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 זורי ירושלים האבנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 ד" אב–ג "רדכי רלבמרב ה

 )איר שופליד "עוכ "י ב"ע( לוניפ  :תובעה
 גדנ
 )ד גילה נפתלין"ועכ "י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

כנות התביעה , זונות ילדיםמ, ועדי תביעות לפי החוק להסדר התדיינויותמ: מכות בית הדין ס:נדוןה
 והכריכה

 חלטהה

 ד בעניין הסמכות"ימוקים להחלטת ביהנ

באת .    הצדדים  ובאי  כוחםהתקיים  דיון  ראשון  בנוכחות)  19.2.2018(ח  "באדר  תשע'  ביום  ה

כוח  האישה  טענה  כי  אין  לבית  הדין  סמכות  לדון  בעניין  הנושאים  שנכרכו  לתביעות  הגירושין 

ולהלן ,  בית  הדין  החליט  כי  הסמכות  בכל  התביעות  נתונה  בידיו.  ושלום  הבית  של  האיש

 :נימוקי החלטה זו

ר  חלוף  שישים  יום  פתח האיש  פתח  תיק  יישוב  סכסוך  בבית  הדין  ומיד  לאח:  העובדות  הן .א

 הסדרי –החזקת ילדים , תיקי גירושין ושלום בית וכרך אליהם תביעות בעניין מזונות הילדים

האיש  ביקש  מבית .  בין  לבין  הגישה  האישה  תביעות  לבית  המשפט.  שהות  וחלוקת  רכוש

ובית  המשפט  הורה ,  המשפט  למחוק  את  תביעות  האישה  היות  שהוגשו  בזמן  עיכוב  ההליכים

 . ש להגיש בקשה מתוקנת ולהשתמש בלשון דחיית התביעה במקום מחיקתהלאי

 –באת  כוח  האישה  טענה  שהאיש  אף  הוא  פתח  את  התיקים  בתוך  זמן  עיכוב  ההליכים   .ב

נושא  הסמכות  נדון  כעת  בבית ,  כמו  כן.  ת"בתוך  חמישה־עשר  יום  שלאחר  סיום  הליך  המהו

עוד .  )ון  שכן  אין  לבית  הדין  סמכות  לדון  אף  הוא  בעניין  הסמכותנראה  שכוונתה  לומר  שכיו(המשפט  

באת  כוח  האישה .  טענה  שמכיוון  שהאיש  מבקש  שלום  בית  ממילא  הכריכה  שכרך  אינה  כנה

ולולא ,  גם  טענה  שמזונות  הילדים  הם  בסמכות  בית  הדין  רק  לאחר  הסכמה  של  שני  הצדדים

שבתביעת  הרכוש  לא  פרט  האיש  את  כל עוד  טענה  כי  היות  .  כן  הסמכות  נתונה  לבית  המשפט

 . הרכוש ולפיכך התביעה נגועה בחוסר תום לב

הוראת (לחוק  חוק  להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )  ה(3בית  הדין  מבהיר  כי  בסעיף   .ג

 : נאמר2014 –ה "תשע, )שעה

 םא  –  מים  י60  וא,  כסוך  סיישוב  לקשה  בגשת  היום  ממים  י45  ל  שתקופהב
 בעשרתו,  )הליכים  היכוב  עקופתת  –  הלןל)  (3)(ב  (טן  קיףסע  באמור  כוארכהה
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 15 ב־כןו, )ד (טן קסעיף באמור כודעה המתן לצדדים הרשות לעומדים הימיםה
 ה לסכימו ההצדדים שוספת נקופה תבכלו, אמור כתקופה הום תלאחר שימיםה
 צדדים  הוכלו  יאל,  )5)(א(5  עיף  ספי  לנקבעה  שחרת  אתקופה  בוא,  כתבב
 דון  תלא  ויפוטית  שרכאה  עכל  לשפחתי  מכסוך  סל  שעניין  בנהובע  תהגישל
 רבותל,  צדדים  הין  בשפחתי  מכסוך  סל  שעניין  בתובענה  ביפוטית  שרכאהע
 .שיפוטית הערכאה הל ששיפוט המכות סענייןב

 ם  אפשר  להגיש  תובענה  מייד  כעבור  שישיםיאם  לא  הייתה  הארכת  זמן  עיכוב  ההליכ  :לומרכ
הימים   שרערבעים  וחמישה  ימי  תקופת  עיכוב  ההליכים  וחמישה־א[  וב  הסכסוךיום  מיום  פתיחת  תיק  ייש

 ! ת"המהו הדבר אינו מותנה כלל בהודעה על סיום הליך. ]שאחריהם

יום  מיום  פתיחת  תיק  יישוב   ישיםשהיות  שהאיש  פתח  את  התיקים  המשפטיים  כעבור  ,  פיכךל
ים  של  האישה  בבית  המשפט פתיחת  תיק,  מאידך  גיסא.  הסכסוך  הרי  שפתח  את  התיקים  כדין

 . ולכן אין לבית המשפט סמכות לדון בהם, נעשתה בניגוד לחוק

באשר לטענת באת כוח האישה כי הכריכה נעשתה שלא בכנות מפני שהאיש תובע שלום  .ד

אין  בכוחה  לכרוך  אליה  את  שאר '  שלום  בית  ולחילופין  גירושין'ולדבריה  גם  טענת  ,  בית

 )אושינסקי ורוזנטל, הרבנים גמזו: הדיינים(הדין של בית הדין בחיפה  ראה באמור בפסק –התיקים 

ד  שמסקנתו  היא  שאם  ניכר  בדיונים  שכוונתו  של "בסיוון  תשע'    מיום  כ976383/1בתיק  

אך  אם  פני  הדברים  אינם ,    בית  הדין  נעדר  סמכות–האיש  היא  שלום  בית  בלבד  ולא  גירושין  

הרבנים :  הדיינים(  316–310'  עמ'  ר  י"פד:    עלבפסק  הדין  הזה  התבססו.    הכריכה  כנה–כן  

ד "ביה'  לאה  אליהו  נ(  6334/96ץ  "בג,  )שביט'  שביט  נ(  866/75א  "ע,  )קאפח  ואליהו,  גולדשמידט

ואין  כאן  מקום ,    ועוד10-03-48183ש  "תמ,  )מאירוביץ'  מאירוביץ  נ(  120/62א  "ע,  )א"ת

 . להאריך

 אפשרות  ליטב  הודע  מנראה  שהאיש  שיפנמ,  כ  האישה"  בת  טענת  אוחהד  ד"אור  זאת  ביהל
 ורחק  מהוא  וחצי  ונה  שעל  מישות  אחסי  יקיימים  מינם  אבו  שנוכחי  המצב  בירושין  גסבירה  שלה
 אר  שת  אראות  לפשר  אי  אלפיכך  ו,והאישה  הביעה  נחישות  לגירושין,  ודשים  חרבעה  אה  זביתומ
 . ש"מביה בתבוע לאישה הכות זת אשלול לדי כק רנועדו שתביעות כביעותיות

באשר  לטענת  באת  כוח  האישה  כי  הסמכות  בעניין  מזונות  הילדים  נתונה  לבית  המשפט  .ה

  בית  הדין  דוחה  טענה  זו  מכול  וכול  היות –ולא  לבית  הדין  בהעדר  הסכמה  של  שני  הצדדים  

 :1953 –ג "שהיא עומדת בניגוד גמור לאמור בחוק שיפוט בתי דין רבניים התשי

אם  על  ידי  האישה  ואם ,  ביעת  גירושין  בין  יהודיםהוגשה  לבית  דין  רבני  ת    .3
ן  הכרוך  בתביעת יייהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  ייחודי  בכל  ענ,  על  ידי  האיש

 .רבות מזונות לאשה ולילדי הזוגל, הגירושין

לכת  שרגאי  לא  באה  אלא  לומר  שיש  חילוק  בין  תביעת  מזונות  הילדים  בדרך  של  השבת ה
לפי  הלכה  זו .  האפוטרופסית,  םימאת  מזונותיהם  באמצעות  אהוצאות  לאם  ובין  תביעת  הילדים  

פתוחה ת  הדל,  בעניין  השבת  ההוצאות  לאם  ןדיהת  לבי  שנתנה  הכריכה  יחודיהייפוט  השלמרות  
ץ "גרוניס  בדנג  )בדימוס(העליון    טשפהמת  עיין  דבריו  של  נשיא  בי  –בפני  הילדים  לתבוע  אף  הם  

6454/14: 

  גבעולי 118/80א  "ע  :ראו(וגיית  מזונות  הילדים  יתן  לכרוך  בתביעת  גירושין  את  סנ
כריכה  זו  אינה ,  עוד  כפי  שנפסק  אולם.  ))1980  (158,  155  )4(ד  לד"פ,  גבעולי'  נ

די  הקטין  לבית  המשפט  לענייני יעת  הגשת  תביעת  מזונות  עצמאית  על  נמו
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במישור  היחסים  שבין  בני   בני  הוא  אפוארה  רוך  בבית  הדיןכהעניין  ה.  משפחה
ניין  השבת  הוצאות  שבהן  נושא  אחד  מבני  הזוג  בקשר  לגידול  הילדים לע,  הזוג

 8533/13ץ  "  בג;)1969  (171  )2(ד  כג"פ,  שרגאי'    שרגאי  נ120/69ע  "בר  :וראו  גם,  שם(
 (נאור  '  עתה  של  המשָנה  לנשיא  מד  לחוות  30פסקה  ,  ין  הרבני  הגדולדבית  ה'  פלונית  נ

29.6.2014(.( 

ולכן ,  לל  מצב  שבו  דנות  שתי  ערכאות  על  אותם  הדבריםך  נוצר  בדרך  ככל  שלא  שכתוצאה  א
 : שיש ללכת אחר המבחן המהותי ולא הפרוצדורלי4407/12ץ "כתב השופט עמית בבג

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

 .תוך התייחסות לטובת הילדים ולמזונותיהם

 .סמכות לדון בעניין המזונות ןדיהת פיכך בלא ספק יש לביל

מבהיר ,  באשר  לטענת  באת  כוח  האישה  כי  האיש  לא  פירט  בכתב  התביעה  את  כל  הרכוש .ו

בית  הדין  כי  לעמדת  האיש  הוא  פירט  את  כל  רכושו  בתביעה  הרכושית  שהגיש  לבית  הדין 

בהצהרתו  על  גובה  המשכורת  שהוא  משתכר  גלומות  הזכויות (ות  הפנסיוניות  שלו  כולל  הזכוי

האיש  מכחיש את טענות האישה שיש לו רכוש נוסף מלבד הרכוש המפורט בכתב .  )הפנסיוניות

 .התביעה

ן דיהת  בבי,  ששם  לכתב  התביעה  יש  חשיבות  רבה  מאוד,  בניגוד  לבית  המשפט:  את  ועודז
שכותב   )ימן  נדס(קיצוני  בדברי  הבאר  שבע    דבר  בא  לידי  ביטוי  ה–שיבות  פחותה  מאוד  חה  הרבני

 : לשונו וזו, לנתבע על מה הוא תובע אותות שהתובע אינו צריך לגלו

 דין  לכנס  אאל  "שיב  משמעוןו,  יינים  דמו  עיברור  ששמעון  לובע  תאובןר..]  [.
 וצה  רינו  אראובןו,  "מי  עדון  לרצה  תה  מל  עתחילה  מי  לגיד  תא  לם  אךעמ

 אמרינן  דההיא  מאובן  רם  עהדין  שנראה  לי  [...]  לל  כביעתו  תופן  או  ללותגל
 בי ללא אענתיה טגלה מלאיש דינ אבידע ")א,  א  לבבא  בתרא( בתים הזקת חפרקב
 )ח  יןמיו  סק    פרבועותש(  דיינים  הבועות  שפרקש  ב"רא  הסק  פזה  מגדולהו,  "ינאד
  [...]מאות ריש שןידת יב ֵיָרֶאה לא אם כן אלענתיה טברר לריך צדם אאיןד

: ומר  לנתבע  הצי  מדאיו:  "אך  נימוקו  הוא,  חלק  עליו  )אק  "א  סיימן    ספטמשחושן  (ך  "ומנם  השא
 מך עבוא אלא ורצונך כעשה אביעותיך תאדע שחרי אולי אי כמי עדון לרצה תה מתחילה  מי  לגדה'
 "'.לל כהתדייןל

שהרי בכל מקרה חלוקת , טעם הזהא שייך הלחלוקת רכוש בין בני זוג בוודאי  בנדון  דידן שלו
 גם  בלי.  של  גירושין  וצריכה  להינתן  החלטה  במקרה  ןדיהת  הרכוש  צריכה  לעלות  על  שולחן  בי

אלא  הדברים ,  בפירוט  מלא  של  כל  הרכוש,  ך"גם  לדעת  הש,  ספק  די  באמירה  כוללת  ואין  צורך
  . יתבררו במהלך הדיון

ואמירה של , ןדיהת ה  שהגיש האיש לביאור  כל  זאת  אין  ספק  שפירוט  הרכוש  שבכתב  התביעל
ירושין גדי  בהם  כדי  לכרוך  את  הרכוש  לתביעת  ה"  ר"פרטים  וטענות  נוספות  יושמעו  בפני  כת"

 .ולהסיר טענת חוסר כנות

 .לאור כל האמור לעיל הסמכות לדון בכל התיקים שפתח האיש נתונה בידי בית הדין .ז

 .לאחר השמטת הפרטים המזהים, וקיםכולל הנימ, ניתן לפרסם את החלטת בית הדין .ח

 ).20.2.2018 (ח"באדר התשע' היתן ביום נ
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