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 ה"ב

 1013958/10 יק ת

 בריהטאזורי הבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 וןהרב ינון בואר, הרב שלמה שושן, ד" אב–רב חיים בזק ה

  לוניפ :תובעה
 גדנ
 )מחי סימהשד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 זונות ילדיםמ – מכות ס:נדוןה

 חלטהה

בפנינו  בקשת  התובע  לקבוע  כי  הסמכות  לדון  בנושא  מזונות  הקטינים  היא  לבית  הדין 

 .הנתבעת התנגדה לכך והגישה את סיכומיה וכן התקבלה תגובת התובע לסיכומים. הרבני

וזאת מאחר וההליכים בבית , בית המשפט איבד את סמכותו בנושא המזונות, טענת התובעל
' אניתנה  החלטה  בבית  המשפט  ביום  ,  המשפט  הסתיימו  ובמסגרת  הסכמת  הצדדים  לשלום  בית

 .המתנהלים בפניו סגור את התיקיםל) 11.1.16( ו"בשבט תשע

ויש ,  ות  זמנייםניתנה  החלטה  למזונ,  שההליכים  לא  נסתיימו  אלא  הופסקו  ישהאענת  הט
 .לאפשר לבית המשפט להשלים את מלאכתו במזונות קבועים

 .לא ניתן לכרוך את מזונות הילדים בתביעת הגירושין –ענה נוספת ט

 התקיים  ביום  שפרוטוקול  הדיון  מ,בענין  הסמכות  הנמשכת  ישהאכאורה  יש  סיוע  לדברי  הל
 :30שורה  ,)02.06.2016(ו "תשע האיירה ב"כ

 עברו  יםה.  שבוע  בלושש-עמיים  הפניין  עת  אהגדיר  לריךצ:  ישה  האא  כוחב
. 'י  בם  שלושש-עמיים  פיהיהו'  י  בבודתו  עת  אמשיך  יבעלה.  'ט  ביחד  בגורל
 ואה,  מזונות  הגביל.  וגדר  מיהיהש.  ילדים  הם  עהיה  יבוע  שסופי  וחגיםב
 מזונות  השלום  תת  אשלם  ליקפיד  שבקשים  מנחנוא.  ותם  אשלם  לנסהמ
 .זמןב

 .שתנה יה זבית בגור אשאניכ: בעלה

וכן בהחלטה שניתנה .  יננו  מכחיש  את  העובדה  שפסיקת  המזונות  לא  בוטלהאבעל  ה,  היינוד
 ):02.06.2016(ו "תשע האיירה ב" כיוםבבעקבות אותו דיון ונחתמה 

 .זמן במזונות השלום תל עקפיד יואה', ט לעבור יא לל עוד הבעלכ

נוכחנו  כי  בית  המשפט  לא  נתן  פסיקה  למזונות  קבועים  אלא  אך ,  ולם  לאחר  עיון  בחומרא
בנושא "  פסק"אך  לא  התקיים  ,  "דן"אם  כן  אמנם  התקיים  בערכאה  זו  .  ורק  למזונות  זמניים

מכיוון  שלאחר  מכן  התיקים  נסגרו  בהסכמת .  לא  רק  בנושא  מזונות  זמניים  א,מזונות  קבועים
וכאשר  הבעל ,  ושא  המזונות  הקבועים  פקעההסמכות  להמשך  הדיונים  בנ,  במצב  זה,  הצדדים
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הוקנתה  הסמכות  לדון  במזונות ,  וכרך  בה  את  מזונות  הילדים,  פתח  את  תביעת  הגירושין  הכרוכה
, 1953-ג"תשי  ,)ישואין  וגירושיןנ(  יפוט  בתי  דין  רבניים  שוזאת  על  פי  האמור  בחוק,  אלו  לבית  הדין

 :3בסעיף 

ואם על  ישהאאם  על ידי ה,    יהודיםוגשה  לבית  דין  רבני  תביעת  גירושין  ביןה
יהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  יחודי  בכל  ענין  הכרוך  בתביעת ,  ידי  האיש
 .ולילדי הזוג ישהאלרבות מזונות ל, הגירושין

 ביעה  תגשת  החוסמת  וונעת  מינהא'  זמניים  המזונותה  'עניין  במשפט  הית  בל  שחלטתוה
 לפיו,  משפט  הבית  בפסק  נא  לה  זעד  סריהש',  בועים  קמזונותל  'רבני  הדין  הבית  בבוע  קסעדל
 :1995-ה"שנת, שפחה מיינעני למשפט הית בחוק ל25 עיףס

  [...].דתיים הדין התי בל שסמכויותיהם מגרוע לא בינו אה זוקח) א(. 25

 משפט  הית  בהיהי,  תי  דין  דית  בל  שמקבילה  הסמכותו  לנתון  העניןב)  ב(
 .ו בן דדתי הדיןה ית בין אוד עלכ, דון לוסמך משפחה מניייענל

 ית  בל  שמכותו  סגרעה  נא  ל,קבועים  המזונות  העניין  בסק  פא  למשפט  הית  בוד  עכל  שריה
 .1953-ג"שי ת,)גירושין וישואיןנ( בניים רין דתי ביפוט שוק חתוקף מו בדון לרבני הדיןה

 החוק  הנזכר  מציין  בפירוש  כי  יהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  יחודי  בכל  ענין  –עניין  הכריכה  ל
 ).הדגשה איננה במקורה(." לילדי הזוגו ישהאל רבות מזונותל, הכרוך בתביעת הגירושין

אך  איננה  שוללת  את  סמכות  בית ,  כן  הפסיקה  מאפשרת  לילדים  להגיש  תביעה  עצמאיתא
 .הדין לדון בתביעת כל אחד מההורים במזונות הילדים בכרוך לתביעת הגירושין

 תביעת  בלדים  יזונות  מכריכת  לאפשרות  העניין  בעקרונית  הקביעה  לשפטיים  מנימוקיםל
ד "ב  אדי  ילע,  1048776/4  תיק  בניתןש,  חיפה  ברבני  הדין  הית  בל  שינו  דפסק  בייןע,  ירושיןג
 רבני  הדין  הית  באתר  בפורסם  ו,)25.11.2015(ו  "תשע  הכסלוג  ב"  ייום  בושינסקי  אצחק  ירבה
 יפה חאזורי הרבני הדין הבית בנהנית שהחלטה לפנה נכןו.  אינטרנט  הרשת  בשפטיים  מבאתריםו
 אותובד  הרב  דניאל  אדרי  "ל  ידי  אבע  1066696/8   תיק  ב,)27.03.2016(ו  "תשע  ב  האדרז  ב"  ייוםב
 .ושאנ

שדחה  עתירה  כנגד   ,)11.9.2014 (ד  "תשע  האלולז  ב"טמיום    5933/14ץ  "גבנפנה  ל,  מו  כןכ
 .שפסק כאמור לעיל, בית הדין הגדול

לבית  הדין  וכל   תונהנדין  כי  הסמכות  לדון  בנושא  מזונות  הילדים  קובע  בית  ה,  התאם  לכךב
 .אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשה לקיים דיון בנושא זה

 .החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםה

 ).26/09/2017( ח"בתשרי התשע' ויתן ביום נ

 רב ינון בוארון הרב שלמה שושן הד" אב–רב חיים בזק ה


