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 ה"ב

 1076852/1יק ת

 גדול ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 אילוז-הרב ציון לוז, הרב מימון נהרי, רב יעקב זמירה

 )מיהוד בורוכובעד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :ערערתהמ

 גדנ
 )יתן בן עמיאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :שיבהמ

 רוכהכילדים  ון במשמורתלד הדיןת של בי לאומית-יןבמכות ס :נדוןה

 סק דיןפ

). 6/4/2016(ו  "התשע'  ז  באדר  ב"כמיום  ,  פנינו  ערעור  על  החלטת  בית  הדין  האזוריב

הופיעו  המערערת .  ד"הסמכות  לדון  בענייני  המשמורת  של  הקטינות  נתונה  לביה,  שלפיה

 .ד איתן בן עמי"כ עו"המשיב וב, ד עמיהוד בורוכוב"כ עו"וב

 :נשואת הערעור[...] ורי ד האז"הלן החלטת ביהל

ד  כי  הסמכות  לדון  במשמורת  הקטינות  והסדרי "קובע  ביה,  ולאור  כל  זאת"
 ".הראיה נתונה לו

 .כ הצדדים באורך רוח ועיין בחומר שבתיקים"ית הדין שמע את בב

 ענות הצדדיםט .א

מן  המקובץ  עולה  כי  עילת  הערעור  המרכזית  של  המערערת  מבוססת  על  האמור 

לאומית בתביעה -המסדיר את הסמכות הבין, לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים)  ה(א  4בסעיף  

 :וזה לשונו, לגירושין

 יפוט  שמכות  סרבני  הדין  הבית  להקנות  לדי  כה  זעיף  סהוראות  ביןא"
 ."גירושין בכרוכים הענייניםב

הסמכות  הנתונה  לבית  הדין  במקרה  של  בני ,  התאם  להוראות  סעיף  זהב,  טענת  המערערתל
ום  מושבם  הוא  מחוץ  לגבולות  מדינת  ישראל  היא  רק  בתביעת  הגירושין  עצמה  ולא זוג  שמק

שבית  הדין  הרבני  משולל  סמכות  לדון ,  מכאן  מבקשת  היא  לטעון.  בתביעות  הכרוכות  אליה
מאחר  ובמקרים  מעין  אלו ,  בענייני  משמורת  הקטינות  שנכרכו  בתביעת  הגירושין  של  המשיב

 .י משפחההסמכות מוקנית לבית המשפט לעניינ

טענותיה  הודפת  המערערת  גם  את  האפשרות  להישען  על  הסכמתה  המפורשת  או  על ב
לטענת  המערערת  מאחר  ולבית  הדין  אין .  ההסכמה  שממילא  מעצם  הופעתה  לדיונים  הראשונים

הרי  שהסכמת  בעלי  הדין  אין ,  ל  ובנסיבות  התיק"סמכות  עניינית  בהתאם  להוראות  הסעיף  הנ
, תמימי'    בהיג507/85ץ  "או  לדוגמא  בגר  (ץ"סוס  לדבריה  נציין  את  פסקי  בגכבי.  ה  לייצר  סמכותוחבכ
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בית  הדין  הרבני  הגדול '    סימה  אמיר  נ8638/03ץ  "ובג,  511,  505)  2  (מ'  שר  הביטחון  ואח'  נ'  ואח,  ד"עו
 ).בירושלים

נשענת  המערערת  בטענותיה  על  פסק  הדין  שניתן  בעניין  זה  על  ידי  בית  המשפט ,  מו  כןכ
, מאחר  ומקום  מגוריה  של  המערערת  עם  הקטינות  היה  בישראל,  דרום  אפריקה  שלפיוהמקומי  ב

לטענת .  היה  בבית  המשפט  בישראלת)  התאם  לאמנות  הבינלאומיותב  (הרי  שהסמכות  לדון  בזה
המערערת  המשמעות  היא  שבית  המשפט  בדרום  אפריקה  שולל  את  סמכותו  שלו  זה  רק  על  מנת 

ולא  לבית .  בית  המשפט  לענייני  משפחה,  קרי,    בישראללהעניק  את  הסמכות  לערכאה  המקבילה
 .שהינו בית דין דתי, הדין הרבני

 .וד טוענת כי אין בהסכמתה לכבול את הקטינות מלתבוע בשם עצמםע

 .לו תמצית טענותיה של המערערתא

מה , את טענות המערערת וטוען כי לבית הדין סמכות גם בתביעות הכרוכות משיב מכחישה
  הסכימה  לסמכות  בית  הדין  בכך  ששיתפה  פעולה  עם  בית  הדין  בדיונים גם  שהמערערת

 .שהתקיימו

 יון והכרעהד .ב

בית  הדין  דוחה  את ,  לאחר  שמיעת  דברי  הצדדים  באורך  רוח  ולאחר  העיון  בחומר  שבתיק

 .הערעור וקובע שהסמכות לדון במשמורת הקטינות נתונה לבית הדין הרבני

ובהחלטת ,  בניים  רתי  דין  ביפוט  שחוקל)  ה(א  4ת  בסעיף  כי  פרשנות  מוטעי,  ית  הדין  סבורב
 .היא זו שהובילה את המערערת לפתחו של בית הדין הגדול, פ"בית המשפט המקומי בדרא

לא  באה  לצמצם  את  הסמכויות  הקיימות  לבית ,  ל"נה)  ה(א  4הוראות  סעיף  ,  דעת  בית  הדיןל
, במקום  שהיה  נראה,  יעת  הגירושיןאלא  להעניק  לו  סמכות  נוספת  בתב,  החוקוח  הדין  האזורי  מכ

 .שאינה קיימת לו, לפי הוראות החוק שקדם לתיקון שבסעיף זה

 :בהיר דברנונ

היה  המצב  שמי  שלא  הוגדר  כבר  שיפוט  בישראל  לא  היה  ניתן  לדון ,  טרם  חוקק  תיקון  זהב
ון זה ורק כדי להבליט שתיק. בעקבות תיקון זה התאפשר לבית הדין לדון בגירושיו. גם בגירושיו

, שלפיו,  הוכנס  סייג  זה,  נועד  אך  ורק  לפתור  את  בעיית  הגירושין  עצמה  ולא  את  הנלווה  אליהם
 .לאומית-יןבכל הנלווה והנכרך לגירושין תהיה הסמכות לדון בו בהתאם לכללי הסמכות ה

מאחר  והסמכות  לדון  בתביעת  הגירושין  של  בני  הזוג  שבפנינו  ולכל  הנלווה  אליה ,  ולםא
כלל  על  סעיף  זה  אלא  על  הסמכות  המקומית  הבסיסית  של  ערכאות  השיפוט אינה  נשענת  

הרי  שאנו  שבים  לכללים  המקובלים  בנוגע  לסמכות   ,או  תושבי  ישראל/זרחי  ואהישראליות  של  
 .העניינית בתביעות הכרוכות לתביעת הגירושין

 דיםהו  יוג  זבני  בוא  המהעיון  בחומר  שבתיקים  עולה  כי  המדובר.  תה  לבירור  העובדתיע
 נק בשבוןח,  שפחהמ  (ישראל  לרורה  ביקה  זלאישה  וישראל  בוהה  שאיש  האשר  כ,מדינה  הזרחיא
אין  משמעות ,  ישראל  להוא  מחוץ  נוכחיה  ושבה  ממקום  שולכן  להצהרת  האישה,  )עוד  ו,עילפ

 גירושין  התביעת,  לפיכך.  כדי  לרכוש  סמכותא  4ובית  הדין  לא  נזקק  כלל  לסעיף  ,  לעניין  הסמכות
 נדון  בניינית  עמכות  סהקנתה  ודין  כעשתה  נ25.8.2015  תאריך  בליה  אקטינים  היניני  עכריכתו
1953-ג"שית,  )גירושין  וישואיןנ  (בניים  רין  דתי  ביפוט  שחוק  ל3עיף    וס1  עיף  סכוח  מדין  הביתל
. 
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אף ו,  משיב  הל  שכרוכות  הלתביעות  וגירושין  התביעת  להמערערת  השיבה,  את  ועודז
יום   וב1.12.2015  וםבי,  דין  הבית  בהיו  שיונים  דשני  בשתתפהה  ,שלה  מקשותד  ב"ביה  להגישה

. דין  הבית  בעצמה  בוכחת  נבדיון  השני  כשהיא  וקייפ  סדיון  הראשון  באמצעותב,  25.1.2016
 יתיתד  ג"ו  עדי  יל  עיוצגת  ממערערת  הייתה  הדיןה-ית  בתבי  כילופי  חלו  ובשאר  אדיוניםב
קטינות  שיהווה  תשתית  לקבלת   העניין  בבחן  מסקיר  תעריכת  לסכימו  הו  זבמסגרתו,  חליאלנ

 לשוב  ו,ל  הקטינות  לידה  עמשמורת  הת  אקבל  לדין  הבית  מהמערערת  דרשה.  החלטות  בהמשך
 ).44-37 ורות ש1.12.2016 יום מרוטוקולפ (פריקה אדרום למןע

 ל הוראת סעיף עדון בעניינם של הקטינות יכולה להישען אף  לדין  הית  במכות  ס,ן  כל  עשרא
 קטינים  הלדיהם  יבשם  ושמם  בדין  העלי  בכאשר  שני,  לפיוש,  בניים  רתי  דין  בפוטי  שחוק  ל9
דון  בפני  בית  הדין  הרי  שהסמכות   לסכמתם  הביעים  אתמ)  להם  שטבעיים  האפוטרופסייםכ(

 .)543ד ז "פ, יפהח, פ"הוצלר ה"יו ויף שחלר'  ניף שוי ל109/53ץ "בג בה זעניין בראוו (.נתונה לו

וכעת  הפנייה ,  ת  שהסכמתה  לא  יכולה  לכבול  את  הקטינות  עצמםאשר  לטענת  המערערב
 צחק  ישופט  הל  שבריו  דת  אה  זעניין  באור.  אין  בדברים  ממש,  לבית  המשפט  היא  בשם  הקטינות

 .ערעורים לגדול הרבני הדין היתב'  נלוני פ4407/12ץ "בג במיתע

 ענתה  ניא  הרבני  הדיןה-יתי  ב"  עהוזמנה  ששלאחר,  מערערת  לא  הכחישה  את  העובדותה
 הסכמה  כמוה  כו  זתנהגותה.  פניו  לשר  אדיונים  בלק  חנטלה  ודיןה-ית  בפני  בופיעהה,  הזמנהל
 .רבני הדין הדון בפני ביתל

בהחלטת  בית  המשפט ,  שהעברת  הסמכות  לבית  המשפט  בישראל,  אשר  לטענת  המערערתב
ה  מועלית יתיה  ראוי  שלא  היה,  המקומי  בדרום  אפריקה  מכוונת  לבית  המשפט  לענייני  משפחה

התאם  לכללי בהמכוון  בהחלטה  זו  היא  להעביר  את  הסמכות  לערכאות  השיפוט  בישראל  .  כלל
 .ומבלי שירצה או יוכל בית המשפט המקומי בדרום אפריקה להתערב בכך, הסמכות בישראל

, קודמתכ  ה"  בת  אהחליף  ש,ורוכוב  במיהודד  ע"וע,  מערערת  הל  שחדשכ  ה"ודעת  בה
 שפטיים  מרור  על  אלו  טיעונים  באל,  קטינות  העניין  בהסמכותמ  ה  בוזרת  חאישה  הלפיהש
 ,דין  הבית  הדין  על  ידי  בעלי  לסמכות  ההוקנתה  שמרגע  ש,לנו  ברור.  שענת  טענה  זו  נעובדתייםו
 לא  ש,כן  שכל  ו,ההסכמה  מלחזור  ושוב  לוד  עיתן  נאל,  עניין  בחלטות  התן  נאף  ון  דדין  הביתו
 ברי  דבעניין  זה  נכוניםו.  ראשונה  ההזדמנות  בטענה  נא  לשרא,  דין  הית  במכות  סנגד  כטעוןל
 וסי  ינין  בומריח'    נינס  פלי  א4929/04א  "רעב,  מאד  ק"יה  בדי  יל  עובאו  השר  אעליוןש  ה"יהמב
 אלת  שלעלות  וצוף  לוכל  תא  לובש,  סקו  פת  אנתן  ועניין  בן  דשפטמ-בית  שאחר  ליכ:  "מ"עב
 ."דיון הל שוסף נלב שכל בעניינית הסמכותה

 סקנהמ .ג

 :לאור כל האמור בית הדין פוסק

 .דחה נערעורה

 .רבני הדין הבית לוקנית מקטינות הסמכות לדון בענייניה

 .הדין-סק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעליפ

 ).23.11.2016 (ז"ב במרחשון התשע"יתן ביום כנ

 אילוז-רב ציון לוזה רב מימון נהריה רב יעקב זמירה
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