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 ה"ב

 1011814/6יק ת

 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יהודה יאיר בן מנחם, הרב אפרים כהן, ד" אב–רב אחיעזר עמרני ה

 )פתלין נד גילה"ד דוד רוזן ועו"עו וד פיליפ קוסקס"כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעתה
 גדנ
 )ד יוסי ויצמן"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעה

 מכות בית הדין לדון בענייני רכוש לאחר הגירושין ס:נדוןה

 חלטהה

(ו  "ט  במרחשוון  תשע"הצדדים  שלפנינו  התגרשו  זה  מזה  כדת  משה  וישראל  בתאריך  י

אישר  בית ,  )27/10/15(ו  "ד  במרחשוון  תשע"ביום  י,  עובר  לסידור  הגט).  1/11/2015

ונתן  לו ,  "הסכם  יחסי  ממון  וגירושין"הסכם  שכותרתו  ,  הדין  את  ההסכם  שהגישו  הצדדים

 .תוקף פסק דין

לטלין יטהשבת  מלתביעת  המשיב    ית  הדיןבהוגשה  ל)  23/2/17(ז  "ז  בשבט  תשע"יום  כב
להשבת  כספים  שלטענתו   כמו  גם  תביעה,  לא  השיבה  לו  אותם  מבקשתהנתו  שייכים  לו  ועשלט

כמו  גם  בגין ,  ו  התגוררו  הצדדיםשבעל  הבית    ישהאשלמם  בגין  חובות  שהשאירה  הנאלץ  ל
 .ועל פי ההסכם הוא לא היה מחויב להם, בגין שכירות דירה, חודשי שכירות ששולמו על ידו

שוב  סכסוך  בפני  יחידת  הסיוע  של ייהמשיב  הליך  ל  קודם  למועד  הגשת  התביעה  פתח  ודע
על שלטלין  וחשבון  בנק  יטוהטיל  צו  עיקול  על  מ,  קשתו  לסעדאף  נענה  לב  ית  הדיןבו,  ית  הדיןב

 .המבקשתשם 

14/9/17  (ז"ג  באלול  תשע"וכ)  18/5/17(ז  "ב  באייר  תשע"  כפנינו  התקיימו  דיונים  בימיםב
לחוסר ,  כ  שונים"י  שני  ב"שהייתה  מיוצגת  ע,  באף  אחד  מהדיונים  האלה  לא  טענה  המבקשת).  

 .סמכות

כ "בקשה  מטעם  ב  ית  הדיןבהוגשה  ל)  16/10/17(ח  "ה  בתשרי  תשע"  כולם  ביוםא
אין  סמכות  לדון   ית  הדיןבה  נטען  כי  לשב,  כ  שלא  ייצג  את  המבקשת  עד  כה"ב,  המבקשת

 . צ סימה אמיר"וזאת בהתבסס על בג, בבקשה

 .התגובה הוגשה אל התיק, בקשה נשלחה לתגובת הצד השניה

ית באולם  ,  ומדת  של  המבקשתכ  המל"עיין  היטב  בכל  נימוקיה  המפורטים  של  ב  ית  הדיןב
 .אינו רואה לקבלם הדין

 .פרש את שיחתנונ

  :שאלה הנדונה) 'אח וגדול הרבני הדין היתב'  נמירא 8638/03צ "בג(צ סימה אמיר "בגב
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 מכות  סרבני  הדין  הבית  לנויהק,  זוג  הני  בירושי  גאחרל,  לה  אנסיבות  באםה
 גירושין הסכם הפרת הענת טל ענשענתה, בעל הל שרכושית התביעתו בדוןל
 ?ישה האדי ילע

 : יה כי'פרוקצ) כתוארה אז(קבעה השופטת  24 בפסקהו

 רוכה  כינה  איפוי  שנאי  תפרת  הגין  בכושית  רביעהת,  גירושין  האחרל
 משיב  הל  שתביעה  הילתע.  עולם  הן  מחלפה  ותמהש,  גירושין  התביעתב
 כיפתא  לקשה  בו  אגירושין  הסכם  הכיפת  אוא  הנושאהש,  דשה  חילה  עינהה
 סכם  הפרת  הל  עבוססת  מעילהה.  ירושין  גסכם  הל  עמבוססה,  ירושין  גסקפ
 מטבעו,  זוג  הני  בירושי  גהשלמת  וגירושין  הסק  פתן  מאחר  לירושיןג
 עבר  בנכרכו  שעניינים  הל  שגדרם  בזו  כדשה  חילה  עכרוך  ליןא,  דבריםה
 . גירושין התביעתב

ה  של  המשיב  הינה  עילה עילת  התביע"ברים  אלה  התייחסו  במפורש  רק  למקום  בו  ד
ועל  כן ,  "מתן  פסק  הגירושין  והשלמת  גירושי  בני  הזוג"עילה  שהורתה  ולידתה  אחר  ,  "חדשה

אין  לכרוך  עילה  חדשה  זו  בגדרם  של  העניינים  שנכרכו  בעבר  בתביעת "מטבע  הדברים  
 ".הגירושין

 בעש  המחוזי  בבאר  ש"ו  כסגן  נשיא  ביהמתבכהונ,  השופט  הנדל  ך  גם  ניתח  את  הדבריםכ
 ): 000101/08 עמ(

 פסק  לפנייתו  היא  התייחסות  הדורשת  שמערערתכ  ה"  בל  שחרונה  אענהט
 גדול  הרבני  הדין  היתב'    נמיר  א8638/03צ  "גב  (מיר  אימה  סעניין  בדיןה
 ךא,  חשוב  וקרוני  עין  דסק  פוא  המירצ  א"ג  בכןא])  [...]    נבו  בורסםפ[',  אחו
 דין  הית  בו  בהמצב  מסתייג  העליון  המשפט  היתב.  ו  בפסק  נאשר  בדייק  לשי
 זוג  הבני  מחד  אד  צדי  יל  עכושי  רנושא  בגירושין  הסכם  הפרת  הדבר  בןד
 אין שכושית רמחלוקת בן דמירצ א"גב [...] גירושין הליך  ההסתיים  שאחרל
 משפט הבית שכן וגירושין וישואין ננייני על ענוייה מאינה שגביה לחלוקתמ
 דין  הבית  שוא  המירצ  א"בג  באלרציונה.  ה  בדון  לוסמך  משפחה  מענייניל
 ם  גמסקנה  לבסיס  ההוז.  הם  בהכריע  לוסמך  מהוא  שנושאים  בק  רדון  ירבניה
 ל  שייחודית  הסמכות  הקורמ:  "הי'רוקצ  פשופטת  הכתבה  שפיכ.  ענייננוב
 תי  ביפוט  שחוק  ל1  סעיף  באמור  כגירושין  וישואין  נענייני  בדון  לדין  היתב
 אחר  לכושי  רנין  עוא  התביעה  הושאנ  כןש,  ה  זמקרה  בל  חינו  אבניים  ריןד
 ישואיןנ  "ל  שענין  בדובר  מין  אוב  שממילאו,  צדדים  הישואי  נקיעתפ
 זונות  מרבות  ל"ירושין  גתביעת  בכרוךה  "ענין  בם  גדובר  מיןא".  גירושיןו
 גין בכושית רביעהת, גירושין האחרל.  חוק  ל3  סעיף  במשמעו  כילדים  וישהא
" עולם  הן  מחלפה  ותמהש,  גירושין  התתביע  ברוכה  כינה  איפוי  שנאי  תפרתה
 נתגלע  שמונימ-כושי  רסכסוך  לתייחס  המירצ  א"גב,  ניתש).  24  סקהפ,  םש(
, לומרכ.  גירושין  הסכם  הת  אמאשר  הדין  הסק  פתן  מאחר  לדין  העלי  ביןב
 לאכתו מת אדין הית בסיים שאחר לנולדה שדשה חעילה בדוברמ

 ):4692-07-11ש "מת (כהן הנחם משופטה' ב כם גסיק הו זרוחב

 יתב'    נמיר  א8638/03ץ  "ג  בל  שחולתו  תדבר  במשיבה  הטענת  לנוגע  הכלב
 א לי כבור סניא, נן דמקרה הלע, ]נבו בורסםפ[, ירושלים בגדול הרבני הדיןה
 ל  שמכותו  סאלת  שידונה  נמירץ  א"בג  בכןש,  נו  אעניינינו  למנו  מהקיש  ליתןנ
 ין  בנתגלעה  שדשה  חכושית  רמחלוקת  בלדון  והידרש  לרבני  הדין  היתב
 מעמד הענייני מאינהש, דשה חעילה בקורה משרא, גירושין האחר לצדדיםה



 דינת ישראלמ 
 הרבנייםתי הדין ב

 

3 

 -היאו, כתחילה לגירושין התביעת לכורכה ליה היתן נא לשממילאו, אישיה
. גירושין  ההסכם  במצויה  המוני  מכושי  רעניין  בוזית  חניה  תאכיפת  לביעהת
  [...]יכ, מירץ א"בגיה ב'רוקצפ'  אשופטת הבוד כדי יל עקבע נה זענייןל

 עצמו  לקנות  לשאי  רינו  אף  ארבני  הדין  הית  ביכ,  קבעה  ומשיכהיה  ה'רוקצ  פשופטת  הבודכ
 כוחמ,  ירושין  גהסכם  ביפוי  שעיף  ספרת  הל  ענסבהש,  ו  זכושית  רביעה  תעילת  בדון  למכותס
 :כןש, בניים רין דתי ביפוט שחוק ל9 עיף סי פל עצדדים הסכמתה

 עניינים  לוגבלת  מ9  עיף  סי  פל  עעניינית  הסמכותה,  קרהמ  כלב,  י  כוא  ההירנ
 ו  אמלך  הדבר  בהגדרתםכ"  ישי  אעמדמ"  הנייניע:  ריק,  לבד  בו  במנוייםה
 סכמת  הםג,  לה  אניינים  עגדר  לוגעת  נאינה  שמחלוקתב.  ירושה  הפקודתב
 .דין הבית ליפוט שמכויות סהקנות לועיל תא לצדדיםה

בוודאי  שלא  ניתן  לקבוע  כי ו,  דשה  חילה  עינהא  יבמש  הל  שתביעה  הנדון  שלפנינו  עילתב
 טבע  מן  כעלו,  "זוג  הני  בירושי  גהשלמת  וגירושין  הסק  פתןמ  "חר  אלידתה  וורתה  העילה  זו

". גירושין  התביעת  בעבר  בנכרכו  שעניינים  הל  שגדרם  בו  זדשה  חילה  עכרוך  ליןא  "דבריםה
רכוש  הקשורים  באופן  מובהק בנדון  שלפנינו  עילת  התביעה  של  המשיב  מתבססת  על  ענייני  

עניינים  שהתקיימו  ביניהם  עוד  טרם  עלה  הכורת  על ,  לענייני  הנישואין  והגירושין  שבין  הצדדים
סיים   ית  הדיןבקשר  הנישואין  שביניהם  ובוודאי  שהם  אינם  בגדר  עילה  חודשה  שנוצרה  לאחר  ש

 .את מלאכתו

ית במסמיך  את  ,  1956-ז"  תשט,)כפיית  ציות  ודרכי  דיון(וק  בתי  דין  דתיים  חל)  א(ד7עיף  ס
בית ל"אותו  חוק  קובע  כי  ל)  א(א7כמו  כן  סעיף  .  לשם  ביצוע  פסק  הדין'  כונס  נכסים'למנות    הדין

בזיון  בית     לפקודת7-  ו6יהיו  כל  הסמכויות  על  פי  סעיפים  ,  שבשיפוטוין  כשהוא  דן  בעני,  דין
  לחקור  ולברר  את גם  ית  הדיןבבמסגרת  סמכות  זו  מוסמך  ".  ביםיבשינויים  המחו,  המשפט

 3914/92ץ  "גב(התקיימותם  של  התנאים  הנדרשים  והקבועים  בפסק  הדין  -התקיימותם  או  אי
 ). 491) 2(ד מח"פ, יפו-אביב-ית הדין הרבני האזורי בתל ב'לאה לב נ

אינו  רואה  מנוס  מלדחות  את  בקשתה  זו  של   ית  הדיןבל  כן  לאור  כל  האמור  לעיל  ע
 .מכות לדון בתביעה שבפניוסש  יית הדיןבולקבוע כי ל, המבקשת

', ד',  כ  הצדדים  להידבר  להגיע  להסכמה  ובהעדר  הסכמה  לתאם  מספר  מועדים  לימי  ג"ל  בע
 .ולהגישם לבית הדין' ה או

 ).01/01/2018 (ח"ד בטבת התשע"ייתן ביום נ

 

      

 ד" אב–רב אחיעזר עמרני ה רב אפרים כהןה רב יהודה יאיר בן מנחםה

  

  

 


