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 ה"ב

 1067919/1 יקת

 ית הדין הרבני הגדולבב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אליעזר איגרא, הרב דוד דב לבנון, רב דוד ברוך לאוה

  )ד גיתית נחליאל"כ עו"י ב"ע( פלונית :המערערת
 נגד

 )ד יוסי נקר"עו כ"בי "ע( ילונפ :המשיב

  רושים אזרחיתהגל צדדים שלדים בתביעת גירושין יריכת ענייני כ: נדוןה

 ל"ר בחוחד מהם גושא

  חלטהה

) 27.1.2016(ו  "בשבט  תשעז  "לפנינו  ערעור  על  החלטת  בית  הדין  האזורי  בירושלים  מיום  י
 .בנישקבע כי הסמכות לדון במשמורת ילדי בני הזוג הקטינים נתונה לבית הדין הר

 :כ המערערת שתי בקשות האחת חלופית לחברתה"בפיה של ב

פיה  הסמכות  לדון  במשמורת  הקטינים  נתונה בקשה  לבטל  את  קביעת  בית  הדין  האזורי  ל .א
 ;לבית הדין הרבני

בקשה  להעביר  את  הדיון  בתיק  להרכב  אחר  בבית  הדין  האזורי  עקב  מה  שהיא ,  לחילופין .ב
שהביאה  את  בית  הדין "  דעה  מוקדמת"ועקב  ,  באופן  ניהול  המשפט"  אפליה"ו"  עוינות"מכנה  

ם  שלפסק  הדין  של  בית  הדין  קמא  לא  ניתנו מה  ג,  למסקנה  בטרם  הוצגו  בפניו  העובדות  במלואן
 .חרף הכרזתו של בית הדין על הכוונה לעשות כן, נימוקים

 נצרך יתקע עובדר

 ינוך  חמוסדות  בהכשנים  והתחנ  המערערת  עלתה  ארצה  בהיותה  נערה  כבת  חמש־עשרה

, 1995עבור  שנים  הכירה  את  בעלה  לעתיד  ובני  הזוג  נישאו  בישראל  בשנת  כ.  שראליםי

 עזבו בני 2003בשנת .  שניים מהם עדיין קטינים–ין  אלו נולדו להם שלושה ילדים מנישוא

בני  הזוג  נדדו  אחר  פרנסתם  למקומות .    ושם  נולדו  שני  הקטינים,יתרב  הותצהזוג  לאר

אך  עד  מהרה  עזבו  גם  את  לאס  וגאס  וחזרו ,  וכך  הגיעו  ללאס  וגאס,  יתרהב  ותצשונים  באר

 .לניו יורק

 . בני הזוג נפרדו 2008באפריל 

, הילדים  היו  בטיפולו  של  האב.  האישה  חזרה  ללאס  וגאס  והבעל  והילדים  נשארו  בניו  יורק
,   החליטה  האם  לפתוח  בהליכים  משפטיים2012בשנת  .  והקשר  עם  אמם  היה  רופף  ובלתי  סדיר

 .כדי  להסדיר  את  מעמד  חיי  הנישואין  שלה  בהיותה  פרודה  מבעלה  אך  נשואה  לו  פורמלית



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

, נתן  בית  המשפט  האמריקאי  למשפחה  בקלארק  קאונטי  )30.4.2014(ד  "תשעיסן  בנ'  בתאריך  ל
 .פסק דין לגירושין ובו קבע כי המשמורת על הילדים היא משותפת, נוודה

 ).15.8.2014(ד "תשעט באב "האב והילדים הגיעו לישראל בתאריך י

בבקשה ,  םפנה  האב  לבית  הדין  האזורי  בירושלי)  3.12.2014(ה  "א  בכסלו  תשע"י  ביום
 . לקבוע כי משמורת הילדים תהיה אצלו

מציין  כי  נאמר  לו  כי   הגיש  תביעת  גירושין  שבה  הוא)  8.3.2015(ה  "ז  באדר  תשע"ביום  י
 . בבקשת הגירושין על כן הוא פונה לבית הדין, לשם קבלת חזקה על הילדים עליו להתגרש

כתב  כי  קיבל ,  )19.4.2015(ה  "בניסן  תשע'  בהחלטתו  מיום  ל,  בית  הדין  האזורי  בירושלים
 .את התביעה לגירושין ולמשמורת והורה על משמורת זמנית של האב

 משמורתההדין  האזורי  כי    קבע  בית)  7.7.2015  (ה"בתמוז  תשע'  כ  מיום,  בהחלטה  נוספת
ארצות   בוי  גוג  זן  בם  עחיה  ולדיה  ים  עשר  קוצרת  יינה  אהאישה  שעובדה  הוכח  נאב  הצל  אהיהת
 .בריתה

, למשפחה  בתביעת  משמורת  משפטה  האישה  לבית  ת  כוחאפנתה  ב  2015מבר  חודש  ספטב
 .חה את תביעתה בנימוק שבית הדין כבר פסק את דינו בנושאדמשפט ה אך בית

התערבו  רשויות  הרווחה  בעניינם  של  הילדים  עקב   ,צוין  כי  במהלך  תקופת  שהותם  בארץי
 . תלונות שהגיעו בדבר אופן טיפולו של האב בהם

 .בירושלים  [...] לאחר מכן למוסדו [...]ל וצאו מן האב והועברוילדים הה

 מערערת הענותט

 .ן קמא אינו מנומקיהד תפסק הדין של בי .1

דבר  שעומד  בניגוד  לטענת ,  ית  הדין  ציין  בפסק  דינו  שיש  למערערת  חשבון  בבנק  דיסקונטב 2.
 .בשעת הדיון ולא הובאה כל ראיה לקיומו של חשבון כזה אםה

שכן  בני  הזוג  כבר  גרושים  בגירושין   ,יעה  של  האב  בישראל  אינה  תביעה  לגירושיןבתה 3.
ומשכך  לא  ניתן  לכרוך  אל  תביעה  זו  עניין   בארצות  הברית  משפטה  חלטת  ביתהאזרחיים  על  פי  

 .שאינו הגט עצמו

סמכות  לדון ה  1953-ג"תשי,  )גירושיןונישואין    (בנייםרלחוק  שיפוט  בתי  דין    1  פי  סעיףל .4
. או  כלפי  מי  שהוא  בעל  זיקה  לישראל"  יהודים  בישראל"ביעת  גירושין  והכרוך  בה  חלה  על  בת

ועל  כן  סמכות  בית ,  אינה  בעלת  זיקה  לישראל  למרות  היותה  אזרחית  ישראלית  אםהבמקרה  דנן  
שהסמכות  שמכוחו  חלה  רק  בעניין  הגירושין ,  א  לחוק4סעיף  ח  הדין  יכולה  להיקנות  לו  רק  מכו

 .כרוכים בגירושיןולא בעניינים ה

התייחס  אליה   ,טע  את  דבריהק,  ית  הדין  קמא  נהג  במערערת  ובאת  כוחה  בצורה  פוגעניתב .5

 .זף בה כאשר ביקשה מתורגמן וכדומהנבבוז ו

 משיב הענותט

דבר  גירושין   בבריתהארצות  ב  משפטה  פסיקת  בית.  פנינו  תביעת  גירושין  לכל  דברל .1
 .אזרחיים אינה משנה עובדה זו
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ן  שמדובר  במי  שעלתה וומא  כשקבע  שהאם  היא  בעלת  זיקה  לישראל  כיקק  בית  הדין  צד .2
בעלת ,  דוברת  עברית  שוטפת,  התחנכה  בארץ  ונישאה  בה,  חמש־עשרה  שנים  ארצה  בגיל

 .החזיקה חשבונות בנק בישראל ולא הרימה את נטל ההוכחה כי סגרה אותם, משפחה בישראל

המערערת .  רה  שאינה  נשואה  בארצות  הבריתשאמ  כ,מאקדין  ה  מערערת  שיקרה  בביתה .3
בתה  מוצגת  באתרי  אינטרנט ,  לושים  ושתייםשתולי  בן  ק  –  [...]ל  שה  כבת  משפחה  מורש

, מכאן  שהמערערת  נטשה  את  ילדיה  מנישואיה  למשיב  לטובת  נישואין  עם  אחר.  רשמיים  כבתו
 .מנו בתמילדה  והברית בארצות, שאינו יהודי

טענות  הופרכו  בעדויות ה,  בשקר  יסודן  –ל  נאות  של  האב  בילדיו  טענות  בדבר  חוסר  טיפוה .4
 .הרבות שנשמעו בעניין

וכח  נ,ינן  מתקבלות  על הדעתא  –טענות  של  מערכת  הרווחה  בדבר  מסירת  המשמורת  לאם  ה .5
שהוא  עבריין ,    [...]והיא  חיה  לצד  מר,  השתמשה  בסמים,  העובדה  כי  המערערת  נטשה  את  ילדיה

מערערת  נאלצה שהו,  בעברות  תקיפה  ואונס  ועברות  פליליות  אחרות  תבריה  שהואשם  בארצות
 .לתת לילדים לחיות בבית שכזה פשראכיצד  ,האב תמה. לערוב לרשויות לשם שחרורו

 הכרעה ויוןד

 טענת הסמכות –ענה הראשונה הט

כי  תביעת  האב  אינה  תביעה  לגירושין  מפני  שישנו  פסק  דין   אין  בידינו  לקבל  את  הטענה

התביעה היא בהחלט . כך הצדדים נחשבים גרושיםו, יתרב הותצארבן מבית משפט לגירושי

האב  להתיר  את  נישואיו  מאשתו  על  ידי  סידור  ומתן  גט -תביעת  גירושין  שבה  מבקש  הבעל

 . ט אזרחיפשת מיבדבר שלא יוכל לעשות שום  –פיטורין 

  רון  נגד  בית  הדין 8754/  00ץ  "בג(העליון  בפרשת  רון    שפטמ  עניין  זה  יפים  דבריו  של  ביתל

 :כדלקמן ,)הרבני הגדול ואחרים

צוין  כי  העובדה  שבית  המשפט  בניו  יורק  הורה  על  גירושיהם  של  בני  הזוג י"
שהרי  צו ,  אינה  משפיעה  על  ההתדיינות  בפני  בית  הדין  הרבני  בישראל

בכוחו  להתיר  את  נישואיהם   שניתן  בארצות  הברית  אין  הגירושין  האזרחי
 ."הזוגהדתיים של בני 

 1  סעיףח  דון  בתביעת  הגירושין  נתונה  לו  מכולדין  ה  סמכותו  של  בית  םאעת  עלינו  לבחון  כ
 . 1953-ג"תשי ,)נישואין וגירושין (לחוק שיפוט בתי דין רבניים

 ו  אמדינה  הזרחי  אישראל  בהודים  יל  שגירושין  וישואין  ננייעני  ":שונו  של  הסעיף  היאל
 ."בניים רין דתי בל שודיחיי השיפוטם בהיו יושביהת

הוא   וירושין  גתביעות  ביחודית  ייפוט  שמכות  סרבני  הדין  הבית  לפוא  אקנהל  מ"נ  ה1  עיףס
 רבני הדין הית ברכוש יהתקיימם ברקש, נאים תלושה שובע קסעיףה. סמכות הנאי תת אם גקובע

 . גירושין הענייני בדון למכותס

 ;ושביה  תו  אמדינה  הזרחי  אזוג  הני  בי  כשני  התנאיה  ;ם  ההודים  יזוג  הני  בי  כאחד  התנאיה
 ."ישראלב "תיבה במון טשלישי התנאיה
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המערערת   ת  כוחאאך  טענתה  של  ב,  ם  אזרחי  המדינההנדון  דידן  שני  הצדדים  הם  יהודים  וב
שהמערערת  אינה  גרה ון  כיו,  אינו  מתקיים  בענייננו"  בישראל"היא  שהתנאי  שמציבה  המילה  

 .שנים בישראל מזה שלוש־עשרה

 משמעותה  נותחה".  בישראל"ה  הטמון  במילה    זנאי  תל  שהמשפט  עמד  בעבר  על  טיבוית  ב
 ם  הייתה  המסקנה  שכאשר  וש)ירושלים  בגדול  הרבני  הדין  היתב'  נ'  ג'גח  1480/01(ץ  "בג  בקיף  מאופןב
 בין  לינוב"  יקהז  "ורשתד"  ישראלב  "תיבה  הריה,  רבני  הדין  הבית  בתבע  נהוא  שמי  בסקינןע
מסקנה  זו  אומצה  גם  בפרשת .  שראלית  י)ושבות  תוא(  זרחות  אעל  בהודי  יוהיות  לעברמ,  שראלי

 .רון דלעיל

 – משיב הענת טלפיו, שראל יזרחיתא אמערערת הי הי כנן מלמדת דמקרה  בנסיבות  החינתב
יא  עלתה  ארצה  בנערותה  ואת  חינוכה  כבוגרת  קיבלה ה,  ארץ  בתושבים  המרשם  בשומהר

ולד  בנה  הבכור   נאןכ,  ארץ  בישראל  ושה  מדת  כמשיבל  ישאה  ניאה;  במוסדות  חינוך  בישראל
עיל  שלגביו  יש   פנק  בחזיקה  בחשבון  היאה  ;2003נת    שד  עהמשיב  ועם  בנם  ארץ  עם  ביה  חוהיא

 צויה  מאחותה;  מחלוקת  עובדתית  בין  הצדדים  אם  החשבון  נסגר  נכון  לעת  הגשת  התביעה
בית  המשפט  למשפחה   ב,ארץ  בליכים  ההמערערת  יזמה;  שר  קל  עמה  עומרת  שהיא  וישראלב

תביעה  אשר  נדחתה  אך  בשל  קיומם  של  הליכים  מקבילים   –  בישראל  לקבלת  החזקה  על  ילדיה
 .בית הדין הרבני: קרי, בערכאה שיפוטית ישראלית אחרת

 חלטהה

הרי זיקתה לישראל , ממכלול נסיבות אלה עולה כי אף שהמערערת אינה נוכחת עתה בארץ

  לחוק 1כהוראת  סעיף  ,  "בישראל:  "מר  שדרישת  המילההיא  הדוקה  דיה  עד  כי  נכון  לו

התקיימה  עת  הגיש  המשיב  תביעת  הגירושין  בבית  הדין  הרבני ,  שיפוט  בתי  דין  רבניים

 . האזורי

 רכב ההחלפת לקשה ב–יה שני הטענהה

תייחס  אליה הדין  ה  ל  כך  שלטענתה  בית  ע,המערערת  ת  כוחאאת  טענתה  החלופית  של  בו  חּנב
התייחס  אליה  בבוז   ,קטע  את  דבריה  ,  במערערת  ובאת  כוחה  בצורה  פוגעניתנהג  ,בצורה  עוינת

 .ואף נזף בה

עמים פמה  כהאישה  התפרצה  או  התערבה    ת  כוחאעיון  בפרוטוקולי  הדיון  אנו  מסיקים  שבמ
על  כן .  הדבר  גרם  לחוסר  נוחות  וחוסר  נינוחות  בדיוןודין  ה  וקטעה  את  רצף  ניהול  הדיון  של  בית

גם  אם .  לא  התנהגותה  היא  זו  שהביאה  לתחושות  שצברה  במהלך  הדיוניםשאין  אנו  משוכנעים  
לגרום  לבית  הדין  לקבל  החלטה  שתביא   כדיבדי  בכך    ,נניח  דבר  זה  בגדר  השערה  לא  מאומתת

 .לשינוי המצב

ו  עומדת  טובת  הילדים  אשר  ניזוקים  מן  העובדה  שסוגיית  המשמורת  עדיין  לא נגד  עינינ
 . הוכרעה

יהיה  להשיב  את  הילדים  למסלול  נורמלי  ככל   פשראש  דיכוגיה  זו  ש  לקבל  הכרעות  בסי
 .הניתן בנסיבות המקרה
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 חלטהה

 :ל כן ולפנים משורת הדיןע

כדי  לייעל  את ,  העביר  את  הדיון  להרכב  דיינים  אחרל,  האם  ת  כוחאנו  נעתרים  לבקשת  בא
 .הדיון ולהגיע לתוצאות בהקדם

 ).18.7.2016 (ו"תשע התמוזב ב"יתן ביום ינ

 יגרא ארב אליעזרה רב דוד דב לבנוןה רב דוד ברוך לאוה


