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 1007501/2תיק                                                  

           האזורי תל אביב יפובבית הדין הרבני 

 לפני כבוד הדיינים:

 הרב ישראל שחור, הרב דניאל כ"ץ, הרב נפתלי הייזלר

 )ע"י ב"כ עו"ד ורד לוי( תפלוני :תהתובע

     נגד
 עובדיה אבוש()ע"י ב"כ עו"ד  פלוני הנתבע:

להקנאת הסמכות  התובעתדחיית בקשה לסגירת תיק בבית הדין למרות בקשת  הנדון:
 מקום פתיחת תיק ליישוב סכסוך ,לבית המשפט

 החלטה

 בפני בית הדין בקשות הצדדים בעניין סגירת התיק.

 שהיבקשת הא

 לטענתה התיק נפתח שלא כדין. להלן לוח הזמנים:

   .משפחהענייני פתחה תיק יישוב סכסוך בבית המשפט ל שהיהא  09.12.2021בתאריך  .1

 מועד מתוכנן לפגישת מהו"ת. 30.01.2022 בתאריך  .2

הצדדים הודיעו על משא ומתן, בית המשפט האריך את תקופת  28.01.2022בתאריך  .3
 .23.03.2022 תאריךודחה את פגישת המהו"ת ל 28.02.2022 לתאריךעיכוב ההליכים עד 

 בקשה לסגור את התיק בכדי להגיש תביעות. הגישה האישה ,13.03.2022בתאריך  .4

 שהבעל יגיב על הבקשה לסגירה. קבעה השופטת ,14.03.2022 בתאריך .5

 תביעה בבית הדין הרבני.הגיש האיש  ,14.03.2022 בתאריך .6

לבית המשפט שהוא מסכים לסגירת התיק פגישת  הודיע הבעל ,16.03.2022 בתאריך .7
 מבוטלת והתיק נסגר. המהו"ת

 לאישה על התביעות שהגיש בבית הדין. הודיע הבעל ,31.03.2022 בתאריך .8

וגם פגע  ,תיק יישוב סכסוך היה פתוח עדיין ולא היה על הבעל להגיש תביעות ,היות וכך
היות והיא זו שפתחה את  ,שה להגיש ראשונה את התביעות כפי שהייתה זכאית לכךיבזכות הא

 וך.תיק יישוב סכס

 תגובת האיש

 .28.02.2022לתאריך והוארך בהסכמה בכתב עד  2021הליך יישוב הסכסוך הסתיים כבר בינואר 

 וי הגנה כנגדו.ושה לא הסכימה ואף פתחה תיק ציאולם הא ,הבעל ניסה להגיע להסכמות
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יכול היה הבעל להגיש  28.02.2022 בתאריךמשנסתיימה התקופה של יישוב הסכסוך 
 .01.03.2022 בתאריךת הדין כבר תביעותיו לבי

תה פורמלית בלבד                           יהי 13.03.2022 בתאריךשה לסגירת התיק יעל כן הבקשה שהגישה הא
 ולא היה בה צורך כלל.

 דיון והכרעה

לאחר עיון בדברים בית הדין קובע שהיות ותקופת יישוב הסכסוך המוסכם הסתיימה על פי                   
בתאריך ימים ופתח את התיק  15 והאיש המתין ,28.02.2022בתאריך הסכמת הצדדים 

, הרי שהוא נהג כדין ולא היה עליו להמתין להחלטה מפורשת לסגירת התיק, שכן 14.03.2022
 א נצרכת החלטה כזו.למעשה ל

 .נכון הוא שיש פרקטיקה של סגירת תיקים על ידי החלטה שיפוטית, אך אין לה מקור בחוק
וכפי שנמסר לנו מאלו שעסקו בהכנת החוק היה זה בכוונת מכוון, על כן הנוהל הוא שבבית הדין 

 הרבני תיק ישוב סכסוך נסגר ללא החלטה שיפוטית כפי לשון החוק בדקדוק.

 התיק ימשיך להתנהל בפנינו. ,כןאשר על 

 ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

  

 (.12/04/2022) י"א בניסן התשפ"בניתן ביום 

 
      

 הרב נפתלי הייזלר הרב דניאל כ"ץ הרב ישראל שחור

  

 קובץ זה עלול להכיל שינויי עריכה והגהה

 

 
 


