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 רחובות בהאזורי בית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 יון אשכנזיצהרב , ה שחורהודיהרב , ד"בא – חום שמואל גורטלרנרב ה

 )ביטל קזלו אכ"ב י"ע( לוניפ  :תובעה

 גדנ
 )שראל אדלשטייןיד "כ עו"ב י"ע( לוניתפ :תנתבעה

 סכסוך ישובי – הסדר החדש להתדיינות הפ כללי" עביעת סמכות ק:נדוןה

 חלטהה

 .לפני בית הדין מונחת בקשה לקביעת סמכות הדיון בענין גירושין בין בני הזוג

 דתיקע עובר

כ לתקנות 258הגישה האשה בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה ) 8.5.16(ו  "ניסן  תשע'  ביום  ל

באותו .  מקום  מגורי  הצדדים,  ת"ש  לעניני  משפחה  בפ"  בבימ1984ד  "סדר  דין  אזרחי  תשמ

ש  שם  התקיימו  שלוש  פגישות "י  ביהמ"ש  על  הפניה  ליחידת  הסיוע  שע"יום  הוחלט  בביהמ

 ).22.6(ו  "ז  סיון  תשע"ובט)  24.5(ז  אייר  "  ט,)16.5(אייר  '  ם  חבתאריכי:  בנוכחות  הצדדים

  יום  כשלטענת  האשה  היה  זה  ביוזמת 45-ב)  24.6.16(ח  סיון  "הליך  הגישור  הוארך  ביום  י

במקביל  להליך  ביחידת .    יום60-רצתה  להאריך  את  ההליך  ב,  מצידה,  הבעל  ואילו  היא

 .הסיוע ניהלו הצדדים מגעים ומשא ומתן בנפרד

ש "לבימ  .ש.  א'  ס  יחידת  הסיוע  גב"ועודיעה  רשמית  ה)  18.7.16(  ו"ב  תמוז  תשע"י  םיוב
ככל  הנראה  בשל  הפגרה .  ת  כי  היא  סיימה  את  נסיונות  הגישור  בין  הצדדים"לעניני  משפחה  בפ

הבעל  עודכן   ).7.8.16(  ו"אב  תשע'  ג  ש  מהודעה  זו  עד  ליום"השופטת  בביהמ'  לא  ידעה  כב
(-ה,  באב'  גש  עוד  באותו  יום  "הודעה  זו  ועל  העברתה  לידיעת  בימבתכתובת  מייל  לבקשתו  על  

18.7.( 

הרבני  בפתח  תקוה  תביעת  גירושין   ית  הדיןבגיש  הבעל  לה)  26.7.16(  ו"תמוז  תשע'  כ  יוםב
ד  אלול "כ  לצדדים  נקבע  דיון  ליום.  לתביעה  כרך  את  נושא  הרכוש  ומשמורת  הילדים.  מפורטת

בקשה  לצו  מניעת  דיספוזיציה :  ת  לבקשות  הבעל  השונותאף  התקבלו  החלטוו)  27.9.16(  ו"תשע
קשות ב(  ס"בשבתות  ובקשה  למינוי  פק  הות  שבקשה  להסדרי,  בנכסי  הצדדים  ובדירת  ההשקעה

יתנו נ)  2.8(  ז  תמוז"  כיוםב.  יתן  צו  לפקידת  סעדנ)  1.8(  ו  תמוז"  כיום  ב)).31.7(  ו"ה  תמוז  תשע"כמיום  
 .ן הבקשה לצו מניעה בענין נכסי הצדדיםעניבבשבתות ו הותשהחלטות בנושא הסדרי 
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הרבני  בקשה  לחלוקת  הוצאות  שווה   ית  הדיןבגיש  הבעל  לה)  24.8.16(  ו"אב  תשע'  כ  יוםב
הבקשה  נשלחה  לתגובת .  במסגרת  תביעת  המזונות  וכן  בקשה  לחלוקת  שימוש  ברכב  המשותף

 ).31.8.16( ו"ז אב תשע"כ האשה ביום

 .ית הדיןבות צד האשה לא התקבלה כל תגובה להחלטמ

 ת  למתן"הרבני  בפ  ית  הדיןבמהבעל  בה  וגשה  בקשה  דחופה  )4.9.16(  ו"אלול  תשע'    איוםב
החלטה  הקובעת  כי  הכריע  כבר  שהסמכות  נתונה  בידיו  לנוכח  ההליכים  וההחלטות  שכבר  ניתנו 

אלול '  ב  יוםב,  ום  למחרתיבקשה  זו  הועברה  לתגובת  האשה  .  סכסוך  ישוביולנוכח  סיום  הליך  
 .אך זו לא השיבה דבר ).5.9.16( ו"תשע

וב  בקשה  דחופה  למתן ש)  11.9.16(  אלול'    חהעדר  תגובה  מהאשה  הגיש  הבעל  ביוםב
הן  בענין   ית  הדיןבלהגיב  לבקשת  ,  לטענתו,  החלטה  בנושא  הסמכות  לאור  סירובה  של  האשה

ובכך לקבוע הן בענין המזונות ו) ש"ענין  זה  פנתה לבימב( הן בענין שימוש ברכב המשותף, הסמכות
 .ית הדיןבשאין הסמכות בידי 

השופטת '  ש  לעניני  משפחה  כב"בו  הובאה  לידיעת  שופטת  בימ  ,)7.8.16(  ו"אב  תשע'  ג  יוםב
נוכח  תקנה :  "השופטת  כי'  החליטה  כב,  גולן  תבורי  אילת  החלטת  יחידת  הסיוע  לסיום  ההליך

 ישוביהליך  ".  יסגר  ההליך  יום  30תקנות  סדר  הדין  האזרחי  לא  יוגש  דבר  בתוך  ל)  א(  א"  כ258
 ).20.9.16( ו"ז אלול תשע" יסכסוך נסגר בפועל ביום

גישה  האשה  תלונה  במשטרה  על  פגיעה  בפרטיות והטרדה ה)  3.8.16(  ו"ח  תמוז  תשע"כ  יוםב
. ת"ש  לעניני  משפחה  בפ"גישה  האשה  בקשה  לצו  הגנה  בבימה)  9.8.16(  ו"אב  תשע'  ה  וביום

וחלט  לבטל  את  צו  ההגנה  וכן  בהסכמת  הצדדים ה)  22.8.16(  ו"ח  אב  תשע"י  בדיון  בענין  ביום
 .הוחלט על מגורים בחדרים נפרדים

: ת"ש  לעניני  משפחה  בפ"בבימ  תוביעתספר  מגישה  האשה  ה)  23.8.16(  ו"ט  אב  תשע"י  יוםב
בקשה  דחופה ,  בקשה  למזונות  זמניים,  ומשמורת  ילדים  ביעה  למזונות  ומדור  שקט  ושלות

צו  מניעה  בקשר  לרכב  וכן  בקשה  לקביעת ,  תשלום  לפני  תחילת  הלימודיםלקביעת  מועד  דיון  או  
השופטת  בהחלטה  מאותו  יום  ביקשה  הבהרות  בדבר  השלכות  החוק  החדש  להסדר '  כב.  סמכות

ד  אב "כ  כ  האשה  ונשלחה  לתגובת  הבעל  ביום"י  ב"הבהרה  הוגשה  ע.  התדיינות  על  נדון  זה
 ).28.8.16( ו"תשע

ש "בימל)  30.8.16(  ו"ו  אב  תשע"כ  ך  להם  הגישה  האשה  ביוםוסף  על  תביעות  אלו  ובהמשנ
 .ד הצהרתי בענין ובקשה למתן צו עיקול"בקשה למתן פס, ת תביעה רכושית"לעניני משפחה בפ

ית בעל העברת התיק ל  ת"פברבני    הית  הדיןבאור  בקשת  האשה  מטעמיה  האישיים  החליט  ל
, הרבני  הגדול  ית  הדיןבנשיא  '  חליט  כבה)  9.10.2016(  ז"תשרי  תשע'  ז  ביום.  במקום  אחר  הדין

 .רחובותברבני  הית הדיןבל על העברת התיק, א"שליט צ הרב יצחק יוסף"ראשלה

בדיון הועלו טענות . הרבני ברחובות ית הדיןבתקיים דיון בה)  9.11.16(  ז"חשון  תשע'  ח  יוםב
ב  חשון "י  יט  ביוםהחל  ית  הדיןבהצדדים  לגבי  עילות  לגירושין  וכן  בטענות  הסמכות  ובעקבותיו  

 .ל הגשת סיכומים בסוגית הסמכות לדון בסמכותע) 13.11.16( ז"תשע

) 29.11.16(  ז"ח  חשון  תשע"כוגשו  סיכומי  הבעל  וביום  ה)  28.11.16(  ז"ז  חשון  תשע"כ  וםבי

וגשו  סיכומי ה)  6.12.16(  ז"כסלו  תשע'  ו  ביום.  וגשו  סיכומים  חלקיים  מהאשה  בנושא  הסמכותה
 ז"כסלו תשע' זביום . כומי  האשה  וסיכומי  תשובה של האשה לסיכומי הבעלתשובה  מהבעל  לסי
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כ  הבעל  מבקש  בקשות  חוזרות  ונשנות  למתן "קשה  האשה  זמן  למתן  תשובה  בעוד  בב)  7.12(
 . החלטה

יתן  לצדדים  זמן  למתן  תגובות  על  הסיכומים  בנושא נ)  8.12.16(  ז"כסלו  תשע'    חוםבי
 .הסמכות

 כרעהה

טרם החלת החוק החדש , )8.5.16(ו "ניסן תשע' בנדון זה החל ביום להליך יישוב הסכסוך 

הרי  שסדר  הדברים .  כ  הבעל"וכפי  שמודה  וטוענת  ב,  להסדר  התדיינות  בסכסוכי  משפחה

 :כא וכדלהלן258פ סדר הדין האזרחי מובא בסעיף "ע

הזוג  האחר  להופיע  בפני  יחידת  הסיוע  ונמסרה  על  כך   בן  ירבס)  א  (.אכ258
י לפ,  קופת  עיכוב  ההליכיםתחוק  או  פגה  ל)  ג  (5ב  לפי  סעיף  בכת  ודעהה

יתה ה;  פניובידוש  ההליכים  חיורה  בית  המשפט  על  ,  )ג  (יט258ה  נתק
יורה בית המשפט לבן ,  סכסוך  ישוביההפניה  ליחידת  הסיוע  על  פי  בקשה  ל

בתוך ,  ז258ש  כתב  תביעה  כאמור  בתקנה  להגיהזוג  שהגיש  את  הבקשה  
 .שלושים ימים

אמור  יראו  אותו  כאילו  הוגש כעה  יבתלבית  המשפט  כתב  ש  וגה )ב( 
חק מ  תי–  לא  הוגש  כתב  תביעה  ;הסכסוך  ישוביהגשת  הבקשה  ל  ועדמב

 .הבקשה

 ).הדגשים אינם במקורה(

ח "  יהוארך  ביוםו)  8.5.16(  ו"ניסן  תשע'  לש  ביום  "הסכסוך  נפתח  בבימ  ישוביהליך  ,  לעניננוו

כי   השופטת'  יתנה  החלטת  כבנ)  7.8.16(  ו"אב  תשע'  גיום  וב.  יום  45ל  )  24.6.16(  ו"סיון  תשע
 . יום30בזכות האשה להגיש תביעות תוך 

ד  אב "כ  יוםבנושאים  המוזכרים  לעיל  וב)  23.8.16(  ו"ט  אב  תשע"י  וםיאשה  פתחה  תיק  בה
 .ביעה רכושיתת) 28.8.16( ו"תשע

  המוקצב  לה ש  לעניני  משפחה  תוך  הזמן"ולאחר  שהגישה  האשה  את  תביעתה  לבימ,  שכךמ
 נמצאת,  סכסוך  ישוביה  ביום  פתיחת  שיש  להחשיב  את  תביעת  האשה  כמי  שהוג,  פ  החוק"ע

נתה קכן  ול)  26.7.16(  ו"תמוז  תשע'    כהרבני  ביום  ית  הדיןבתביעתה  קדמה  לתביעת  הבעל  ב
 .סמכות

תקנות  להסדר  התדיינות  בסכסוכי ל)  ב(  17הרי  שלפי  סעיף  ,  נוגע  להוראת  החוק  החדשב
 :2016ו "שעת) ראת שעהוה( משפחה

תקנות  אלה  לא  יחולו  על  תובענות  בענין  סכסוך  משפחתי  שהוגשו  לערכאה "
 ".שיפוטית לפני יום התחולה

 ).17.7.2106( ו"א תמוז תשע"י הואש

. י  הבעל  היתה  כדין  ובכנות"חלטה  זו  תקפה  על  אף  החזקה  שפתיחת  תביעת  הגירושין  עה
ש  לעניני "סכסוך  בבימ  ישובילקבוע  סיום  הליך  הרבני  בכדי    ית  הדיןבאין  בפתיחת  התיק  ב

 .משפחה

. הסכסוך  נעשתה  שלא  בתום  לב  ישובילא  השתכנע  בטענת  התובע  כי  פתיחת  תיק    ית  הדיןב
וכפי  השתלשלות ,  האשה  ניהלה  את  תביעותיה  בהתאם  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי  ולפיהם  פעלה
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הרחקתו  של  הבעל  היתה .  ורבעוד  האשה  מנהלת  הליך  גיש,  הענינים  המובאת  לעיל  בארוכה
 .כ"בשלב מאוחר יותר לפתיחת התיק ובנסיבות שנוצרו לאחמ

הרבני  שניתנו  מאז  פתיחת  התיק  אינן  אלא  סעד  זמני  טרום  דיון  עניני   ית  הדיןבם  החלטות  ג
ראויה  לציון  העובדה  כי  האשה  הביעה  התנגדות .  בין  הצדדים  ואין  בהם  כדי  לקבוע  סמכות

כך .  הרבני  ית  הדיןבבכל  הזדמנות  בהליכים  שהתנהלו  בין  כותלי    הדיןית  בוהסתייגות  מסמכות  
שהטענה  אודות  פרשנות  שתיקתה  ואי  התנגדותה  של  האשה  כהסכמה  אינה  רלוונטית  במקרה 

 .דנן

י  הבעל  לתביעת "מחליט  כי  נטולה  ממנו  הסמכות  לדון  בתביעות  שנכרכו  ע  ית  הדיןבכן  ל
 .בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבנימלבד בתביעת הגירושין המצויה , הגירושין

 ותר לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםמ

 ).15.2.2017(ז "ט בשבט התשע"ניתן ביום י
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