הדברי  בעיין,  אחרונים  הדולי  גל  עוסכמתמ
 :ל"זו

 ותר  יה  לטוב  שהם  לראה  נם  אבלא,  מה  אם  עהיות  לבת  לטובד  ש"בי  לנראה  שדוקאו"
 ."מה עתהיה שכוף לכולה יאם הין אביה אית בם עישבל

 :בריו דתוך בכתבה ש"סק' א ס"ח בתשובתוט ב"מבי הזה בהאריך שה מעייןו

 ."'כו ותומים יל שקנתם תד"יב אות רפי לכלה דראהנ"

 :'ב סימןב ס"ח בוכן כתב ,דבריוש ב"ייע

 געו  נאב  הן  מותר  יבת  לאהבת  האם  וירוב  קשביל  בא  למה  אצל  אבת  האמרו  שה  מיכ"
 ."מה אם ערץ ארך דתלמד שבת התיקון ללאא, הב

 :כתב שדבריו בודש ע"עייו, בת לתועלת בלוי תמשמורת הין דעיקר דדבריו ממבוארו

 לא שותה אכוף לוכל נא למה אם עשבת לרצה תלא  שאפילו  שדולה  גשהיתהש  כ"כו"
 ."'כו וגדולה בא למה אם עהושיב לפיה כייך שבקטנה דתרצה שי מצל אשבת

 צונה  רתר  בזלינן  אלא  אצונה  רנגדכ  משמורת  הענין  בותה  אופין  כין  אדולה  גבבת  דדבריו  מחזינןו
 .ובתה טזוהיד

 :נשאלש) ג"כק' א ס"ח( ז"דבת ר"שו בוד עעייןו
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 אובן  ררצה  ומו  אם  אצל  אהוא  וולה  חונק  יטן  קן  בו  להניחה  ושתו  אמתה  שראובןב"
 צל  אבן  הת  אניח  מחוץ  ליוצא  שבזמן  וני  עהוא  ושה  אשא  נוא  לא  ההנה  וותו  אקחתל
 הבן  שרור  בדבר  השובהת,  ביו  אצל  או  אמו  אם  אצל  אבן  היעמוד  שוב  טם  אשכניםה
 ם  אצל  איעמוד  שולד  התקנתד  ש"י  באו  רם  אבלא,  מו  אם  אצל  אלא  ומרו  אמו  אצלא
 ללאכ'  כו  ומו  אם  אצל  אותו  אניחים  מאחרים  מותר  יליו  ערחמת  מהיא  שיפ  למוא
 ."ותר יולד לקנה תש יקום מאיזהד ב"י בראות בלוי תכל המילתאד

 :ל"זו) ג"כק' ז ס"בהעא' ח(ם "הרשדת מ"שו בם גתב ככןו

 זכות  בלא  וברו  דזכותה  בעולם  לאם  הצל  אבת  האמרו  שכות  זל  כי  כמילתא  דללאכ"
 אימיה  דצוותא  בש  שבןד,  אם  הזכות  בלא  וברו  דבן  הזכות  בש  שדבן  ע  בכןו,  אםה
 ."יה ליחאנ

 :ם שעודו

 בת  התקות  שעין  בראו  ים  אמנםא,  סתם  הל  עברו  דחכמים  שומר  לך  לשכ  י"  עלאא"
 ."קנתה תל עראות לית הדין לבח כיש שפק סאין ודאיו, מה אצל אהניחה לינהא

 הם  מחד  או  אהורים  הל  זכות  שנין  עינוא,  ילדים  השמורת  מל  שה  זעניין  שעיל  לאמור  הכל  מעולהה
 ובה  טין  בטובתם  בהכוונה  שברור  ומשמורת  הקבעת  נובתם  טי  פעל  וילדים  הובת  טל  שנין  עולו  כל  כלאא
 ו  זסברא  שדע  ו,משמורת  הקביעת  ביחידי  המדד  המהווה  היא  הו  זטובהו,  וחנית  רובה  טבין  ושמיתג
 .ילתא מיהא בפליג דאן מלית ופוסקים הל כל עקובלתמ

 לילדיה האם או בין האם  בין האב לילדיו הנמצאים במשמורת דגם  הסדרי  השהותויש  לומר   .יד

' מ  בה"ורמז  לדבר  מצינו  בדברי  הכ,    מטעם  זה  של  טובת  הילדיםהינםהנמצאים  במשמורת  האב  

שהחינוך  המוטל  על  האב  לפני ,  ם"שכתב  בביאור  שיטת  הרמב,  ז  שהבאנו  לעיל"א  הי"אישות  פכ

 הינםז  עצם  הסדרי  השהות  "ולפי,  יכול  לעשותו  ולחנכו  לפעמים  לכשיבוא  אצלו,  בנו  בן  ששהיות  

לצורך  חינוכו  של  הבן  וכן  לצורך  הקשר  בין  ההורה  שאינו  משמורן  לילדו  וכמו  ששנינו  בעירובין 

הכי  נמי  הקשרים  בין .  היינו  שעצם  היותו  במחיצת  אמו  נוח  לו,  ב  א  בצוותא  דאימיה  ניחא  ליה"פ

של )  עד  כמה  שאפשר(  תנאי  הכרחי  לגידולו  הנורמלי  היא,  ם  כשאינם  משמורנים  עם  ילדםהאב  והא

 .הילד

 פק  סאין  שףא,  ילדים  הל  שרכיהם  צילוי  מצורך  לבראשונה  וראש  בינםה  סדרי  השהות  היוםק  לפיכךו
 ,ילדיהם  מקשר  היתוק  נל  שמצב  בעמוד  לכולים  יורמלים  אינם  נאם  וב  אכלו,  הורה  הל  שבעי  טצון  רזהוש
 .ילד הובת טפי לנקבעת וובתם חלא אהורים הל שכותם זינם אסדרי השהותפ ה"כ עבלא

 קידושין  בשנינו  שנו  וכמו  בלפי  כובותיו  חיקיים  שדי  כוא  הבנו  לב  אין  בסדרי  שהות  הקיום  דנראהו
 לא  אן  כעשות  לכול  יינו  אומנות  אכן  וורה  תנו  בלמד  לאב  החייב  שמאחרו,  אב  הובות  חגביל'  א.טכ
 לו  אדברים  שמקום  בךא,  עיל  להבאנו  שישותא'  הד  ב"ראב  הכסברת  ואב  המשמורת  במצא  נשהבןכ
 .נו בלפי כאב הובות חיום קצורך לעשים נסדרי השהות שהפק סיןא, שמורת מלא לם גהתקיים לכוליםי

 זמן  בגוריה  מקום  מעזוב  לרצונה  שם  אל  ענשאלש)  ג"כק'  ז  ס"העא'  חב(ם  "מהרשד  התשובת  בעייןו
 צל  אהבת  שדין  הל  עהסתמךב,  מה  עתה  בת  אקחת  לרוצהו,  אב  הל  ששפחתו  מרה  גו  בקוםמ,  נישואיםה
 זה  בתלויו,  וחלט  מין  דינו  אאםה  צל  אהבת  שינא  דהךד,  אריכות  בהוכיחם  ל"מהרשד  הם  שכתב  ואםה
 סברת מדבר ההוכיחו. ליהם עמוטלים  הרכיה  צכל  ללדאוג  ובת  הם  עקשר  בהיות  לוכלו  ירוביו  קו  אהאבש
 הכיל,  בן  הת  איקוריו  בעת  בבן  החינוך  בלקו  חקיים  לכול  יהאב  ששום  מדוקאש,  עיל  לנוהבאמ  ש"כה
ד "ראב  הכדעת  ואב  היד  בשמורתו  מובעים  קיינו  הכי  האו  לאה,  ש  שיל  גד  עמו  אחזקת  בבן  לוקמינןמ
 שפחת משבני ומה אצל אמתגוררת שתרתי בתקיימת מבת הטובת שדבריו ממוכח שתשובתו ביטב העייןו
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 ת איטול  לכות  זה  ליןא,  גיעה  המנה  מעיר  לחזור  לוצה  ראם  האם  שתב  כלכןו,  רכיה  צל  כל  עיםפקח  מאבה
 .אב השפחת מם עשאר תלא אמה עתהב

 ם  עהיות  לרוצה  ונים  ששש  מגדול  הבבן  שיה  לפשיטאש,  ח"  לימן  סלשיךם  א"הרת  מ"שו  בוד  עעייןו
 .מם עיהיה שמשפחתו ואב הביעת תקבלים מלא ומו אצל איהא שובתו טזוהיד, יה למעינן שמוא

סדרי   הה  לבמקביל  ומשמורת  ההיינו  דהוריהם  לילדים  הבין  שיחסים  הערכת  מלכ  כ"מש  להנהו
 ני  שם  עקשריהם  מיותר  בגדולה  התועלת  הת  אהפיק  לוכלו  יהילדים  שאופן  בהעשות  לריכיםצ,  השהות

 לא  אהורים  הכות  זלא  וילדים  הל  שכותם  זוא  הסדרי  שהות  והשמורת  מל  שה  זענין  שכיוןו,  הוריםה
 .ילדים ליותר בטוב היהיה שאופן בסדרי השהות והמשמורת הקבוע לובתם ישח

 הרי  שהורה  הל  שביעה  עצמית  תינהא,  מהותה  בסדרי  שהות  והמשמורת  לביעה  תנין  עכתבנו  שלמהו
, סדרי  שהותהל  ומשמורת  להאם  ואב  הל  שזכותם  בנות  דינם  אלו  אביעות  תעיל  להארכנו  וכתבנו  שפיכ
 וריו  הם  עהיפגש  לכןו,  ו  לראוי  היותר  בטוב  המקום  בהיות  לבן  הל  שזכותו  בדנות  הביעות  תנםי  הלאא
 הורה  הביעת  תמהותה  בהוהמ,  פנינו  במוגשת  הזאת  כביעה  תל  כה  זלפיו,  תביעותיו  וצרכיו  להתאםב
. ילד  ליותר  בטובים  הסדרי  השהות  והמשמורת  הקביעתל,  לדו  ישם  בילד  הל  שטבעי  האפוטרופוסה
, צון  הוריו  רלאו(  ילד  הובת  טלבדוק  ומוטל  עליו  לבחון  העשות  לית  הדין  בובתח,  זו  כביעה  תכל  בלפיכךו

 שאר  לפופים  כינם  אהורים  הגיעו  הליהם  אההסכמותו,  )ילד  הובת  טת  אואם  תינו  אצונם  רלפעמיםש
 מובהק  בינם  הסדרי  שהות  והילד  השמורת  מל  שה  זפני  שנושאמ,  גירושין  לתנאי  כסוכמו  שהסכמותה
או  באישור  הסכמות ,  ין  דסק  פנתינת  בית  הדין  בת  אמדריך  הבלעדי  הגורם  היא  הילד  הובת  טו  בושאנ

 .ההורים ונתינת תוקף של פסק דין להסכמות אלו

 ה  זנין  עבחון  להורים  הגיעו  הליהם  אסדרי  שהותהל  ומשמורת  להסכמה  הת  אאשרו  בית  הדין  בובתח
 לכן  והורים  העיני  למקרים  הל  שובם  ררוב  בומדת  עילדים  הטובת  שיא  הרווחת  ההנחה  האמנם,  גופול
 ילדים  הובת  טם  אפק  סיש  שבמקום  שפק  סין  אךא,  ילדים  הובת  טת  אבנתם  הפי  לקבעו  ילו  אנייניםע
 .ילדים הובת טיבחן שד עהסכם האישור מנוע מית הדין בהורים העיני למדהע

רבות  בפסיקת  בתי הוזכרה  ,  השקפה  זו  שהארכנו  להוכיח  מדברי  הראשונים  והאחרונים .טו

 – 368א עמודים "וכרך י,  ואילך358ג עמוד "ובח,   ואילך157א  מעמוד  "ר  ח"ועיין  בזה  בפד,  הדין

 .והדברים פשוטים וברורים.  ואילך331ג עמוד "ר כרך י"ובפד, 369

מקור ו,  )עמוד  שמב,  ימן  כחס(  "עזר  משפט"ל  בספרו  "א  גולדשמידט  זצ"כבר  הסביר  הדברים  הגרו
 :א שהזכרנו"ר ח" בפדהדברים הוא

כי  ההלכות  בדבר  החזקת  ילדים  אינן  הלכות  בטובת  ההורים  אלא  הלכות  בטובת "
רק ,  אין  כאן  זכויות  לאב  או  לאם.  לזכויות  אב  או  אם'  חפץ'אין  הבן  או  הבת  .  הילדים

ובבוא  בית  הדין  לקבוע  בדבר .  שמחויבים  הם  לגדל  את  ילדיהם,  חובות  ישנם  כאן
טובתו :  רק  שיקול  אחד  נגד  עיניו  והוא,  מגע  בינו  ובין  הוריובדבר  ה,  מקומו  של  הילד

זכויות  כאלו  לא ,  אבל  זכויות  אב  ואם.  של  הילד  אצל  מי  תהיה  ובאיזה  אופן  תהיה
בזמן ,  הרי  הילד  הוא  בעל  הדין  בעניין  סידורו,  ומכיוון  שכך[...]  קיימות  כלל  

 ."הוא ואין זולתו, והוא בעל הדין לאחר הגירושין, הגירושין

 משפטי  ההיועץ  7015/94  א"אה  דנר(  שקפה  הלכתית  זו  עולה  גם  מהחוק  ומפסיקות  בתי  המשפטה
 על  בוא  ה,טובתם  להחזיקול,  ו  בניין  קכות  זלהוריו  שפץ  חיננו  אילד:  "48)  1(ד  נ  "פ,  לוניתפ'    נממשלהל
ד  ט "  פ,ממשלה  למשפטי  היועץה'    נטיינר  ש209/54א  "ע;  "שלו  מאינטרסים  וכויות  זלוו,  צמאית  עשותי

היא  אשר  תנחה  אותנו  בבואנו  לתת ,  )253)  1(  טד  מ"פ,  לוניפ'  נ'  אח  וטיןק,  פלוני  2266/93  א"וע;  241
 .את הדעת למתן ההכרעה בערעור זה

 :673) 1( חד ל"פ, יפה חאזורי הרבני הדין היתב'  ניארס במסודי 7/83 ץ"כן כתבו בבגו
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[...] כריע    משיקול  כילדים  הובת  טל  שעיקרון  הל  עדיבור  הת  אהרחיב  לורך  צאין"
א "ע  במובאים  המקורות  הראהו(  עברי  המשפט  במקורםו,  ם  הומין  יהדברים  עתיקי

 תי  בפסיקת  בליון  עעיקרון  כקובלים  מהם  ו,)515'  עמב,  ]14[)  705/82ש  "ב(  137/81
 ריך  צה  לא  זבנדון  ו[...]חיד    ישיקול  כם  גרובל,  מתמיד  ואז  מדין  הבתי  ומשפטה
 דין  הבתי  ומשפט  התי  ביינוה,  שונות  המשפטיות  הערכאות  הין  בהותי  מבדל  ההיותל
 ."רבנייםה

למהותם  של  כללי  ההלכה ",  ראה  עוד  מאמרו  המקיף  והמעמיק  של  הפרופסור  אליאב  שוחטמןו
 ).295־320' עמ, )ח"שלת( 'ה, שנתון העבריב( ,"בסוגיית החזקת ילדים

אך  ורק  שלומם  וטובתם  של  הילדים וסיף  ונאמר  שמכיוון  שעל  כף  המאזניים  עומדים  לפנינו  נ
לבחון  את  מצבם  של  הילדים  במבט  רחב   ערכאה  השיפוטיתהשומה  על  ,  כמובן  שבמסגרת  זו.  הקטינים

לבחון  לא  רק  את  צרכיהם   ית  הדיןבוחובת  .  המשקיף  על  הסביבה  בה  הם  חיים  ועל  השפעתה  עליהם
וע  כללים  למשמורת  והסדרי ולקב,  החומריים  של  הילדים  אלא  גם  את  התפתחותם  הנפשית  והמוסרית

' ר  כרך  ד"ועיין  בזה  בפד.  בין  חומרי  בין  גופני  ובין  נפשי,  הראייה  באופן  שלא  יגרום  נזק  כלשהו  לילדים
בהתאם  לנתונים  והממצאים ,  עד  כמה  שניתן,  טובת  הילדים  תיבחן  באמת  מידה  אובייקטיבית.  337עמוד  

 .הספציפיים של הילדים

דבר  המשליך  על ,  רצונותיהם  שונים  ומקום  מגוריהם  ורים  שונהמקרים  שבהם  אורח  החיים  של  ההב
על  כתפי  בית  הדין  מוטלת  האחריות  לצמצום  הנזקים ,  אופן  גידול  הילדים  ועל  חינוכם  בהווה  ובעתיד

 ):ימן קסבס( א בתשובה"וכדברי הריטב, הנפשיים הנגרמים לילדים מהקונפליקט ההורי

ים  כך  חייבים  להיטפל  בנכסי  כל  אדם כשם  שבית  דין  חייבים  להיטפל  בנכסי  יתומ"
וכשם שבית דין אביהם של יתומים כך [...] שאין  לו מי שיטפל בהם ואפילו הוא גדול 

 ."ולא דברו ביתומים אלא בהווה. הם אביהם של אלו

, נראה  שגם  את  כל  רשות  שיפוטית  וית  הדיןבארכנו  בביאור  העקרונות  המנחים  את  החרי  שא .טז
ין ב,  בנוגע  לסכסוך  המתנהל  בין  ההורים  על  גבם  של  הילדים  ית  הדיןבסד  להחלטת  עקרונות  אלו  יהיו  המ

 .אופן קיומם והמוסדות בהם הם יתחנכו, קביעת זמני הסדרי הראייהבבקביעת המשמורת ובין 

אופן  חינוכם  ושאר  הדברים ,  הסדרי  הראייה,  ף  שכתבנו  שהדבר  הקובע  את  משמורת  הילדיםוא
ובהתאם  לדברים  אלו  חלה  חובה  על  ההורים ,  ול  תקין  הינם  זכות  וטובת  הילדהנצרכים  לילדים  לצורך  גיד

אין  ספק  שהמשמורת  והסדרי  הראייה  הינם  גם  טובתו  ורצונו  של  ההורה ,  לספק  לו  צרכים  והסדרי  ראייה
, "כרחם  אב  על  בנים"וכדאמרינן  ,  האוהב  ודואג  לשלומם  וטובתם  של  ילדיו  ורוצה  בקשר  הדוק  עימם

: ל"וכמאמר  חז,  ועיקר  עמלנו  בעולם  הזה  הוא  לצורך  ילדינו,  "לה  מרחם  בן  בטנההתשכח  אשה  עו"ו
הסדרי  הראייה  נקבעים ,  ובהורים  שדואגים  לטובת  ילדיהם,  ולכן  בדרך  כלל".  אלו  הבנים  –ואת  עמלנו  "

או  סיבות  אחרות ,  אך  במקרה  שההורה  המשמורן.  וכשטובת  הילדים  עומדת  לעיני  ההורים,  בהסכמה
כשרוב  ככל  תביעות ,  מוגשות  תביעות  לקביעת  הסדרי  ראייה,    ראייה  בין  ההורה  השני  לילדמונעות  הסדרי

שייקבעו ,  ותובע  שיקבעו  לו  הסדרי  ראייה  קבועים,  אלו  הינם  של  ההורה  המנוע  מהסדרי  ראייה  עם  ילדיו
 .אך יספקו גם את הצורך הנפשי של ההורה בקשר עם ילדו, לפי טובת הילד

, הינם  מוכוונים  מטרת  טובת  הילדים  סדרי  השהותההארכנו  שהמשמורת  ועולה  מכל  מה  שכתבנו  וה
מבלי  להתעלם  ממאויי  ההורים  ולכן  רק  מבט  רחב  של  בחינת  הצרכים  והיכולות  של  כל  הורה  לתת  את 

באופן  שכל ,  יקר  המשמורת  להורה  אחד  והסדרי  שהות  למשנהועהמיטב  לילדו  הם  שישליכו  על  קביעת  
נושא  זה  בין  ערכאות  שונות  מפני  שרק בולכך  לא  ראוי  שיהיה  פיצול  .  דואחד  מהם  ייתן  את  המירב  ליל

לפיכך . יחס הנאות בין הנושאים השוניםהערכאה  אחת  הבוחנת  כל  האמור  לעיל  במבט רחב תוכל לקבוע 
הפרדה  שאינה ,  לא  כמו  ההפרדה  המדומה  בין  משמורת  לחינוךש(  נראה  שאין  להפריד  בין  הדבקים

הערכאה  שקנתה  סמכות  בעניין  המשמורת  לה  תהיה  קנויה ו)  סמכות  גרידא  ןאלא  לעניי,  הפרדה  בעצם
סדרי הוכן  איפכא  הערכאה  שקנתה  סמכות  בעניין  .  סדרי  השהותהסמכות  בעניין  האופן  אוטומטי  גם  ב
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ולהכי  בבתי  הדין  התביעה  היא  אחת  משמורת  מצד  אחד .  היא  זו  שתקבע  גם  בעניין  המשמורת  השהות
הקנאה ,  ומשכך  כמו  שלעניין  הקנאת  סמכות  .םקיין  אפשרות  להפריד  בין  הדבלצד  השני  וא  סדרי  שהותהו

הוא  הדין  שמשיכת  וביטול  הסמכות  באחד   .באחד  מנושאים  אלו  מקנה  סמכות  בנושא  הכרוך  לו
 .מהנושאים מושך ומבטל הסמכות גם בנושא השני

עשו  בזה  שתי ו  ית  המשפטבב  סדרי  השהותהן  ייבערעור  שבפנינו  שהצדדים  התדיינו  בענ  לפיכךו
במעשה  זה  ביטלו  גם  סמכות  בית  הדין   ית  המשפטביטול  סמכות  בית  הדין  והקניית  סמכות  לבפעולות  

ף  שלא  הקנו  הסמכות  במפורש  בעניין וא.  גם  בנושא  זה  ית  המשפטבבעניין  המשמורת  ונתנו  סמכות  ל
ניין  המשמורת קשורים  בע  הסדרי  השהותהניין  עעצם  מעשיהם  ב.  ואף  לא  דנו  כלל  בנושא  זהרת  המשמו

 .ו הוגשה תביעה בנושא זהאואין זה מעלה או מוריד אם היה דיון בפועל  נושא זהבקנים סמכות גם מ

 עצם  התביעה  לפתוח  תיק  משמורת  מורה  ובנושא  זה  תהיה  שונה  ית  המשפטבף  אם  נאמר  שגישת  א
  אין  לחלק  בין שמכיוון  שביארנו  שלטעמנו,  אין  זה  מעלה  או  מוריד  לעניין  סמכותנו.  על  זה  לכאורה
 .ומשכך  גם  בעניין  המשמורת  סדרי  השהותהב  ית  הדיןבפ  סמכות  "פקיע  עכההאב  במעשיו  .  הדבקים

גשת תביעה ההיא  כאמור  לעיל אות דהיינו   ית  הדיןבומשפקעה  סמכותנו  הדרך  היחדה  להקנות  הסמכות  ל
כן הסמכות השיורית ואם , דבר שלא נעשה,   לחוק  בתי  דין  רבניים9בהסכמת  שני  הצדדים  בהתאם  לסעיף  

 .ית המשפטבעתה היא של 

תביעתו  של ,  אף  אם  היינו  קובעים  שיש  לחלק  בין  הנושאים,  בנידון  דידן  יש  להוסיף  עוד .יז

החלטה ,  האב  עתה  היא  בחוסר  תום  לב  ומטרתה  עקירת  החלטת  בית  המשפט  בנושא  הסדרי  השהות

לעיל  הערנו  שלא ,  נבאר  דברינוו.  שניתנה  אחרי  שבמעשיו  ובשתיקתו  העניק  הסמכות  לבית  המשפט

שבית הדין יקבע סמכותו בעניין המשמורת לאחר שתביעת המשמורת , ברורה  לנו תביעת האב עתה

ועל .  פ  משפטית  היא  בידו"שהרי  המצב  המשפטי  עתה  הוא  שמשמורת  הבנות  עכ.  של  האשה  נמחקה

מה  שקורה  עכשיו אלא  לשנות  את  ,  כרחך  שתביעתו  אינה  לעניין  קביעת  מעמדו  המשפטי  ההצהרתי

ובעיקר  אינם  שוהות  אצלו  למרות ,  שהבנות  שוהות  אצל  האם  במסגרת  הסדרי  השהות,  בפועל

היא  רק  בתנאי  הסדרי )  ואיננו  יודעים  אם  מתקיימים  הסדרים  אלה(וכל  יכולתו  לראותם  ,  משמורתו

עניין ולפיכך כוונת תביעתו היא שבית הדין יקבע שהסמכות נתונה לו ב. השהות שקבע בית המשפט

המשמורת  ומשכך  גם  בהסדרי  השהות  מתוך  ציפייה  שבית  הדין  יוציא  החלטה  שתעקור  ותשנה  את 

 .החלטת בית המשפט בעניין זה

ית בישמיט  ויבטל  החלטתו  של    ית  הדיןבעל  מנת  ש,  תביעה  בחוסר  תום  לב  יאהין  ספק  שתביעה  זו  א
 ית  המשפטבנה  הסמכות  לשהאב  בעצמו  הק  סדרי  שהותהשניתנה  בסמכות  וברשות  בתביעת    המשפט

 גתסרכאה  אחת  לעחובה  על  ,  בהתנגשות  של  החלטות  סותרות  בין  שתי  ערכאות  מקבילות.  כאמור  לעיל
והערכאה  השנייה  נתנה ,  נושא  זה  נתונה  לה  בראשיתהתרת  אפילו  במקום  שהסמכות  וולא  לתת  הכרעה  ס

ולהכריע  בשאלה  זו ,  ליך  זהההשלמת  והכרעתה  דרושה  לבירור  שאלה  בש.  גררתנכסמכות    החלטתה
אלא  פוסק  הוא  במסגרת  הסמכות ,  משפט  לעצמו  סמכות  לא  לו-כך  לא  נוטל  בית  ב,לצורך  אותו  עניין

 .האגבית המסורה בידו

 :,ראש חודש' אש חודש נ ר2626/90א "בע ברים אלה נקבעוד

הרי  שלא  היה ,  )אגביתה(  משפט  השלום  בעניין  המדור  על  פי  סמכותו-שהחליט  ביתמ
רק  מן  הטעם  שהחלטה  זו  אינה  מתיישבת  עם  החלטתו  של ,  ת  החלטתומקום  לבטל  א

 ...בית הדין הרבני

-הפכה להיות מעשה, בסמכות, כאמור, אשר ניתנה, משפט השלום-חלטתו של ביתה
בכך  אין  נשללת  אמנם  הסמכות  עצמה  מבית .  דין  לצורך  פירוק  השיתוף  בדירה-בית

בתביעת  האישה  לפניו  לחיוב ,  יםבמסגרת  המעמד  האישי  של  הצדד,  הדין  הרבני  לדון
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ולם  סמכות  זו  איננה  מעניקה  לבית  הדין  הרבני  את א.  בעלה  במזונותיה  ובמדורה
ככל שהיא נוגעת , ורדמשפט השלום בעניין המ-הכוח לשנות את ההחלטה שנתן בית

כי  בסופו  של  דבר  אין  השוני  בין  ההחלטות  נוגע  למהות ...  לפירוק  השיתוף  בדירה
על . אלא לדרך יישומה של חובה זו,  הבעל  לספק  לאשתו  מדור  ראויולמקור  של  חיוב  

-משפט  ובבית-ין  מקום  לקיים  הליכים  זהים  באותו  עניין  בביתאפי  העיקרון  האמור  
וכאשר ערכאה אחת מבין שתי ערכאות אלה דנה ופסקה ", דין רבני בעת ובעונה אחת
וזרת  באותו  עניין אין  הערכאה  האחרת  נזקקת  לתביעה  ח,  בעניין  שבסמכות  שיפוטה

 מפי  השופט,  398'  בעמ,  הוסבר  שם  שוכפי).  397'  בעמ,  ]5  [1/81מ  "דב(..."  עצמו
 :לוןא) תוארו אזכ(

אלא  חיוני  הוא ,  ל  נימוסים  תקינים  והנהגה  טובה  בלבדש כיבוד  הדדי  זה  אינו  עניין"
במיוחד  בתחום  המשפטי  הרגיש  של  ענייני ,  ל  מערכת  שיפוט  תקינהלקיומה  ש

שבו  שתי  ערכאות  שיפוטיות  מתרוצצות  בקרבה  של  המערכת ,  המעמד  האישי
 ).719' עמב ,]6 [669/82צ "ראה בגו( "המשפטית

שנתן  בסמכות  את   ראשוןהאשר  היה  ,  משפט  השלום-כי  החלטתו  של  בית,  כאןמ
ידי -ראויה  הייתה  שתכובד  על,  )17'    בעמ,]7  [706/80צ  "גב(  בעניין  המדור  חלטתוה

תוקף  החלטת  הביניים  שנתן ,  בכל  מקרה,  אולם.  אם  אמנם  ידע  עליה,  בית  הדין  הרבני
משמע  שהחלטתו  היא ,  בית  הדין  הרבני  הוגבל  על  ידיו  לתקופה  של  כחודשיים  בלבד

-ביתואין  בה  להצביע  על  התנגשות  בין  החלטתו  לעתיד  ובין  החלטת  ,  זמנית  בלבד
ואת ,  שכן  מקובלת  גם  על  בית  הדין  הרבני  זכותה  של  האישה  למדור.  משפט  השלום

 .כאמור, מגוריה בדירת בני הזוג ראה כמגורים זמניים בלבד

שנתן  החלטתו   ית  המשפטבנתונה  ל  סדרי  השהותהפ  הסמכות  בעניין  "שעכ,  ו  במקרה  שבפנינו"קו
 .יקת המשך למימוש פסק הדיןבסמכות וברשות במסגרת תביעה שהוגשה בפניו ולא כפס

ית במעתה  הוא  הדין  בנידון  דידן  אף  אם  היינו  קובעים  שהסמכות  לדון  בעניין  המשמורת  נתונה  לו
שכאמור נתן החלטתו , ית המשפטבייתן  החלטה  הסותרת  את  מה  שהכריע   ית  הדיןבלא  היה  ראוי  ש,  הדין

 ית  הדיןב.  ראשית  לדון  בדברסמכות    ית  המשפטבולפיכך  משיש  ל,  האם  קבעו  סמכותוואחרי  שהאב  
שלו  קנויה   ית  המשפטביימנע  מלהוציא  החלטה  סותרת  לפיכך  על  האב  להגיש  בקשתו  ועתירותיו  ל

 .ובתו וזכותו לקשר עם בנותיו חל מנת שיוכל לממש עהסמכות

 .דוחה ערעורו של האב ית הדיןבאור האמור לעיל ל

 .שמטת שמות הצדדיםהותר לפרסם לאחר מ

 פירא שלמה שרבה

 .מצטרפים למסקנה
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 .נפסק כאמור

 ).20/12/2016( ז"בכסלו התשע' כיתן ביום נ

 רב שלמה שפיראה אהרן כץ' רב אה רב אליעזר איגראה


