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 ג"הרב מרדכי רלב, ירדוגוהרב דוד ב, ד" אב–רב יוסף גולדברג ה

 )ד צבי קופר"עוכ "י ב"ע( לוניפ :תתובעה

 גדנ

 )ד אביטל קזלו"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעה

 יעדר סמכות בענייני רכוש שנכרכו בתביעה שאינה כנה ובתביעה שנדחתה ה:נדוןה

 חלטהה

ד  לדיון ד  לקביעת  מוע"כ  הבעל  בקשה  לביה"הגישה  ב)  8.11.16  (ז"במרחשוון  תשע'  ז  תאריךב
 –ולחילופין  לגירושין    ביתם  כדי  להכריז  על  האישה  כמורדת  במסגרת  תביעת  הבעל  לשלו

 . את נושא הרכוש תביעה שבה כרך

רור  הדבר  שמאחורי  תביעה  זו  עומד  הנושא  הרכושי  כשלהכרזה  על  האישה  כמורדת  יש ב
' גנה בתאריך הוגשה  לאחרו  ובשבעבר  ו  ןדיהת  בקשה  זו  הוגשה  לבי.  השלכות  אף  לעניין  הרכוש

 ).1.3.17(ז "באדר תשע

כ  הבעל  שבעקבות "לב  ןדיהת  הבהיר  בי,  )30.10.16(ז  "ח  תשרי  תשע"החלטתו  מיום  כב
אין  מקום  לדון  בחלוקת ,  האחרונה  הדוחה  את  תביעת  האישה  לגירושין  ןדיהת  החלטת  בי

 .הרכוש

בעל  לדון אישה  לבקשת  ההתגובת    ןדיהת  התקבלה  בבי)  28.2.17(ז  "באדר  תשע'  בתאריך  ב
וזאת  לאחר  שהתקיימו ,  בנושא  הרכוש  והקדמת  המועד  לאיזון  משאבים  בינה  לבין  הבעל

אחר  שכבר  חלפה  שנה   שמכלומר,  )א(  א5ג  סעיף  "התשל  -התנאים  הקבועים  בחוק  יחסי  ממון  
 .על כן היא זכאית לחלוקת הרכוש, מיום שנפתח ההליך להתרת הנישואין

 .ל העומדות לפניו"תו בתביעות הרכושיות הנלהבהיר את עמד ןדיהת רצונו של ביב

תביעת  גירושין  בלבד   ןדיהת  האישה  בביה  הגיש)  12.8.14(ד  "תשע'  ב  באדר  א"י  תאריךב
 .ללא כריכת נושאים אחרים

כרך  אף  את  נושא   בהוולחילופין  לגירושין    אחר  מכן  הגיש  הבעל  תביעה  לשלום  ביתל
 .הרכוש

ולאחר  תום  הדיונים ,  בית  הדיןבהתנהלו  דיונים  משך  השנים  מאז  פתיחת  תביעת  הגירושין  ב
 .פסק דין ארוך ומנומק הדוחה את תביעת האישה לגירושין הוציא בית הדין

שרצונו   חר  שמיעת  הבעל  במהלך  כל  הדיונים  התברראשל  ןדיהת  יביין  צל  "פסק  הדין  הנב
הוסיף   ןדיהת  יב.  מעוניין  כלל  בגירושין  בעל  הוא  בקשת  שלום  בית  בלבד  ואין  הואההיחיד  של  
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" ולחילופין  גירושין  שלום  בית"סח  בכתב  התביעה  וכן  כותרתה  ול  שכנראה  הנ"בפסק  הדין  הנ
 .לצורך כריכה בלבדו נעש

נאמר )  1.3.17(ז  "באדר  תשע'  ג  מתאריך  ןדיהת  ש  להוסיף  ולציין  שאף  בהודעת  הבעל  לביי
, "לכל  גורם  ןדיהת  בי'  בהתובע  חוזר  ומבהיר  כי  רצונו  בשלום  בית  ומוכן  להפניית  כ:  "1בסעיף  

 .הבעל נחרץ בדעתו לשלום בית בלבד, כלומר שאף כיום

ון  המופנה מלחוק  יחסי  מ)  א(  א5ן  להבהיר  את  דעתו  בעניין  סעיף  דיהת  תה  ברצונו  של  ביע
 :אף לבתי הדין הרבניים

שפחה  ובין  בתי  הדין מנייני  עלפט  המשת  אין  הבדל  בין  בי,  ל"וק  הנחף  שלכאורה  בא
נושא בהבדל  אחד  קיים  בין  הערכאות    ,ות  חייבות  לפעול  כמפורט  בחוקאתי  הערכוש,  הרבניים

 :כדלהלן, חוק איזון המשאבים

קיבלו  סמכות  לדון  ולהכריע ,  תי  המשפט  למשפחה  הנעדרים  סמכות  לדון  בנושא  הגירושיןב
בחוק  איזון  המשאבים  כנושא  רכושי  העומד  בפני  עצמו  ללא  קשר  לתביעה  אחרת  הנלווית 

בתביעה  רכושית )  א(א5סעיף  בועל  כן  סמכותם  להכריע  באיזון  המשאבים  כמפורט  ,  ולתביעה  ז
 .בלבד המוגשת לפניהם

סמכותם  של  בתי  הדין  הרבניים  לדון  ולהכריע  בנושא  איזון  המשאבים  יונקת   ,עומת  זאתל
כן וכמו , ן תביעת גירושיןדיהת כן עומדת בפני ביאבתנאי שו, מכריכת הרכוש בתביעת הגירושין

לדון  ולהכריע  בעניין   תונה  לבית  הדין  הסמכות  נבמצב  זה.  כרך  בכנות  וכדיןנשא  הרכוש  נו
 .להכריע בנידון ןדיהת ואף חובה על בי, הרכוש

, בתי  הדין  הרבניים  נעדרים  סמכות  לדון  ולהכריע  בנושא  הרכוש  כנושא  בפני  עצמו  :לומרכ
 .וסמכותם היחידה נובעת מכריכת נושא זה בתביעת הגירושין

 : דון דידןניב

 .לא כרכה את נושא הרכוש, בתביעתה לגירושין, אישהה

אך  כריכתו ,  כרך  את  נושא  הרכוש,  ולחילופין  לגירושין  בתביעתו  לשלום  בית,  להבע  מנםא
  :אינה עומדת במבחן החוקי

 . לא ניתן לכרוך את נושא הרכוש תם ביתביעתו לשלוב

שהרי  בכל  מהלך  הדיונים ,    כנההתבררה  כתביעה  שאינה"  לחילופין  לגירושין"ביעתו  ת
ומאחר  שעד  היום ,  צהיר  כךמוא  ההבעל  הצהיר  שנחרץ  בדעתו  אך  ורק  לשלום  בית  ואף  כיום  

 . הרי שתביעתו לגירושין אינה כנה, ומסרב להתגרש תם ביעוניין אך ורק בשלומוא ה

 –הדין  ת  בכנות  לבי  הבעל  לכרוך  את  נושא  הרכוש  בתביעה  היחידה  שהגיש  ין  אפשרותא
נעדר סמכות  ןדיהת בי, ר שנושא הרכוש לא נכרך כדין בבית הדיןחומא,  הביתם  יא  תביעת  שלוה

 .להכריע בנושא הרכוש

 בית הדין בכל זאת היה, ורכת בתביעתה את נושא הרכושכאישה הייתה  האף לו, עבר לכךמ
 משום  שתביעתה  של  האישה  לגירושין  נדחתה  בבית  אתז.  נעדר  סמכות  להכריע  בנידון  דידן

נעדר  סמכות  לדון  בנושא  הרכוש   ןדיהת  ובי  תיק  הגירושין  נסגר,  ביעתה  נדחתהתאחר  של.  הדין
 .הדיןת כנושא בפני עצמו ללא כריכה בנושא גירושין התלוי ועומד בפני בי



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

3 

 ידון  ויכריע  בנושא  הרכוש  ןדיהת  שתי  הבקשות  ההדדיות  שבי,  אור  כל  האמור  לעילל
אינה "  לחילופין  לגירושין"ביעת  הבעל  תהאישה  נסגר  ותיק  הגירושין  בתביעת  שמאחר  ,  נדחות

 .כנה

 .לאחר השמטת פרטים מזהים החלטההתירים מ

 ).24.4.2017 (ז"ח בניסן התשע"כיתן ביום נ

 ג"רב מרדכי רלבה רב דוד בירדוגוה ד" אב–רב יוסף גולדברג ה


