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   בתי המשפט

 

 בית משפט לענייני משפחה 

 מחוז תל אביב 

 013928/00 בשא

 040420/00תמש 

 04/11/2003 תאריך: כבוד השופט יהודה גרניט  בפני: 

 

  .ר 'ג בעניין:

 מבקש ה רפי שדמי  ע"י ב"כ עו"ד 

  ד   ג  נ 

  .ר 'נ 

 ה משיבה יורם ירקוני ע"י ב"כ עו"ד 

 

 רציו:-מיני

 ות הדיון במשמורת קטיןסמכ –משפחה 

האב ביקש  דנן  המשיבה-בבקשה  שהגישו  המשמורת  תביעת  את  הסף  על  לדחות  הקטינה  -המבקש  ובתם  האם 
לביהמ"ש לענייני משפחה, בין השאר לעניין המשמורת על הקטינה, וזאת לאור תביעה שהאב הגיש קודם לכן  

ן רק במידה ושני הוריו הסכימו לכך וכל עוד  בביה"ד הרבני. נפסק כי לביה"ד הרבני סמכות לדון בהחזקת קטי
שיהא  בלא  יוכרעו  שענייניו  לכך  זכאי  והוא  הרבני  ביה"ד  לסמכות  קשור  אינו  הקטין  היינו  לכך,  מסכימים  הם 
הילדים  בהחזקת  לדון  הסמכות  ביניהם.  הגירושין  הסדר  את  לקדם  כאמצעי  הוריו  ע"י  שנבחרה  לערכאה  קשור 

י הערכאות ואינה בידי סמכותו הייחודית של ביה"ד הרבני. התביעה להחזקת  היא סמכות מקבילה הנתונה לשת
של   סמכותו  נשללה  לכן  האם.  ע"י  והן  אמה  באמצעות  עצמה  הקטינה  ע"י  הן  הנדון  במקרה  הוגשה  הקטינה 
לענייני   ביהמ"ש  כי  אמה  באמצעות  רצונה  את  הביעה  והקטינה  הואיל  הקטינה  בהחזקת  לדון  הרבני  ביה"ד 

הוא   והדרך משפחה  הערכאות,  שתי  של  מקבילה  בסמכות  היא  קטינים  משמורת  כי  נפסק  עוד  בנושא.  שידון 
למנוע כפל דיונים היא עיכוב הליכים ולא דחייה על הסף כפי שביקש האב. לאור זאת נדחתה הבקשה ונקבע כי  

 לביהמ"ש לענייני משפחה הסמכות לדון בהחזקת הקטינה. 

 
 

 החלטה 

 

הוא בבקשת המבקש )להלן: האב( לדחות על הסף את תביעת המשמורת  עניינה של החלטה זאת   .1

)להלן: הבת או הקטינה( לבית המשפט   ר.  א'  והקטינה ת'  )להלן: האם או האישה(  שהגישו המשיבה 

 .15.5.00לענייני משפחה ביום 

 

 היסטוריה

 

ביום   . 51293712 נישאו כדמו"י בישראל  נולדה לה10.7.98הורי הקטינה  ביום  ; מנישואיהם  בתם   5.2.99ם 

 הקטינה. 
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 נ האם עברה עם הקטינה למקלט לנשים מוכות. 7.5.00ביום  .3

 

אביב תביעת גירושין שבה ביקש מבית  -האב הגיש לבית הדין הרבני האזורי בתל   11.5.00ביום   .4

זו לא   ובמידה ותביעה  הדין הרבני גם "לקבוע כי המשמורת והחזקה של הבת תום תהיה בידי התובע" 

 ב ענה לקבוע את מזונותיה של הקטינה.ת

 

הגישו, כאמור, האם והבת תביעה להחזקת הקטינה לבית המשפט לענייני משפחה    15.5.00ביום   .5

 והאב הגיש את הבקשה הנוכחית לדחיית התביעה על הסף. 1.8.00וביום 

 

ביום   .6 הגיש  מוכות,  לנשים  למקלט  עברו  והקטינה  האם  כי  ידע  שלא  הדין  ל  16.5.00האב,  בית 

 הרבני, בקשה דחופה ביותר לדווח על איתורה של הבת וקביעת סידורי ראייתה.  

 נ ( הוציא ביה"ד הרבני צו למשטרת ישראל לעזור לאב לאתר את הבת.16.5.00בו ביום ) 

 ב הוציא ביה"ד הרבני צו זמני, לאפשר לאב לראות את הבת. 22.5.00ביום  

  28.5.00נמצאת במקלט לנשים מוכות בירושלים וביום    האם ביקשה לשנות את הצו הואיל והיא 

 ו ביה"ד הרבני קבע כי המפגשים בין האב לבת יתקיימו במרכז הביקורים בירושלים.

 

לאחר מכן, האם והקטינה עברו להתגורר בקיבוץ "דן" בצפון הארץ וכתוצאה מכך התקשה האב   .7

 נ להיפגש עם הקטינה.

 ב בה יששכר.הצדדים פנו לגישור בפני עו"ד אהו 

 

 התקיים דיון ביה"ד הרבני בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.  7.2.01ביום  .8

 והאם טענה לחוסר סמכותו של ביה"ד הרבני לדון בנושא החזקת הקטינה. 

נתן ביה"ד הרבני החלטה שבה קבע כי הסמכות לדון במשמורת הקטינה נתונה לו    12.3.01ביום   

 נבהמשך(.)דיון בנפקותה של החלטה זו, ראה 

 

ביה"ד הרבני נימק את סמכותו, בכך שהאב הקדים את האם בהגשת התביעה וכן הואיל וביה"ד   

הרבני עסק בשאלת איתור הקטינה, קבע מפגשים בינה לבין האב וקיבל תסקירים, לפיכך חל הכלל של  

 בכיבוד ערכאות "וטובת העניין לא לפצל את ההתדיינות בעניין זה".

 

אימ  הרבני  מיום ביה"ד  בתסקיר  ניתנו  אשר  הסעד  פקידת  המלצות  את  הנ"ל  בהחלטתו  ץ 

 ו.21.9.00

 

₪ בחודש, במסגרת    3,146חייבתי את האב לשלם לאישה ולבת מזונות זמניים בסך    8.2.01ביום   .9

 נ (.40421/00תביעת המזונות שהן הגישו נגדו )תמש 

 

הה  31.7.02ביום   .10 לגבי  המשפט  לבית  לדווח  לצדדים  החל  הוריתי  הרבני  בביה"ד  שנעשו  ליכים 

 ב.1.8.00מיום 
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בחו"ל    2.8.03ביום   מרשו  שהות  לגבי  העניינים  מצב  את  להודיע  האב,  ב"כ  שדמי,  מעו"ד  ביקשתי 

 ומעשיו לקידום תביעת הגירושין שלו ותביעתו להחזקת הילדה מאז שיצא לחו"ל.  

 

ירקוני, ב"כ האם והבת, כי האב   2.9.02ביום    י.  עזב לפני חודשים רבים את הארץ    הודיע עו"ד 

לעגונה, לאחר שהאב   וכי האישה הפכה  וכי ההליכים בביה"ד הרבני הוקפאו,  לו כל קשר עם בתו  ואין 

 וסירב לתת לה גט וכי אין מידע על מקום הימצאו.

 

כי "הנתבע עושה בעת האחרונה זמנו בחו"ל לאיתור    1.9.02עו"ד שדמי, ב"כ האב, הודיע ביום   

 נדה ומידיעת אשתו בכך הוא בבלגיה".מקום עבו

 

מקום    17.8.03ביום   .11 ועל  הרבני,  הדין  בבית  העניינים  מצב  על  לדווח  הצדדים  מב"כ  ביקשתי 

 ב הימצאותו של האב.

  

מאי  -הודיע עו"ד ר. שדמי ב"כ האב, כי האב שהה בישראל במשך  החודשים אפריל  4.9.03ביום   

ריסל שבבלגיה. בעת שהותו של האב בישראל, הוצא נגדו צו הגנה,  וכי מאז חודש יוני האב שוהה בב  2003

 הצו ניתן במעמדו למשך שנה.   29.4.03ביום 

 

, בעוד שוהה בחו"ל, הגיש האב, באמצעות בא כוחו עו"ד ר. שדמי, תביעת גירושין 5.8.03ביום   .12

 וחדשה לביה"ד הרבני.

 

 נפקותה של תביעת הגירושין החדשה לגבי שאלת הסמכות

עיון בתביעת הגירושין החדשה של האב מלמדת כי האב ביקש מבית הדין לקבוע הסדרי ראיה   .13

 נבינו לבין הבת.

 באין בתביעת הגירושין החדשה כל כריכה או בקשה לעניין החזקת הקטינה. 

 ולפיכך ניתן לקבוע כי האב זנח את תביעתו להחזקת הקטינה. 

 

הקטינה, מתבקשת גם מהעובדה שהאב חי בחו"ל    המסקנה כי האב זנח את התביעה להחזקת  

)תביעת   לחו"ל  אליו,  הקטינה  להעביר את  לו  או בקשה להרשות  כל תביעה  ולא הגיש  וחצי  מזה כשנה 

 הגירה(. 

  

בסעיף   .14 נימק,  בכך   6האב  הסף,  על  הקטינה  להחזקת  התביעה  לדחיית  בקשתו  את  לבקשה, 

ונכרכו לה    שתביעת הגירושין שהגיש "קדמה לתביעת המשיבה ותביעת המבקש הוגשה בכנות  והואיל 

ייחודי   כי סמכות השיפוט העניינית הוקנתה באורח  ברי  והחזקת הקטינה,  ענייני המזונות  ובכנות  כדין 

 אביב" )ההדגשה במקור(. -לבית הדין הרבני האזורי בתל 

 

ב .15 ובתו  אשתו  את  הקדים  שהוא  העובדה  על  הדין  בית  של  סמכותו  את  מבסס  ימים    4  -  האב 

 .11.5.00בהגשת התביעה, כאמור האב זנח את תביעת הגירושין הראשונה שהגיש ביום 

כי תביעה זו אינה    -נפקותה של העובדה כי תביעת הגירושין הראשונה נזנחה על ידי האב, היא   

  קיימת יותר ולכן כל מה שנכרך בה אינו יותר בסמכותו של בית הדין הרבני, לרבות אחזקת הקטינה.
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להחזקת    והקטינה  האם  בתביעת  לדון  הסמכות  נתונה  המשפט  שלבית  היא  מכך  התוצאה 

ומשמורתה   הסמכויות    -הקטינה  במרוץ  ההקדמה  לגבי  האב  של  נימוקו  בשל  רק  את    -ולו  לדחות  יש 

 בקשתו של האב. 

 

 העדר כנותה של תביעת הגירושין הראשונה והשלכתה על הסמכות בעניין משמורת הקטינה 

אלמלא זנח האב את תביעת הגירושין הראשונה שלו, יש לדחות את בקשתו לדחיית תביעת    גם .16

האם והקטינה על הסף מהטעם שהאב לא רצה להתגרש ולפיכך תביעת הגירושין שלו הייתה בלתי כנה  

 ונועדה, אך ורק להקנות סמכות לביה"ד הרבני.   

 

 

 בביה"ד הרבני.   7.2.01ן שהתקיים ביום העדר הכנות בהגשת תביעת הגירושין, התבררה בדיו .17

 ב"כ האישה הודיע לביה"ד הרבני כי האישה מסכימה להתגרש מיד. 

 

 אך ב"כ האב הודיע לבית הדין: 

 

רוצים    אנחנו  חובות,  והשאירה  עסק  לה  היה  האישה  בעיה.  ישנה  אבל  גירושין  תבענו  "אנחנו 

 אים אל הבעל".לפתור את בעיית החובות של העסק כיוון שכל המעסיקים ב

 

 דהיינו, האב, שהגיש את תביעת הגירושין, מסרב להתגרש ומעמיד תנאים לגירושין. .18

 התנאים שהאב מעמיד נוגעים לענייני הרכוש של הצדדים )חובות האישה(. 

 

והצדדים    הואיל  וזאת  עצמם  הגירושין  לענין  כלל  רלבנטיים  אינם  לגירושין  האב  של  תנאיו 

לחוק יחסי    5  -ו  4ולכן חלות עליהם הוראות סעיפים    -לא עשו ביניהם הסכם ממון  ,  1998שנישאו בשנת  

 )להלן: חוק יחסי ממון(.  1973 -ממון בין בני זוג, תשל"ג 

סעיף   פי  הזוג   4על  לבן  ואין  ובקנייניו  בנכסיו  המלאה  הזכות  הזוג  מבני  אחד  לכל  ממון,  יחסי  לחוק 

 ובות של הצד השני. השני כל זכות בהם והוא אף אינו אחראי לח

 

סעיף  -על . 19 איזון   5פי  לערוך  יש  מוות,  או  גירושין  עקב  הנישואין  פקיעת  עם  ממון,  יחסי  לחוק 

משאבים וכל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שוויים של כלל נכסי שני בני הזוג )למעט הנכסים המפורטים  

 ( (. 3( עד )1בסעיפים הקטנים )

 

חובות שיצרה האישה, לא בעת הנישואין ואף לא אחרי הגירושין, הוא  הואיל וכאמור, אין האב חייב ב

לא יהיה חייב בתשלום חובותיה; השאלה היחידה שיהיה צורך להכריע בה, לאחר הגירושין, היא האם  

 יש לאזן את החובות של האישה במסגרת איזון המשאבים.

 

חובות של האישה והאם הם  מכאן, שכל עוד הצדדים לא התגרשו, אין כלל מקום לדון בשאלת ה 

 חלק מהנכסים בני האיזון. 
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 מכאן, שהנימוק שהאב נתן לסירובו להתגרש הוא חסר כל בסיס משפטי. 

 

לפיכך, אין ספק כי האב, שמנע את גירושי בני הזוג בטענת שווא, לא היה מעוניין להתגרש ולכן   

 תביעת הגירושין שלו אינה כנה. 

כנות ולבית המשפט לענייני משפחה נתונה הסמכות לדון בשאלת  ומכאן שכל הכריכות בה אינן   

 החזקת הקטינה. 

 

 לעניין כנות תביעת הגירושין -נפקותה של העדרות האב מן הארץ 

אם לא די באמור לעיל בעניין העדר כנותה תביעת הגירושין הראשונה שהאב הגיש, נוספה לכך   .20

בישר נמצא  ואינו  הארץ  מן  הסתלק  שהאב  הגישור  העובדה  הליך  את  מנהל  ואינו  משנה  למעלה  אל 

שהצדדים החלו בו על מנת להביאם להסכם גירושין ואינו עושה דבר לקדם את נושא הגירושין אותו תבע  

 בבית הדין הרבני, למעט הגשת תביעות גירושין.

 

שופט מפי ה  625(  2, פ"ד נו ) רון נ' ביה"ד הרבני הגדול  8754/00בית המשפט העליון קבע בבג"צ    .21

 אנגלרד: 

 

הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בעניין הכרוך נושא בנטל  -דין המבקש להקנות לבית-"כי בעל 

נ' גבעולי  118/80ההוכחה של דרישת ה"כנות". ראה ע"א   . סבור אני כי ביסוד מבחן 157, בעמ'  גבעולי 

 ה"כנות" מצוי עקרון תום הלב הכללי, כפי שהתגבש בפסיקה ובחקיקה". 

 (. 669, שם בעמ' 8754/00בג"צ )ר'  

 ובהמשך קובע השופט אנגלרד: 

 

לב,  -מבחן "הכנות" אינו אלא החלת העקרון הרחב והמקיף של תום  -"לטעמי, מאחר שבעיניי   

 אין להוציא את משמורת הילדים מתחולתו".

 (.670)ר' שם בעמ'  

 

נ  הכריכה  של  הכנות  כי  אנגלרד,  השופט  של  לעמדתו  מצטרף  ברק  עלהנשיא  אמות  -בחנות  פי 

המידה של תום הלב וכי יש לבחון את כנות הכריכה ככל שמדובר בתביעה להחזקת קטינה תלויה ועומדת  

 בבית משפט זר. 

 

יש לראות בהסתלקותו של האב מן הארץ, ללא מסירת כל הודעה לבית הדין הרבני לגבי המשך   

 ן.זניחתו את תביעת הגירושי -הטיפול בתביעת הגירושין שהגיש 

הזנחה זו מעידה על אי כנותה של תביעת הגירושין מלכתחילה )במיוחד כאשר, כאמור, האישה   

 הסכימה להתגרש לאלתר ואילו האב התנה את הגירושים בטענות שווא(.

 

האב עזב את הארץ והשאיר את אשתו עגונה למרות שהוא הגיש תביעת גירושין ואשתו הסכימה   .22

 להתגרש לאלתר.  
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ש  לאחר  שאשתו גם  למרות  ישראל  את  האב  עזב  שלו,  השנייה  הגירושין  תביעת  את  הגיש 

 הסכימה להתגרש ללא תנאים.

 

התנהגות זו מהווה התעמרות שתוצאתה חמורה מחוסר תום לב, והיא מעידה על חוסר הכנות של  

 תביעת הגירושין שלו.  

 

ה כנה וכל כריכותיה  המסקנה מהאמור לעיל היא, שתביעת הגירושין הראשונה שהאב הגיש אינ 

 אינן כריכות ולבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בתביעת המשמורת לגבי הקטינה.

 טובת הקטינה

 טובת הקטינה מחייבת כי יתקיים דיון בעניין החזקתה, כאשר הוריה חלוקים בשאלה זו.  .23

נה, בכך שהסתלק  התוצאה מכך שהאב זנח את תביעת הגירושין שלו ואת תביעתו להחזקת הקטי  

הקטינה   משמורת  בעניין  דן  אינו  הרבני  ביה"ד  כי  היא  משנה,  למעלה  של  תקופה  למשך  הארץ  מן 

 . 2000והחזקתה מאז חודש מאי 

 

בנושא החזקת   דיון  לקיים  דורש  ואינו  בישראל  אינו  וכאמור, האב  הואיל  בכך  דן  אינו  ביה"ד הרבני 

ית המשפט לענייני משפחה היה מנוע מלדון בכך כל  הקטינה ואף כאמור זנח את תביעתו להחזקתה, וב

 עוד לא הוכרעה בקשת האב לדחיית התביעה להחזקת הקטינה על הסף. 

 

קובע כי על כל ערכאה מוסמכת להתחשב    1951  -)ב( לחוק שיווי זכויות האישה תשי"א    3סעיף   .24

 בטובת הקטינה.

 

ביום    )שנעשתה  הילד  זכויות  בדבר  אוש20.11.89האמנה  ביום  ,  ישראל  ע"י  ונכנסה    4.8.91רה 

 (: 1)3, קובעת בסעיף 221, עמ' 31, כרך 1038(, כתבי אמנה 2.11.91לתוקף ביום 

 

או    ציבוריים  סוציאליים  רווחה  מוסדות  בידי  ננקטות  אם  בין  לילדים  הנוגעות  הפעולות  "בכל 

בתי  בידי  אם  ובין  תחיקתיים,  -פרטיים  גופים  או  מינהל  רשויות  טהמשפט,  השיקול  תהא  הילד  ובת 

 י.ג.(.  -" )ההדגשה שלי הראשון במעלה

 

זילברג קבע בע"א    נ' היוהמ"ש  209/54השופט  ט'  שטיינר  )ב( לחוק    3, ביחס לסעיף  241, פ"ד 

 שיווי זכויות האישה, כי: 

 

 "מבחן טובת הילדים הוא עקרון שאין למעלה הימנו....".  

 

 קובע:  שטיינרזילברג בפרשת השופט חשין, המסתמך על דבריו הנ"ל של השופט  

זכויות    מול  אל  זכויות  בהעמידנו  זו,  בדרך  הוריו    -"בהולכנו  זכות  מול  אל  הילד  יתחזק    -זכות 

כמושא   הקטין  מתפישת  להבדילו  במשפט,  עצמאית  כאישיות  וגם  זכויות  כנושא  גם  קטין  של  מעמדו 

 ".)אובייקט( במשפט... כנגד זכותם של אם ואב תעמוד זכותו של הקטין

 (.39, דינים עליון, עמ' 48(  1, פ"ד נ)היועמ"ש נ' פלונית 7015/94)ר' דנ"א  
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דברי   )ר'  ההורה  כזכות  ולא  הילד  כזכות  הילד  של  הימצאו  מקום  את  רואה  העברי  המשפט  גם 

בד"נ   גולדשטיין  23/72השופט קיסטר  נ'  )גולדשטיין  כז  פ"ד  בביד"מ  197(  2,  גולדשמידט  ודברי הרב   ,

 (.וינטר נ' בארי , להלן: 1457, פ"ד ט"ו נ' בארי וינטר 1/60

הילד             לזכויות  הילד  'מטובת  קפלן  י.ש.  של  מאמרו  את  ראה  קטינים',   –)וכן  של  עצמאי  ייצוג 

 (. 634 – 626, 623, ע' 2000 –משפטים ל"א תש"ס 

 

ההכרעה   .25 וכי  יוכרעו,  והחזקתה  משמורתה  עניין  כי  מחייבת  שלפנינו  הילדה  תתעכב  טובת  לא 

 יותר לפי משוגות האב. 

 

הואיל ובית הדין הרבני אינו דן מזה שנתיים וחצי בהחזקת הקטינה והואיל והאב אף לא ביקש לדון  

 הסמכות לגבי החזקת הקטינה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.   -בכך, בתביעת הגירושין החדשה 

 

 הוריו הסכימו לכך   לביה"ד הרבני סמכות לדון בהחזקת קטין רק במידה ושני

 וכל עוד הם מסכימים לכך 

הוכרעה המחלוקת שהיתה קיימת עד    875(  2, פ"ד נז )כץ נ' ביה"ד הרבני הגדול  10109/02בבג"צ   .26

היום לגבי השאלה, האם לשם הקניית סמכות לביה"ד הרבני לדון בהחזקת קטין, דרושה הסכמת שני  

, כי עניין החזקתו  וינטר נ' באריים, או שמא חלה "הלכת"  לחוק שיפוט בתי דין רבני  9הוריו לפי סעיף  

 של הקטין "כרוך מטיבו וטבעו בתביעת הגירושין".

 

 :כץבית המשפט העליון קבע בפרשת  

 

"ענייניו של הקטין אינם נמנים על העניינים לגביהם מוקנית לבית הדין הרבני סמכות הכרעה  

 לפסק הדין בעמ'  4יחודית" )ר' סעיף 

879 .) 

 

 ובהמשך נקבע: 

 

  -"בעניינו של קטין קיימת סמכות מקבילה לבית הדין הרבני אם נתקבלה הסכמת הצדדים לכך   

 ". 1995 -)א( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה  3ולבית המשפט לענייני משפחה מכח סעיף  

 (. 6, סעיף 880שם, בעמ'   10109/02)ר' בג"צ  

 

 : כץבהמשך נאמר בבג"צ  

בני הזוג "בנסי  בין  והצטרף להסכם  בות העניין שלפנינו... אין לראות את הקטין כמי שהסכים 

באמצעות   עצמו  לקטין  כי  אחת,  לא  נפסק  כבר  בעניינו.  לדון  הרבני  הדין  לבית  הסמכות  הקניית  בדבר 

שמדובר  מקום  בעניינו,  שתדון  השיפוטית  הערכאה  תהא  איזו  לקבוע  במשפט  עצמי  מעמד  אפוטרופסו 

הסמכות   בסמכות לעניין  בין  הקטין,  הורי  בין  שהוגשו  מוסכמים  הסדרים  ערכאות.  שתי  של  מקבילה 

והוא  יכולים לחייב את הקטין מקום שלא היה צד להם,  בנושאים מהותיים שונים, אינם  ובין  הדיונית 
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( 2כ"ז )  , פד"ידוידסון נ' אלן  527/72רשאי באמצעות אפוטרופסו, לעמוד על זכויותיו בעניין זה )ראה ע"א  

20 ,22-24 .") 

 (. 6, סעיף 880בעמ'  10109/02)ר' בג"צ  

 

 : כץובהמשך נקבע בבג"צ  

 

"יוצא מכך, כי הקטין אינו קשור לסמכות בית הדין הרבני, והוא זכאי לכך שענייניו יוכרעו בלא   

לפנות  שיהא קשור לערכאה שנבחרה על ידי הוריו כאמצעי לקדם את הסדר הגירושין ביניהם. הוא רשאי  

באמצעות אפוטרופסות הטבעי לבית המשפט לענייני משפחה שהוא המוסמך על פי החוק לדון ולהכריע  

 במכלול ענייניו".

 , שם(.10109/02)ר' בג"צ  

 

בפרשת   .27 הדין  סמכות    כץמפסק  להקניית  הדרישות  לגבי  הבאות  המסקנות  את  להסיק  ניתן 

 חזקתו, ולביטולה של הקניית סמכות כזו:לביה"ד הרבני לדון בעניינו של קטין, לרבות בה

 

 הסמכות לדון בהחזקת הילדים היא סמכות מקבילה הנתונה לשתי הערכאות. א.

 

 לבית הדין הרבני אין סמכות יחודית לדון בהחזקת ילדים. ב. 

 

 לקטין עצמו מעמד בקביעת הערכאה שתדון בעניין החזקתו. ג. 

 

ל ד.    יכולה  לדון בעניינו של הקטין, רק הסכמתם של שני ההורים  הקנות לביה"ד הרבני   סמכות 

 לרבות בשאלת החזקתו. 

 דהיינו, הורה אחד אינו מוסמך להקנות לביה"ד הרבני סמכות לדון בעניינו של קטין, לרבות בהחזקתו.

 

הסכמת שני ההורים תקפה כל עוד אף אחד מהם לא חזר בו מהסכמתו להקנות לביה"ד הרבני   ה.

 ניינו של הקטין, לרבות בשאלת החזקתו.סמכות לדון בע

 

בו    חוזר  שהוא  או  סמכות  הרבני  לביה"ד  להקנות  מסכים  אינו  אחד  הורה  כאשר  דהיינו, 

שהוריו  והסמכות  הקטין,  את  מחייבת  ההורים  שני  של  הקודמת  המשותפת  הסכמתם  אין  מהסכמתו, 

 לת. היקנו לביה"ד הרבני לדון בענייניו של הקטין, לרבות בהחזקתו, מבוט

כל הורה רשאי לחזור בו מההסכמה להקנות לביה"ד הרבני סמכות לדון בהחזקת הילדים, והסכמתו  

 הקודמת אינה מחייבת יותר, לאחר שחזר בו.

 

נובעת  ו.  הרבני,  בביה"ד  ידון  קטין  של  שעניינו  לכך  שנתן  מהסכמה  בו  לחזור  ההורה  של  זכותו 

 ין החזקתו. מזכותו של הקטין לקבוע את הערכאה שבה ידון ענ
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בענייניו,   ז. לדון  משפחה  לענייני  לביה"מ  עת  בכל  לפנות  רשאי  מהוריו,  אחד  באמצעות  הקטין, 

 לרבות בעניין החזקתו. 

 פניה כזו מקנה לביה"מ לענייני משפחה את הסמכות לדון בענינו של הקטין, לרבות בהחזקתו.

 

פי   ח. על  הילדים,  בהחזקת  לדון  רשאי  משפחה  לענייני  של  ביה"מ  או  ההורים  אחד  של  תביעה 

סעיף   )מכוח  עצמו  תשכ"ב    78הקטין  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  חוק   1962  -לחוק  )להלן: 

 ( )ג( לחוק ביה"מ לענייני משפחה(. 6) 1הכשרות המשפטית( וסעיף  

 

 

לדון   ט. הרבני  לביה"ד  סמכות  להקניית  אחת  אפשרות  רק  מונה  העליון  המשפט  שבית  העובדה 

הח  וטבעו בנושא  מטיבו  "כרוך  של  ה"הלכה"  את  כלל  הזכיר  ולא  הצדדים(  כל  )הסכמת  ילדים  זקת 

בתביעת הגירושין" כדרך להקניית סמכות לביה"ד הרבני בעניין החזקתו של קטין, מחייבת את המסקנה  

את   שראו  הדין  פסקי  את  זנח  ולפיכך  סמכות  הקניית  של  הזאת  הדרך  את  זנח  העליון  המשפט  בית  כי 

ב בפרשת  האמירה  שנאמרה  הגירושין"  בתביעת  וטבעו  מטיבו  "כרוך  באריעניין  נ'  זה,   וינטר  בעניין 

 כהלכה מחייבת. 

 

 זכותו העצמאית של קטין בנפרד מזכות הוריו לייצגו

העליון   כץהלכת   .28 המשפט  בית  פסיקת  בעקבות  הולכת  הקטין(  של  העצמאית  זכותו  )בעניין 

 כמפורט להלן:

 

 לפסק דינו(.  19, דברי השופט מ. חשין בסעיף 48(  1, פ"ד נ)נ' פלונית היועמ"ש 7015/94דנ"א 

 

, נקבעה ההלכה כי הקטין הוא הנוגע 1938, ירושלים, פ"ד ט, עמ'  דרעי נ' יו"ר ההוצל"פ  86/56בבג"צ  

 בדבר העיקרי ויש צורך בהסכמתו:

 "נמצא זכותו של הקטין היא זו ולא זכותם של ההורים או של אחד מהם".

 ה'(.  1944, שם, בעמ' דרעיפרשת )ר' 

 ובהמשך נקבע:

הדין   בית  של  ושיפוטו  בדבר"  "נוגעת  הבת הקטינה  המשותפת,  בתם  להחזקת  הורים  בין  "בתביעה 

 הדתי מותנה גם בהסכמתה של הקטינה". 

 ה'(.  1945, שם, בעמ' דרעי)ר' פרשת 

  

בשנת   עוד  קבע  אולשן,  בפר1962הנשיא  העליון  המשפט  בבית  בשבתו  )ע"א  בייטרשת  ,   ,47/62  )

על   זילברג )שהסתמך  וכנגד דעתו החולקת של השופט  וכהן  ברנזון  זוסמן,  נ'  בהסכמת השופטים  וינטר 

 (, כי: בארי

פירוש הדבר בתביעה שבין הבעל והאשה,   -הכרוך בתביעה    -"בכל הכרוך בתביעת הגירושין"   

השאלה מי יכלכל את הילדים היא שאלה    ולא בתביעה שבין הקטין ובין האב. בוודאי שבתביעת גירושין

ובין  הקטין  בין  שאלה  ואינה  והאשה  הבעל  בין  היא  השאלה  אולם  הזוג,  בני  שבין  בתביעה  "הכרוכה" 

 לא קיימת תביעה בין הקטין לבין אביו.  3האב, כי לפי סעיף  

 אין לקטין כל מעמד. אין הוא בעל זכות תביעה". 3לפי סעיף  
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 (.4, דינים עליון, עמ' בייטר בייטר נ' 47/62)ר' ע"א 

סעיף   .29 מכוח  ביחד,  הוריו  לשני  נתונה  הקטין  את  לייצג  הסמכות  הכשרות    15כיום  לחוק 

אם   אלא  אפוטרופסות,  בענייני  הקטין  הסכמת  את  גם  כוללת  ההורים  שני  שהסכמת  כך  המשפטית, 

הקטין, ולכן לא תמיד    מתברר כי הם דואגים לאינטרסים שלהם ומזניחים את חובתם לדאוג לטובתו של 

)ר' ע"א   נ' עברון  404/70בית המשפט יאשר את הסכמתם  )עברון  עליון עמ'  373(  1, פ"ד כה  דינים   ,4  ,

 הנ"ל.  כץ( בפרשת 14הנ"ל, דינים עליון עמ'  נגר נ' נגר 1/81וביד"מ 

בת.א   קיסטר  השופט  דברי  כי  קטין  של  בעניינו  ההורים  הסכמת  את  לאשר  השופט  התלבטות  )על 

 (.239, 233, פס"מ מ"ב ליברך )חסין( נ' חסין 577/61)ת"א(  

 

משקה נ'    42/49לגבי ייצוג האינטרס של הקטין בסכסוך שבין הוריו ומנוי אפוטרופוס לדין ראה ע"א  

, פ"ד כ"ה עברון נ' עברון  404/70; ע"א  635(  4, פ"ד לח )מנשה נ' מנשה  105/83; ע"א  88, פ"ד ג'  משקה

צוקרמן נ'   352/80; ע"א  5דינים עליון עמ'    208(  05, פ"ד נ'  פוזילוב נ' פוזילוב  878/96; ע"א  383,  373(  1)

, וכן ראה  462,  461,  453(  1, פ"ד נה )דויד נ' ביה"ד הרבני הגדול  5227/97; בג"צ  689(  4, פ"ד לד )צוקרמן

)ד(    3; סעיף  1989( לאמנה בדבר זכויות הילד משנת  1)   12)א( לחוק הכשרות המשפטית; סעיף    68סעיף  

 . 1995  -לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה 

 

 עתו: -הנ"ל, קבעה השופטת בן 352/80בע"א 

מסוכסכים   שהורים  בדעה  מתחזקת  אני  תוצאותיו,  ונוכח  הדיון,  נשוא  ההסכם,  אפילו    –"למקרא 

 פועלים לפעמים בנגוד לטובת ילדיהם".  –הורים טובים הם 

 (. 2ם בסעיף , צוקרמן, ש352/80)ר' ע"א 

 

וכן ראה את התלבטותו של השופט קיסטר האם לאשר את הסכמת ההורים בעניניו של קטין בת"א  

מ"ב,    577/61)ת"א(   פס"מ  חסין,  נ'  )חסין(  נאלצה    239,  233לבריך  גט,  לקבל  כדי  האם,  זה  )במקרה 

השופט החזקתו,  את  תבעה  היא  הגירושין  ולאחר  אביו  בידי  הקטין  בנה  להחזקת  דן    להסכים  קיסטר 

בתביעה למרות קביעתו כי הסמכות נתונה לביה"ד הרבני שאישר את הסכם הגירושין ונתן לו תוקף של 

 (. 12, ס' 238דין "מאחר ששום צד לא טען חוסר סמכות" )ר' שם בע' -פסק

 

בן    6810/97על חשיבות הייצוג הנפרד של קטין ניתן להקיש מפסק הדין של השופט טירקל ברע"א  

 , שם דובר על חשיבות הייצוג של אישה בתביעה לפירוק שיתוף.375(  5פ"ד נא) בן שושןשושן נ' 

יסוד   כזכות  הילד  של  העצמאית  הייצוג  זכות  של  חשיבותה  בענין  קפלן  י.ש.  של  דבריו  את  ראה  וכן 

 .651 – 647ייצוג עצמאי של קטינים', שם, בעמ'  –במאמרו: 'מטובת הילד לזכות הילד 

 

 י.ש. קפלן כותב: 

"אפוטרופוס לדין או עורך דין מבטיחים הבחנה והפרדה גמורות בין האינטרסים של הקטין לאלה של  

 (. 651הוריו, ובכך עולה הסיכוי להגן ולשמור על אינטרסים אלה" )ר' שם, בעמ' 

 

 לאחר שהוא סוקר את הפסיקה בענין הצורך לייצוג עצמאי של קטין, בנפרד מהוריו, כותב י.ש. קפלן:
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שעמדה  "העקרו לבעיה  הולם  מענה  היוו  לא  העליון  המשפט  בית  שופטי  בפסיקת  המנחים  נות 

הנוחה   השיפוט  ערכאת  את  בוחרים  הם  כאשר  ילדיהם  את  לקפח  עלולים  שההורים  העובדה  בפניהם: 

 להם וטוענים טענות בשם הילדים בערכאת שיפוט זו. 

הייצוג   בתחום  הוא  הרצוי  מההור  –הפתרון  הילדים  ייצוג  הליך  הוצאת  בכל  לאחרים.  והעברתו  ים 

גירושין שבו נדון בין היתר עניינם של הילדים צריך למנות מייצג נפרד לקטין )ר' י.ש. קפלן, שם, בעמ'  

666 .) 

)וכן ראה יאיר רונן, 'שיתוף הילד בקביעת משמורתו', )הוצאת בורסי(, ובמיוחד הפרק על ייצוג הילד, 

 ואילך(.    162בעמ' 

 

ת הנ"ל, הוכרה כיום זכותו של הקטין להגיש תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה, בין  בנוסף להלכו .30

ידי ידיד קרוב "בכל ענין שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש", וזאת על פי הוראת  -בעצמו ובין על

 )ד( לחוק ביהמ"ש לענייני משפחה.  3סעיף 

 

 .אנגלמן נ' אנגלמןם(  -)י 1016/99"ע נתנה השופטת א' פרוקצ'יה פסק דין בבר 7.9.99ביום  .31

היו כך: ההורים הסדירו, בהסכם גירושין שאושר על ידי ביה"ד הרבני,    אנגלמןהעובדות בפרשת   

הדין   בבית  ידון  הקטין  בעניין  דיון  "כל  כי  הסכימו  וכן  הראיה,  והסדרי  הקטין  החזקת  שאלת  את  גם 

 הרבני".

שבין ההורים לגבי סמכותו הנמשכת של ביה"ד למרות אישור ההסכם בביה"ד הרבני וההסכמה   

 הרבני, הגיש הקטין באמצעות אמו תביעה לשינוי הסדרי הראיה לביהמ"ש לענייני משפחה בירושלים. 

השופטת פרוקצ'יה קבעה, כי הואיל ו"הקטין לא היה צד להליך שהתקיים בין הוריו בבית הדין  

חופשי   והוא  זה  בהסכם  נכלל  אינו  הוא  ולכן  בבית המשפט האזרחי  הרבני  להגיש את התביעה שהגיש 

 שהוא בעל סמכות שיפוט מקבילה בעניין זה".

השופטת פרוקצ'יה מוסיפה וקובעת כי הקטין אינו כפוף גם לסמכות היחודית של ביה"ד הרבני   

 ולא לסמכות הנמשכת והן אינן מחייבות את הקטין. 

 תביעתו בבית המשפט האזרחי". "לאור זאת, אין עומד מחסום בפני הקטין להגיש את  

מרחב    בעניין  להכריע  צורך  אין  הנ"ל  ההכרעה  לשאלת  כי  בנוסף,  קובעת  פרוקצ'יה,  השופטת 

 )ד( לחוק ביה"מ לענייני משפחה.  3תחולתו של סעיף  

 

בפרשת    פורקצ'יה  א.  השופטת  של  המנחה  דינה  בית    אנגלמןפסק  של  פסוקה  להלכה  הפכה 

 .כץהמשפט העליון בפרשת 

 

לנוכח כל פסקי הדין הנ"ל של בית המשפט העליון, ניתן לקבוע כי בית המשפט העליון הישווה  .32

גם אם אחד ההורים   את עניין החזקת הקטין לעניין מזונות הקטין, שאינו בסמכותו של ביה"ד הרבני, 

 כרך את מזונותיו בתביעת הגירושין שהגיש.

 

ידי  -ידי הקטינה עצמה באמצעות אימה והן על-ן עלהתביעה להחזקת הקטינה הוגשה בענייננו ה .33

אימה )ולפיכך תמוה מדוע המשיב לא ציין בבקשתו את הקטינה כמשיבה, ויתכן שרק בשל כך יש לדחות  

 את בקשתו(. 



 ג' ר נ' נ' ר   13928/00בשא 

12 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ   

C:\Users\galan\OneDrive \ פסקי דין לאתר\תוכן לאתר\ענבר שנהב \שולחן העבודה\sm0013928.doc 

על  הן  התביעה  הגשת  על-נוכח  והן  האם  את  -ידי  מגישה  היתה  האם  רק  לו  )וגם  הבת  ידי 

יה"ד הרבני לדון בהחזקת הקטינה, הואיל והקטינה הביעה  נשללת ביתר שאת סמכותו של ב  -התביעה(  

 את רצונה באמצעות אימה, כי ביה"מ לענייני משפחה הוא שידון בנושא החזקתה. 

 

 

הערכאות   שתי  של  מקבילה  בסמכות  היא  קטינים  היא    –משמורת  דיונים  כפל  למנוע  עכוב   והדרך 

 הליכים ולא דחייה על הסף 

הסמכות המקבילה הנתונה לשתי הערכאות לדון בהחזקת קטין, סמכות בעניין    כץבנוסף להלכת   .34

 מקבילה זו מעוגנת גם בהוראות החוקים ובפסקי הדין של בית המשפט העליון. 

 

 

 

 

 המשמורת והחזקה של הקטינה הם חלק מנושאי האפוטרופסות. 

טרופסות נכלל , נושא האפו1947  -  1922( לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל,  1)  51על פי סימן   

 (. Personal statusבענייני המעמד האבי )

 

לחוק    78לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בנושא האפוטרופסות מכח הוראת סעיף   

ומכוח הוראות סעיף   והאפוטרופסות  לחוק בית המשפט לענייני משפחה, 6)  1הכשרות המשפטית  )ג(   )

 משפחה(. )להלן: חוק ביה"מ לענייני   1995 -תשנ"ה 

 

לביה"ד הדתי,    -  1962  -לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב    79פי הוראות סעיף  -על

לדון  מוסמך  הדתי  הדין  בית  כאשר  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק  בהוראות  לדון  סמכות 

 בהוראות אלה. 

 

נתונה .35 וההחזקה של קטינים  בנושא המשמורת  לדון  לו מכח הסכמת   סמכותו של ביה"ד הרבני 

על ההורים  סעיף  -שני  תשי"ג    9פי  רבניים,  דין  בתי  שיפוט  בתי"ד   1953  -לחוק  שיפוט  חוק  )להלן: 

סעיף   הוראות  מכח  או  בדבר  הנוגעים  הצדדים  כל  הסכמת  מכח  דהיינו  ביה"ד    3רבניים(,  שיפוט  לחוק 

שני מסכים כי ביה"ד  רבניים, דהיינו מכוח כריכת נושא המשמורת בתביעת הגירושין, כאשר ההורה ה 

 הרבני ידון בכך וגם זאת, כאמור לעיל, כל עוד ההורים דואגים לאינטרסים של הקטין ולטובתו.  

 

, כי כל הנושאים  625(  2, פ"ד נו)רון נ' ביה"ד הרבני הגדול  8754/00השופט אנגלרד קבע בבג"צ   

 שנכרכו בתביעת הגירושין הם בסמכות מקבילה, ואלה דבריו:

 

 ניינים לתביעת גירושין היא ביסודה הפעלתה של סמכות מקבילה". "כריכת ע 

 מול האוב ב'(.   669, שם, בעמ' 8754/00)ר' בג"צ  

 

 לפיכך, לשתי הערכאות נתונה סמכות מקבילה לדון במשמורת הקטינה. 
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)ב( לחוק ביה"מ לענייני משפחה, לא  25ולאחר חקיקת סעיף    רוןכפי שקבע השופט אנגלרד בפרשת  

בסמכות מקבילה ולא בסמכות יחודית, כך    -ולה להיות מחלוקת כי כל הנכרך בתביעת הגירושין נמצא  יכ

הכרוך   בנושא  לדון  סמכות  לו  שיש  יקבע  משפחה,  לענייני  ביה"מ  או  הרבני  שביה"ד  צורך  יותר  שאין 

מחוזי ושלום(;  )דינים    1.3.00מיום    י' נ' י'  84851/98, תמ"ש  10400/98)בעניין זה ראה החלטותי: בש"א  

תמ"ש  297/98המ'   ע'  45030/97,  נ'  מיום  ע'  המ'    16.6.98,  ושלום(;  מחוזי  תמ"ש  4429/98)דינים   ,

נ' ל'  54662/98)דינים מחוזי ושלום, תקדין(; תמ"ש    28.5.98, מיום  מ' נ' מ'  31681/97 )דינים מחוזי    ל' 

 (.16662/00שבה יש התייחסות לבר"ע  'ה' נ' ה 50550/01, תמ"ש 13151/01ושלום ותקדין(, וכן ר' בש"א 

  

הסכסוכים  התנהלות  את  ומחריף  לילדיהם  לצדדים,  נזק  הגורם  הידוע,  הסמכויות"  "מירוץ  )ומכאן 

 המשפחתיים במדינת ישראל, והדברים ידועים(.

 

נ' ע"מ  22362/97, תמש  53826/97בעקבות החלטתי שניתנה בהמ'    ועוד,   ב"מ  )פורסמה בדינים 

 )ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה הקובע:25ו"ר(, הוסיף המחוקק את סעיף  תקדין, ופדא

 

"בעניין הנתון לסמכותו המקבילה של בית דין דתי, יהיה בית המשפט לענייני משפחה מוסמך   

 לדון כל עוד אין בית הדין הדתי דן בו". 

 ל סמכות מקבילה.  )ב( הנ"ל קובע איזו ערכאה תדון בנושא מסוים במקרים ש25דהיינו, סעיף  

)יש להעיר, הואיל והסמכות היא מקבילה לשתי הערכאות נתונה הסמכות, ולכן היה צריך להיות  

 )ב( "רשאי" במקום "מוסמך"(. 25כתוב בסעיף 

  

פנייתו   .36 את  ידחה  זה  ולא  זה  "לא  מקבילה  בסמכות  מדובר  כאשר  כי  בספרו,  כותב  זוסמן  ד"ר 

, סדרי הדין האזרחיית המשפט האזרחי ולא ביה"ד הדתי(, )ר' זוסמן,  מפאת חוסר סמכות" )הכוונה לא ב

(, הואיל ומטרתה של בקשה לדחיית תובענה על הסף היא "לעקור על הסף תובענה, אשר  12, עמ'  7מהד'  

 (.  409כדברי ד"ר זוסמן, שם בעמ'  -אפילו תתברר עד תומה, לא תוכל להביא לתובע את הסעד המבוקש" 

 (.  536, 535,  533(  1, פ"ד יט )וינשטוק נ' ויינשטוק /64501)ור' ע"א  

על להינתן  שצריכה  שההכרעה  האם  -מכאן,  בשאלה  הכרעה  יותר  אינה  משפחה  לענייני  ביה"מ  ידי 

לדחות את התביעה על הסף מחוסר סמכות, אלא האם יש לעכב את ההליכים בעניין החזקת הקטינה או  

 ה של ביה"ד הרבני, כל עוד ביה"ד הרבני דן בעניין.בכל עניין אחר אשר נמצא בסמכותו המקביל

 

הואיל ובמקרה שלפנינו, כאמור, אין בית הדין הדתי דן בעניין משמורתה של הקטינה מאז חודש   .37

והואיל והאב, אשר כרך את שאלת החזקתה בתביעת הגירושין שלו, לא רק שלא עשה דבר    2001פברואר  

הכרעה  לקדם  מנת  על  התקופה  כל  להחזקת    במשך  תביעתו  ואת  הגירושין  תביעת  את  זנח  אלא  בעניין, 

הקטינה, בהסתלקותו מן הארץ ובהגישו תביעת גירושין חדשה שבה אין זכר להחזקת הקטינה, והואיל  

אני קובע כי    -)ב( הנ"ל  25ולשתי הערכאות סמכות מקבילה לדון בהחזקת הקטינה, ולנוכח הוראות סעיף  

ן ולכן ביה"מ לענייני משפחה, מוסמך ורשאי לדון בשאלת החזקת הקטינה,  ביה"ד הרבני אינו דן בעניי

 לנוכח האמור לעיל, ואין אף לעכב את ההליכים בעניין זה בביה"מ לענייני משפחה. 

 

 החלטתו של ביה"ד הרבני בעניין סמכותו אינה רלבנטית לאחר הגשת תביעת הגירושין החדשה 

 הרבני החליט כי לו נתונה הסמכות לדון בהחזקת הקטינה. דלעיל, ביה"ד  8כפי שנאמר בסעיף   .38
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שהאב    שלאחר  ספק  אין  שניתנה.  לשעה  רלבנטית  היתה  הרבני,  ביה"ד  של  הנ"ל  החלטתו 

לא תבע   גירושין חדשה שבה  והגיש תביעת  זנח את תביעת הגירושין הראשונה שלו  הסתלק מן הארץ, 

זנח את תביעתו להחזקת   האב  הגירושין שלו, שבה שוב את החזקת הקטינה,  וכן את תביעת  הקטינה, 

 כרך את החזקתה.  

 

סמכותו   בעניין  הרבני  ביה"ד  של  שלהחלטתו  הראשונה,    -מכאן,  הגירושין  תביעת  לגבי  שניתנה 

אין    -שבוטלה למעשה על ידי הגשת תביעת הגירושין החדשה ושבה לא נזכר כלל ענין החזקת הקטינה  

 שהאב הגיש.   נפקות לגבי תביעת הגירושין החדשה

 

לפני    משפחה,  לענייני  לביה"מ  הקטינה  להחזקת  התביעה  את  הגישו  ואימה  והקטינה  הואיל 

לפיכך, הסמכות לדון בתביעה להחזקת הקטינה נתונה    -הגשתה של תביעת הגירושין החדשה של האב  

 מירוץ". ידי מי שמקדים ב"-לביה"מ לענייני משפחה, גם אליבא, אלה הסוברים כי הסמכות נקבעת על

 

 פלמן 8497/00בג"צ  -"מרוץ החלטות בעניין הסמכות  

אינה   .39 היא  )וכאמור  כיום  רלבנטית  היתה  סמכותו  בעניין  הרבני  ביה"ד  של  החלטתו  אם  גם 

רלבנטית לאחר שהאב זנח את תביעת הגירושין שבה תבע את החזקת הקטינה(, גם במקרה כזה הסמכות  

)להלן:    פלמן נ' פלמן-פייג  8497/00על פי המבחנים שנקבעו בבג"צ    נתונה לביה"מ לענייני משפחה וזאת

 (, ואנמק.   פלמןפרשת 

 

לענייני    פלמןבפרשת   לביה"מ  הרבני  ביה"ד  בין  הסמכויות"  "מרוץ  בעניין  חדשה  הלכה  נקבעה 

 .  רכושם של בני הזוגמשפחה, בעניין 

 

עניין הסמכות המקבילה  ההלכה החדשה מוסיפה ל"מרוץ הסמכויות" את "מרוץ ההחלטות" ב 

 .בנושאי הרכוש

 

 קובעת את הכלל: פלמןהלכת  

על    ככלל,  הרי  הזוג,  בני  בין  הרכוש  בחלוקת  לדון  בסמכותה  כי  הכריעה  אחת  ערכאה  "כאשר 

הערכאה השנייה לסרב להיזקק לטענות הנוגעות לסמכות שיפוטה בעניין ועליה להימנע מדיון בתביעת  

 הרכוש שהוגשה בפניה".

 

ל זה קיימים שלושה יוצאים מן הכלל, אשר אותם מנתה השופטת בייניש בפסק דינה ואותם  לכל 

קבעה כטעמים מיוחדים: ש"רק במקרים חריגים ומצומצמים כגון אלה, מתקיים "טעם מיוחד" המצדיק  

כי הערכאה השנייה תיזקק לטענות הנוגעות לסמכותה לדון בתביעה שבפניה, על אף קיומה של הכרעה  

 בנוגע לסמכות". סותרת

 

 הטעמים המיוחדים לחריגה מהכלל אותם מנתה השופטת בייניש הם: 

 

כאשר אחת הערכאות פסקה כי היא מוסמכת לדון בנושא שנכרך "בלא לנמק את החלטתה ובלא   א.

 שנערך דיון מקדים בשאלת התקיימותם של תנאי הכריכה טרם מתן ההכרעה".
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 ם, כי הכרעתה של הערכאה  "כאשר ברור וגלוי על פני הדברי ב. 

שבעטיים  הסמכות,  לשורש  היורד  אחר  בפגם  או  חוקיות  בחוסר  לוקה  סמכותה  לעניין  הראשונה 

הכרעתה בטלה. כך למשל כאשר ההכרעה לעניין הסמכות ניתנה תוך חריגה ברורה מכללי הצדק הטבעי,  

 מן הסוג המביא לבטלותה של ההכרעה".

 

הגירושין ג. בתביעת  נכרכה  )כגון    "כאשר  לכריכה  ניתנת  שאינה  למזונותיו(    -סוגיה  ילד  תביעת 

 כן קבע בית הדין הרבני כי בסמכותו לדון בסוגייה זו מכח כריכתה בתביעת הגירושין".-פי-על-ואף

 

 האם רשימת הטעמים היא רשימה סגורה?  

 במקרים חריגים ומצומצמים..." ומצד שני נאמר "כגון אלה". רקמצד אחד נאמר " 

 

ה כי השימוש שנעשה במילים "טול לדוגמה" לגבי הטעם הראשון "מקרה אחר" לגבי הטעם נרא 

השני "או למשל" לגבי הטעם השלישי והסיכום במילים "כגון אלה" מלמד כי רשימת שלושת המקרים  

 החריגים והמצומצמים שפורטו בפסק הדין אינה רשימה סגורה.

 

 ת לשאלת הסמכותבעניינינו קיים "טעם מיוחד" המצדיק הזדקקו

 כי הסמכות לדון בהחזקת הקטינה נתונה לו.  12.3.01כאמור, ביה"ד הרבני החליט ביום  .40

ביה"ד הרבני לא קיים כל דיון מקדים בנושא ולא נתן לאם הקטינה הזדמנות לפרט את טענותיה   

 בעניין העדר סמכותו.

 

המש  בית  קבע  אותו  הראשון,  המיוחד  הטעם  כאן  מתקיים  בפרשת  לפיכך  העליון  , פלמןפט 

ביה"ד   הכרעת  של  קיומה  אף  על  הסמכות,  חוסר  לטענת  להזדקק  משפחה  לענייני  לביה"מ  המאפשר 

 הרבני כי נתונה לו הסמכות לדון בנושא.

בשאלת    לדון  מוסמך  משפחה  לענייני  המשפט  בית  הטבעי,  הצדק  בכללי  פגיעה  בגין  לפיכך, 

 סמכותו. 

 

רלבנטית, לענין הסמכות לגבי החזקת הילדים )יש להדגיש שוב, כי  אינה    פלמן הלכת    כץ,לאחר הלכת  

ולא לכל ענין בר  פלמןהלכת   ורק לסמכות בעניין רכוש בני הזוג  כריכה אחר(, אולם ניתן  -מתייחסת אך 

מנת להסיר כל ספק כי החלטתו של ביה"ד הרבני בעניין סמכותו ניתנת לביקורת -להשתמש במבחניה על

 ני משפחה. ידי ביה"מ לעניי -על

 

 האם נושא החזקת הילדים כרוך מעצם טיבו וטבעו בתביעת הגירושין? 

וינטר נ'    1/60בית המשפט העליון אימץ בשורת פסקי דין את דבריו של השופט זילברג בביד"מ   .41

 כי "החזקת ילדים היא ענין אשר לפי עצם טיבו וטבעו כרוך בתביעת הגירושין". 1457פ"ד טו  בארי

 

 , נקבע על ידי השופט י. כהן: 525( 2, פ"ד כ"ט )דויטש נ' דויטש 4/7518בע"א  
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בביד"מ    שנפסק  כפי  זה,  ענין  הילדים  החזקת  טיבו 1470,  1467בע'    1/60"לעניין  מעצם  כרוך   ,

 וטבעו בתביעת הגירושין".

 

בבג"צ    קבעה  בינייש  ד.  הרבני  9539/00השופטת  ביה"ד  נ'  ) איתן  נו  פ"ד   ,1  )125  ,131  :

סיקתנו מוכרת בהקשר זה ההבחנה בין משמורת ילדים, הנחשבת עניין שלפי עצם טיבו וטבעו כרוך  "בפ

הקשורים   עניינים  שאר  לבין  אחרת(  מוסמכת  בערכאה  לכן  קודם  נתבע  לא  עוד  )כל  הגירושין  בתביעת 

)ע"א   במפורש  להעשות  חייבת  וכריכתם  )  8/59בגירושין,  גולדמן  נ'  בעמ'  1גולדמן  בד"מ  1091(   ;1/60  

 (".1467( בעמ' 2וינטר נ' בארי ) 

 

 :29( 3, פ"ד לח)מזור נ' מזור 687/83השופטת נתניהו קבעה בע"א  

; ע"א 1457פ"ד טו    1/60"הכלל הוא שענין זה כרוך מעצם טיבו וטבעו בתביעת הגירושין )ביד"מ   

184/75  ( כ"ט  בעניי525(  2פ"ד  לדון  יחודית  הדין סמכות  לבית  הוקנה  וכך  עם  (. מאחר  הבנות  ן החזקת 

סעיף   הוראת  מתוקף  הבעל  של  הגירושין  תביעת  )נישואין    3הגשת  רבניים  דין  בתי  שיפוט  חוק  של 

 ".1953 -וגירושין(, תשי"ג

  

  לוי נ' ביה"ד הרבני הגדול 4238/03)וכן ראה אף את פסק דינו של השופט א. גרוניס שניתן בבג"צ  

 (. WWW.COURT.GOV.ILהשופטת   ( )פורסם באתר הרשות5)פיסקה   8.9.03מיום 

 

 הכרעת ביד"מ אינה מהווה תקדים מחייב 

לגבי הסמכות הייחודית של    וינטר נ' בארייש לציין כי דברי השופטים בפסק הדין שניתן בעניין   .42

אלא בגין היות העניין כרוך מטיבו   -בית הדין הרבני לדון בשאלת החזקת קטינים שלא נכרכה בפועל,  

אינה הלכה פסוקה ואינה מהווה תקדים מחייב הואיל ופסקי הדין שניתנים    -הגירושין,    וטבעו בתביעת

 בבית דין מיוחד )להלן: "ביד"מ"(, אינם פסקי דין של בית המשפט העליון.  

 

 

  20הלכת התקדים המחייב חלה רק על פסיקותיו של בית המשפט העליון, על פי סעיף   כידוע, 

 )ב( לחוק יסוד: השפיטה.

על   בית  "בערעורים  הדן  בית המשפט העליון  הוא  יסודי השפיטה,  חוק  פי  על  המשפט העליון, 

 )ב( לחוק יסוד: השפיטה.  15פסקי דין ועל החלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים", על פי סעיף 

 

סימן    פי  על  מוקם  ביד"מ  זאת,  ישראל    55לעומת  ארץ  על  במועצה  המלך    1947  -  1922לדברי 

 .  1940המשפט -לפקודת בתי 9ה"מ( ועל פי סעיף )להלן: "דב

 

לדבה"מ, מורכב משני שופטים של בית המשפט העליון ומהנשיא של    55הביד"מ הנזכר בסעיף   

 בית הדין הדתי הנוגע בדבר. 

 

סימן    פי  פי תקנה    55על  ועל  הדין האזרחי, תשמ"ד    393לדבה"מ  )להלן:   1984  -לתקנות סדר 

ה המועברת אליו על ידי הצדדים הנוגעים בדבר או על ידי בית המשפט שבו התסד"א(, ביד"מ דן בשאל 

 נתעוררה השאלה.  
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לתסד"א, לביד"מ סמכות של בית משפט מחוזי בערכאה ראשונה )לא מצאתי    395על פי תקנה   

 דין שניתן על ידי ביד"מ(.  -כל הוראה בדבר האפשרות להגיש ערעור על פסק

 

 באות:מכאן מתבקשות המסקנות ה .43

 

 העליון מהנימוקים הבאים:-המשפט-ביד"מ אינו בגדר בית  א.

 

 ביד"מ אינו מורכב אך ורק משופטים של בית המשפט העליון; ( 1)

בית ( 2) של  שבסמכותו  בנושאים  דן  אינו  בשאלות  -המשפט -ביד"מ  אלא  ובג"צ(,  )ערעורים  העליון 

 )המופנות אליו על ידי הצדדים או על ידי ביה"מ או ביה"ד(. 

 

 הנשיא ברק קבע כי ביד"מ היא "ערכאה מיוחדת במינה, שאינה  

( 5, פ"ד נב )מעטוף נ' מעטוף  3414/00המשפט ובתי הדין הרגילים במדינה" )ביד"מ  -נמנית עם בתי

  8497/00)וכן ר' בג"צ    3, דינים עליון עמ'  ראם נ' ראם  8377/01, המצוטט על ידי הנשיא ברק בביד"מ  495

 (.13, דינים עליון, בעמ' פלמן נ' פלמן-פייג

 

הואיל ורק הלכה שנקבעה בבית המשפט העליון מהווה הלכה המחייבת את הערכאות הנמוכות  ב.

  -העליון  -המשפט-)ב( לחוק יסוד: השפיטה והואיל וכאמור, ביד"מ אינו בגדר בית  20יותר, על פי סעיף  

 דר תקדים. לפיכך פסקי הדין של ביד"מ אינם מהווים הלכה מחייבת ואינם בג

 

 : 423, 421, פ"ד טז שוהם נ' שוהם 565/61הנשיא אולשן קבע בע"א  

תשי"ז    המשפט,  בתי  שבחוק  לציין  יש  כל  שהלכות    1957  -"קודם  מפורשת  הוראה  מצויה 

להלכות   בנוגע  ואילו  הראשונה  מהערכאה  משפט  בתי  מחייבות  העליון  המשפט  בית  ידי  על  הנקבעות 

 חד נעדרת הוראה כזו".הנקבעות על ידי בית דין מיו 

 

השאלה שעמדה לדיון בוינטר נ' בארי היא שאלת הסמכות הנמשכת בלבד ושאר הקביעות הן אימרות  

 אגב

של    סמכותו הנמשכתעמדה להכרעה רק שאלת    וינטר נ' בארי כפי שקבע השופט כהן, בביד"מ   .44

הרבני שביה"ד  לאחר  קטין  של  המשמורת  בשאלת  ולהכריע  לדון  הרבני  דין    ביה"ד  פסק  של  תוקף  נתן 

 להסכם גירושין בין ההורים שהסדיר גם את שאלת המשמורת של הקטין.  

 

נ'   811/80השופט בייסקי, בהסכמת הנשיא לנדוי והשופט )כתוארו אז( שמגר קבע בע"א    בלום 

לה)שטרן )פ"ד  הלכת  757(  3,  כי  בארי,  נ'  לענין    וינטר  רק  הנמשכתמתייחסת  בשינוי    סמכותו  לדון 

 זקה הנתונה לערכאה שדנה ופסקה בעניין החזקת הילדים ותו לא.  ההח

נ' שטרןיתר על כן, בית המשפט העליון שולל בפרשת    במפורש את פרשנותו של השופט    בלום 

כריכה  -אבן ללא  גם  הגירושין,  בתביעת  וטבעו  טיבו  מעצם  כרוך  הילדים  החזקת  נושא  היות  לגבי  ארי 

 בפועל של הנושא.  
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 פט בייסקי: ואלה דברי השו

"חוששני כי גם כאן נתפס השופט המלומד לכלל טעות. לא זו בלבד כי בתביעת הגירושין שאלת   

 החזקת הילדים לא נכרכה, אלא במפורש הוצאה ממנה". 

 (.3, דינים עליון, בע' 811/80)ר' ע"א  

 

 

 בהמשך נקבע:  

בסמכותו    נמשך  אינו  גירושין  תביעת  באותה  נכרך  שלא  מה  כי  אותה  "ופשיטא  מכוח  היחודית 

 (.261(  1, פד"י י"א )114/56, 159/55, 319/54כריכה ואינו יכול להיכרך כעת")ע"א 

 (.  4, דינים עליון עמ' 811/80)ר' ע"א  

מתייחסת אך ורק    וינטר נ' בארי במפורש כי הלכת    בלום נ' שטרןהשופט בייסקי קובע בפרשת   

,  פלורסהיים נ' ביה"ד הרבני האזורי חיפה  181/68צ  לסמכות הנמשכת של ביה"ד הרבני ומפנה גם לבג"

 .  722( 2פ"ד כ"ב )

כרוך   עניין החזקתו של קטין  כי  גם שלל את קביעתו של בית המשפט המחוזי  השופט בייסקי 

וגם קבע שיש צורך בכריכה מפורשת על מנת  מטיבו וטבעו בתביעת הגירושין, גם ללא כריכה מפורשת 

 נמשכת.  שתהיה לביה"ד הרבני סמכות

לפסק   3, בסעיף 878(  3פ"ד מה )  שיבת נ' שיבת  1327/90כן ראה גם את דברי הנשיא שמגר בע"א   

 .בלום נ' שטרןדינו, שם הנשיא מתייחס ל 

, אודה כי לא הבנתי  בלום נ' שטרןלנוכח דברים מפורשים אלה של בית המשפט העליון בפרשת   

בע"א   אור  ת.  השופט  של  דבריו  דאובהדאובה    289/82את  )נ'  לו  פ"ד  שניתן  625(  4,  הדין  בפסק  כי   ,

שטרןבפרשת   נ'  לדון    בלום  ייחודית  סמכות  הרבני  לביה"ד  כי  ההלכה  על  העליון  המשפט  בית  חזר 

 בהחזקת קטין הואיל והעניין כרוך מעצם טיבו וטבעו בתביעת הגירושין. 

 

)כתוארו אז( אגרנט, שסבר כי "בית המשפט העליון   אינו רשאי לפסוק את הדין  אפילו מ"מ הנשיא 

ע"א   )ר'  דומה"  בשאלה  המיוחד  הדין  בית  ידי  על  נפסקה  שכבר  להלכה  נ'    262/62בניגוד  קינס 

יז  אנגלשטיין פ"ד  א'(  2643,  2637  37,  האות  מול  בדבר    -,  ההסכם  "לשינוי  לתביעה  ורק  אך  מתייחס 

ל הוריו ועל סמך הסכם שניתן לו  ידי בית הדין הרבני אגב גירושין ש-החזקת הילד הקטין, אשר נקבע על

' ר)  וינטר נ' בארידין" כפי שנקבעה בפרשת  -תוקף של פסק דין, נתונה בסמכותו הייחודית של אותו בית

מול האות ה'( ולא לאימרת האגב בעניין הסמכות הייחודית לדון בהחזקת    2611, שם, בעמ'  262/62ע"א  

 יעת הגירושין. ילדים רק בשל היות הענין כרוך מטיבו וטבעו בתב

מתייחסת אך ורק לענין הסמכות הנמשכת ואילו הקביעה בעניין הסמכות   וינטר נ' בארידהיינו, הלכת  

 .  וינטר נ' באריהיחודית מהטעם של כרוך מטיבו וטבעו אינה חלק מהלכת 

 

נ' בייטר   47/62אולם ניתן להסיק מפסק הדין בפרשת ע"א    ביום    בייטר  ,  11.7.62הנ"ל )שניתן 

( כי בית המשפט העליון לא  קיינס נ' אנגלשטייןיינו כארבעה חודשים לפני פסק הדין שניתן בפרשת  דה

 בעניין הסמכות הנמשכת. וינטר נ' באריראה כהלכה מחייבת אף בקביעתו של ביד"מ 

בפרשת   זילברג  השופט  של  המיעוט  עמדת  לנוכח  מתבקשת  זו  של    בייטרמסקנה  הרוב  עמדת  )מול 

 שופטים זוסמן, ברנזון וכהן(.  הנשיא אולשן, וה
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השופט זילברג קבע כי כיוון שמזונות הילד שנקבעו בהסכם הגירושין שבין הוריו יאושרו בפסק דין  

לביה"ד הרבני סמכות נמשכת לדון במזונות הילד ובית המשפט המחוזי שאליו הוגשה   -של ביה"ד הרבני 

בעניין הסמכות    וינטר נ' באריהסתמך על ביד"מ    תביעה למזונותיו נעדר סמכות לדון בכך. השופט זילברג

 הנמשכת.  

 ידי ארבעת שופטי הרוב. -כאמור עמדתו של השופט זילברג נדחתה על

בעניין הסמכות    וינטר נ' באריאת הלכת    בייטרלפיכך ניתן לומר כי בית המשפט העליון דחה בפרשת  

 הנמשכת.  

 

ב  נ' בארילנוכח דחיית פסק הדין שניתן  ניין הסמכות הנמשכת של ביה"ד הרבני, אין בע  וינטר 

וטבעו בתביעת הגירושין,  ספק כי גם אימרות אגב שנאמרו שם לגבי היות החזקת הילדים כרוך מטיבו 

וינטר צריכה היתה להידחות ולפיכך יש לתמוה כיצד ניתנו לאחר מכן פסקי דין החוזרים ומסתמכים על  

לב  נ' בארי כרוך מעצם  בעניין הסמכות היחודית הנתונה  נושא החזקת הילדים  היות  יה"ד הרבני מכוח 

ענתבי נ'   116/80וע"א    2637, פ"ד יז,  קינס נ' אנגלשטיין  262/62טיבו וטבעו בתביעת הגירושין, כגון ע"א  

 )לא פורסם(  ענתבי

 

)לא פורסם((, סבורה אף היא כי    ענתבי נ' ענתבי  116/80השופטת בן עתו )שופטת המיעוט בע"א   

באריובפרשת   נ'  מבססת   ינטר  זו  מסקנתה  את  בעקבותיה"  ללכת  חובה  שאין  אגב  ב"אימרת  מדובר 

השופטת בן עתו מסיבה פורמלית ומהותית. הסיבה הפורמלית היא שהילד לא היה צד להליכים וביד"מ  

ובחינת   הגירושין  בתביעת  וטבעו  כרוך מטיבו  הילד  נושא החזקת  היות  בעניין  להכריע  כלל  לא התבקש 

הילכת    המהות: של  באריהרציו  נ'  בתביעת    וינטר  להיכרך  חייבים  הילד  של  ענייניו  שכל  "האומר 

לא נתקבל על דעת שופטי בית משפט זה, ולפחות בעניין המזונות    -הגירושין לטובת האינטרס של הוריו  

 סטו ממנו, תוך מתן מעמד עצמאי לילד".

 

בביד"מ   השופטים  דברי  כל  בארילפיכך  נ'  הס  וינטר  הרבני  לגבי  לביה"ד  המוקנית  הייחודית  מכות 

היא בבחינת אימרת    -הואיל והחזקת ילדים הוא עניין אשר לפי עצם טיבו וטבעו כרוך בתביעת גירושין  

ואינה חלק מההלכה הפסוקה, גם אם היה בכוח ביד"מ ליצור תקדים מחייב, על פי הוראות סעיף   אגב 

 )ב( לחוק יסוד: השפיטה. 20

 

 רי לסמכות היחודית הנמקת וינטר נ' בא

בביד"מ   .45 שנקבע  במסקנה  הדין  באריהוא  נ'  לביה"ד    וינטר  הנתונה  הייחודית  הסמכות  בעניין 

וטבעו בתביעת הגירושין(,  הרבני לדון בנושא החזקת הילדים )מכוח היותו של העניין כרוך מעצם טיבו 

 שאף היא אינה בגדר הלכה מחייבת ואינה מהווה תקדים.

 

את  גם  לתת  בפרשת    יש  וזילברג  כהן  השופטים  של  הנמקתם  כי  באריהדעת  נ'  לעניין  וינטר   ,

"כרוך מטיבו וטבעו" ולעניין הסמכות הייחודית, התבססה על ההנחה כי מזונות ילדים אף הם בסמכותו 

מול האות מ'( ודברי   1470, שם בעמ'  1/60הייחודית של בית הדין הרבני )ר' דברי השופט כהן בביד"מ  

 מול האות ב'(.  1464לברג, שם בעמ' השופט זי

 

בתביעת   לכרוך  ניתן  לא  כי  מכן  לאחר  שניתנו  הדין  בפסקי  קבע  העליון  המשפט  בית  אולם 

)ר' ע"א   גרין   457/61הגירושין את מזונות הילדים, אפילו בכריכה מפורשת  נ'  ; בר"ע  318, פ"ד טז  גרין 
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נ' שרגאי  120/69 כג  שרגאי  פ"ד  ע"א  2)  171,  זעיראזע  22/70(;  נ'  ) ירא  כד  פ"ד  ר"ע  475(  19,   ;627/85  

 (. 29, סעיף 58, ור' גם רוזן צבי, דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול עמ' 101( 1, פ"ד מ' )סינה נ' סינה

דנש  17/60)ודוק: בע"א    נ'  יד  דנש  ביום  1107, פ"ד  לפני    12.6.60, שניתן  ימים  )דהיינו ארבעה 

, נקבע כי ההורים אינם רשאים בהסכם לשלול זכות מאת ילדיהם  בארי  וינטר נ'שניתן פסק הדין בפרשת  

  169/60( )וכן ר' ע"א  88, פ"ד ג'  משקה נ' משקה  42/49והלכה זו נקבעה אף על ידי השופט זילברג בע"א  

 הנ"ל(.  17/60המסתמך על ע"א   1618, פ"ד יד, זכאי נ' זכאי

 

לא היו קובעים כי לביה"ד סמכות ייחודית   מכאן, יש להניח כי השופט כהן )ואף השופט זילברג( 

לו פסק הדין בביד"מ   ילדים,  נ' בארילדון בהחזקת  הדין שניתנו בפרשות    וינטר  ניתן לאחר פסקי  היה 

 דלעיל(.  44, סעיף ענתבי 116/80עתו בע"א -הנ"ל, מנימוקיה של השופטת בן סינה, וזעירא, שרגאי

 

  וינטר נ' בארי א שכאשר ניתן פסק הדין בביד"מ  )עובדה נוספת שיש לתת את הדעת לגביה, הי  

 (.1962-טרם חוקק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,תשכ"ב

 

קורינלדי במאמרו,    מ.  ילדיםפרופ'  בדיני החזקת  גליון  מגמות חדשות  , 2001יולי    12, המשפט, 

)בעמ'  44 מביא  עובדות  50,  את  ענתבי(  נ'  )מיע  ענתבי  עתו  בן  השופטת  של  ברק  ופסיקתם  והשופט  וט( 

 )כתוארו אז( )רוב(. 

 

 י: ענתבעתו בפרשת -אני סבור כי הגיעה העת לקיים את משאלתה של השופטת בן 

 "האם לא דין הוא שענין ההחזקה יושווה, איפוא, לעניין המזונות ואפילו יזכה לעדיפות.  

הורים זה כנגד אם סוברים אנו שתביעה של הילד למימוש זכותו, טוב לה שידון בנפרד מתביעת ה 

 מקל וחומר מתבקשת המסקנה שלא רק ענין מזונותיו אלא גם ענין החזקה כמשמע". -זה 

 

מטעמי יציבות ההלכה   וינטר נ' בארי שאין לסטות מהלכת  ענתבי אולם השופט ברק קבע בפרשת  

הסמכ בדיני  לשינוי  להביא  כדי  בה  שיש  זו,  סטייה  מצדיקים  משקל  כבדי  עניינים  נימוקים  ות  ו"רק 

 בענייני המעמד האבי...".

 

דין שניתן בפרשת    וכיום  ענתביכאמור לעיל, מאז פסק  ולטובתו  לזכות הילד  , השתנתה הגישה 

שנקבע  מה  כי  לקבוע  יש  שהיום  כך  הוריו,  שבין  בסכסוך  קשורה  שאינה  עצמאית  כזכות  הוכרה  היא 

 " דינו להתבטל. וינטר נ' באריבפרשת "

)ענתבי( לא פורסם לא בפסקי דין    116/80ובדה שפסק הדין בע"א  )אין גם להמעיט בחשיבות הע 

 של בית המשפט העליון בישראל ואף לא בכל תוכנה משפטית כגון דינים, תקדין ופדאור(.

שפורסם   ג.א נ' ו.ה  64630/00, תמש  3922/01)וכן ראה את פסק דינה של השופטת צ. צפת בשא   

 (. 25, 24בדינים מחוזי ושלום, בעמ' 

 

 

 

 

 נשמט הבסיס להנמקה בעניין "כרוך מטיבו וטבעו" בפרשת וינטר נ' בארי 
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הייתה, כי לביה"ד הרבני סמכות לדון בהחזקת   וינטר נ' באריקביעתו של השופט זילברג בפרשת   .47

הגירושין,  בתביעת  וטבעו  טיבו  מעצם  כרוך  הענין  היות  בגין  אלא  בפועל,  נכרך  לא  הענין  אם  אף  קטין, 

בכוונתו כי כל העניינים שבין בני הזוג המתדיינים בנושא גירושיהם יתבררו "בחדא מחתא  ידו  -נומקה על

 מול האות א'(. 1466, עמ' 1/60ממש ברגע אחד" )ר' ביד"מ  

לפיכך, הואיל והשופט זילברג  סבר כי תביעת מזונות  הילדים כרוכה בתביעת הגירושין, כך גם   

 עניין החזקתם. 

מזונו  נושא  לעיל,  של  כאמור  כוונות  סוכלה  ולכן  הרבני  ביה"ד  של  מסמכותו  הוצא  הילדים  ת 

בתוקף של   השארתה  העניינים. התוצאה של  בכל  "בחדא מחתא"  ידון  ביה"ד הרבני  כי  זילברג  השופט 

שקבעה   כפי  היא,  וטבעו"  מטיבו  "כרוך  היותו  בגין  ילדים  חזקת  נושא  לגבי  ייחודית  סמכות  הקניית 

בפרשת   עתו  בן  בתי משפט    ,ענתביהשופטת  בשני  עם אביה  נאלצת להתדיין    -"שמעתה תהיה הילדה 

 בבית המשפט המחוזי לעניין המזונות והמדור ובבית הדין הרבני, לעניין מקום החזקתה".

 

אולם כידוע, העניינים השונים שיש להסדירם כאשר בני הזוג מתגרשים נדונים במקרים רבים   .48

 ית, בין בני אותה משפחה. האזרחית והדת   -במקביל בשתי הערכאות 

הילדים    והחזקת  והילדים  האישה  מזונות  ענייני  הרכוש,  ענייני  אלה,  בימינו  רבים,  במקרים 

הרבני, כך שההכרעה בנושאים אלה  -הדין-נדונים בבית המשפט לענייני משפחה ואילו הגט נעשה בבית

 אינה נעשית "בחדא מחתא" עם סידור הגט.

 

תגרשים מבלי שהם ערכו ביניהם הסכם גירושין והם משאירים את  רבים המקרים שבני הזוג מ  

הנושאים השונים להכרעה משפטית לאחר סידור הגט, כך שהנושאים, כגון החזקת הילדים, מזונותיהם  

 ושאלת הרכוש, אינם מוכרעים "בחדא מחתא" עם סידור הגט. 

 

לפני הגירושין חל הסדר איזון    , ושלא עשו ביניהם הסכם ממון1.1.74לגבי בני זוג שנישאו לאחר   

גירושין   זוג; איזון המשאבים יכול להיעשות בהעדר הסכם  המשאבים, הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני 

 הכולל הסכם ממון, רק לאחר הגירושין ולא בחדא מחתא עם סידור הגט.

 האיזון של שני בני הזוג.  -דהיינו, לפני סידור הגט, לא ניתן כלל לדון ברכוש בר 

ומכאן, מה שנותר לדיון "בחדא מחתא" עם סידור הגט הוא לכאורה רק נושא החזקת הילדים,   

 שכביכול עדיין כרוך מטבעו וטיבו בתביעת הגירושין. 

 

בפרשת   .49 גולדשמידט  והרב  זילברג  של השופט  בבסיס הכרעתם  שעמדה  הכוונה  נ'  לפיכך  וינטר 

הרבני, עובר לתביעת הגירושין, סוכלה בפועל על ידי  -הדין-לדון בכל הנושאים בחדא מחתא בבית  -  בארי

הזוג היהודים שבמדינת ישראל כאשר האב, מגיש בדרך כלל את תביעת הגירושין לביה"ד הרבני  -רוב בני

 ואילו האישה מגישה בדרך כלל תביעות בנושאים האחרים לבית המשפט האזרחי. 

על  גם  כאמור,  סוכלה,  זו  בעני-כוונה  הנ"ל  ההלכות  של  פי  בסמכותו  שאינם  הקטין  מזונות  ין 

 ביה"ד הרבני וגם בעקבות חוק יחסי ממון בין בני זוג הקובע כי איזון המשאבים יעשה לאחר סידור הגט.  

 

בענייני המשפחה השונים    לדון  ומקוריות  ישירות  סמכויות  ניתנו  לענייני משפחה  לביה"מ  וכן, 

זי( ואף לשינוי זה בעניין הסמכות יש נפקות לענין )בניגוד לסמכות השיורית שהיתה לבית המשפט המחו

 הנדון. 
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מכל הסיבות הנ"ל נשמט הבסיס הרעיוני והמעשי מהכוונה לדון עם סידור הגט "בחדא מחתא" בכל  

 הנושאים שבין בני הזוג המתגרשים. 

 

בע מה  "קו  וינטר נ' באריכי פסק הדין    ענתבי,יש לציין בנוסף כי השופטת בן עתו קבעה בפרשת   .50

 שקובע, לא מפני שטוב הדבר ויאה לילדים, אלא מפני שנוח הוא ויעיל להוריהם המבקשים להתגרש". 

 

בעניין סמכותו הייחודית    וינטר נ' בארי דהיינו, לא טובת הילד עמדה בבסיס האמירות בפרשת   

לא האינטרס  של בית הדין הרבני לדון בהחזקת הילדים הכרוכה מעצם טיבה וטבעה בתביעת הגירושין, א

 של ההורה שהגיש את תביעת הגירושין.

 

ולא "בחדא מחתא" עם   לפני סידור הגט  עוד  בו בד"כ  ענין שיש להכריע  הילדים הוא  נושא החזקת 

 סידור הגט

יתר על כן, נושא החזקת הילדים, אינו מתעורר, ברוב המקרים כיום, כאשר בני הזוג מתגרשים,  .51

 נפרדים בפועל.אלא זמן רב לפני כן, כאשר הם 

בעת    ביחד  גרים  ואינם  בפועל  נפרדים  ביניהם,  המסוכסכים  הזוג  בני  של  רובם  בימינו,  כידוע, 

הגשת התביעות המשפטיות או שהם נפרדים זמן קצר לאחר הגשת התביעות המשפטיות, כך שהילדים  

 נשארים עם אחד מהוריהם. 

דים, עוד לפני סידור הגט וללא קשר  לכן מתעורר הצורך להכריע בשאלה בידי מי תהיה החזקת היל

זו,  ארוכה  עצמם. בתקופה  לגירושין  ועד  גירושין  מיום הגשת תביעת  עובר  רב  זמן  כידוע,  כן,  כמו  לגט; 

שבה ההורים אינם חיים ביחד, יש להכריע בעניין החזקת הילדים, ולו באופן זמני, כך שנושא זה צריך  

 א "בחדא מחתא" עם סידור הגט.להיות מוכרע עוד לפני סידור הגט ולאו דווק

 

לדון   .52 ייחודית  סמכות  מתן  )ומכאן  הגירושין  עם  מחתא"  "בחדא  הילדים  בהחזקת  לדון  בכוונה 

בהחזקת ילדים בכרוך לתביעת הגירושין( טמונה פירכה והיא שכאשר אחד ההורים מקדים את ההורה 

א מגיש  והשני  האזרחית  לערכאה  הילדים  להחזקת  תביעה  ומגיש  לביה"ד  השני  גירושין  תביעת  חריו 

ביה"ד הרבני אינו יכול לדון "בחדא מחתא ממש ברגע אחד" בשאלת החזקת הילדים והגירושין    -הרבני  

בג"צ   נ' ביה"ד הרבני  181/81)ר'   לו)מור  בג"צ  94(  3, פ"ד  על  יז,  159/63, המסתמך  , 2341,  2339, פ"ד 

,  529,  525(  2, פ"ד כט)דויטש נ' דויטש  184/75; ע"א  176,  512(  2, פ"ד כ )פלונית נ' פלוני  13/66ובר"ע  

 לפסק דינו של השופט י. כהן(.   4בסיפא לסעיף 

 

 נושא החזקת הילדים כרוך מטיבו וטבעו בכל סכסוך בין ההורים ולאו דווקא בתביעת הגירושין

די .53 עורך  שופט,  זה  ויהיה  זוג  בני  בין  בסכסוכים  שעוסק  מי  כל  לעיל,  רמזתי  שכבר  עובד  כפי  ן, 

 יודע כי שאלת החזקת הילדים עולה בכל סכסוך בין ההורים.  -סוציאלי, פסיכולוג או מגשר 

 

  1964  -א' לחוק המקרקעין, תשכ"ט    40למשל, בתביעה לפירוק השיתוף בבית המגורים )שאף סעיף  

הכריע בכך,  דן בכך( עולה מניה וביה השאלה היכן יגורו הילדים לאחר שבית המגורים ימכר ועל ביה"מ ל

גם אם איש מההורים לא הגיש תביעה בקשר להחזקת הילדים או אף אם אף אחד מהם לא העלה את  

 הנושא בתביעת הגירושין שהגיש.

 

 הוא הדין בתביעת מזונות הילדים המוגשת על ידי אחד ההורים נגד משנהו.   
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חל תהיה  הילדים  החזקת  ששאלת  מבלי  ילדיו  במזונות  הורה  לחייב  ניתן  מנושא  האם  מהותי  ק 

המזונות? )הרי על בית המשפט לדעת בידי מי מההורים הילדים מוחזקים כדי לחייב במזונות הקטין את  

 ההורה שאינו מחזיק בקטין(. 

 

 

 

, אינה  1991  -הרחקת הורה מהבית בגין אלימות על פי חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א   

חזקת הילדים וקביעת הסדרי ראיה בין ההורה המורחק פי החוק הנ"ל, התייחסות לעניין ה-מחייבת על

 לבין הילדים בתקופת ההרחקה, למרות שהדבר מתבקש. 

לקבוע   -אולם    הסעד  פקידת  בישראל, מסמיכים את  לענייני משפחה  בית המשפט  רוב שופטי 

או מכריעים  הגנה,  צו  למתן  הילדים במסגרת ההחלטה  לבין  בין ההורה המורחק מהבית  ראיה    הסדרי 

 ימים,  באופן זמני. 7בעניין בדיון במעמד שני הצדדים, המתקיים כעבור 

 כלל תסקיר סעד גם לגבי הילדים, כענין שבשיגרה.  -השופטים הדנים בצוי ההגנה מבקשים בדרך

דהיינו, ביה"מ לענייני משפחה דן בנושא החזקת הילדים והסדרי הראיה במסגרת דיון בצו הגנה, גם  

 עה בעניין. מבלי שהוגשה כל תבי

 

לפיכך יש לקבוע, כי החזקת הילדים אינה כרוכה מטיבה וטבעה רק בתביעת גירושין, אלא בכל   .54

מ"הלכת"   הבסיס  נשמט  בלבד  זה  נימוק  בשל  ולפיכך  ההורים,  בין  משפטי  באריסכסוך  נ'  כך  וינטר   ,

 לעצמה. שלביה"ד הרבני אין סמכות ייחודית לדון בהחזקת ילדים מכוח תביעת גירושין כש 

 

וכאמור נשמט הבסיס לאמירות בפרשת   .55 נ' באריהואיל  בעניין הסמכות הייחודית בעניין   וינטר 

בכך   ולדבוק  להמשיך  מקום  כיום  אין  הגירושין,  בתביעת  וטבעה  טיבה  מעצם  הכרוכה  הילדים  החזקת 

ההורה השני  ולפיכך, על מנת לנסות ולהקנות לביה"ד הרבני סמכות בנושא החזקת הילדים )בתקווה ש

יסכים לסמכות(, יש לכרוך את הנושא במפורש בתביעת הגירושין, כפי שעשה המבקש שלפנינו בתביעת  

גם כריכה כזו לא תועיל    אנגלמןו  כץפי פסקי הדין בעניין  -הגירושין הראשונה שהגיש )אולם כאמור על

לביה"ד   להקנות  מועילה  אינה  הגירושין  בתביעת  הילדים  מזונות  שכריכת  לדון כשם  סמכות  הרבני 

 במזונות הקטינים(. 

 

 מדוע אבות מעדיפים שהדיון בעניין החזקת הילדים יתקיים בביה"ד הרבני 

הן על ביה"מ לענייני משפחה    -העקרון המקובל על שתי הערכאות בכל הנוגע להחזקת הילדים   .56

דיני ורוזן צבי,    398, עמ'  4, מה'  דיני משפחההוא עקרון טובת הילד )ר' שרשבסקי    -והן על ביה"ד הרבני  

 (. 91, בין קודש לחול, עמ' משפחה בישראל

 

גיל    שעד  היא  הילד  טובת  העברי,  המשפט  פי  על  מגיל  6אולם  ו"למעלה  אמו  בידי  יוחזק  הוא   ,

)ר'  כלל אצל האם..."  בדרך  תורה; הבנות  וללמדם  לחנכם  כי מחוייב  אצל האב,  כלל  בדרך  שש, הבנים 

 .(400שרשבסקי, שם, בע' 

לפי העובדות שטובת    יגיע לכלל מסקנה  בית הדין מוסמך לסטות מכללי המשפט העברי, "אם 

הילד דורשת את זאת. אם כי יזהר כמובן מאוד מלעשות כך ולא לפסוק בעקבות הדרכים שקבעו חז"ל"  

 (. 403, 401)ר' שרשבסקי, שם, עמ' 
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מי   .57 על  מוטל  העברי  המשפט  מכללי  לסטות  שיש  ההוכחה  )ר' נטל  מהם  לסטות  שדורש 

 (. 9, ה"ש 403שרשבסקי, שם, בעמ' 

 

והעדפות -רוזן .58 עולם  שבהשקפת  שיקולים  מעדיף  הרבני  הדין  "בית  כי  הנ"ל  בספרו  כותב  צבי 

(. ביה"ד הרבני יתן את החזקת  91צבי, שם, בעמ'  -דתיות ומשליט אותם על עקרון טובת הילד" )ר' רוזן

 (. 103י וחינוך דתי )ר' רוזן צבי, שם, בעמ' הילד להורה המקיים אורח חיים דת

 

  רוזן צבי כותב בעניין זה: 

המניפולציות   את  לערוך  הצדדים  עשויים  במשפחה  הילדים  של  גבם  "על  בזה  זה  במאבקם 

ותמרונים,  וממון, הם פרצה הקוראת לתכסיסים  זמן  עתירי  הליכים אלה  בהקשר של שאלת הסמכות. 

וה דיון  כפילויות  מוליכים  )ר'  והם  כולה"  בטובת המשפחה  ושלא  הילדים  בטובת  סותרות, שלא  חלטות 

 (. 124צבי, שם, בעמ' -רוזן

 פ. שיפמן כותב על כך בספרו:  

 

"אולם במקרים אחרים שבאו לפני בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, התברר   

עלולה להיות ב הדין  כל  כי חומרתו של השיקול הדתי כפי שהוא נתפס בבית  על  דרגה כזאת המאפילה 

החילונית   התפיסה  בין  ולפשר  לגשר  האפשרות  מקרים  באותם  הילד.  טובת  לגבי  האחרים  השיקולים 

לתפיסה הדתית היא מן הנמנעות, ולא ניתן לחפות על העובדה שבית הדין רואה את חזות הכל בשיקול  

 הדתי ומתעלם מיתר השיקולים".

 (. 252כרך ב', עמ'  )ר' פ. שיפמן, דיני משפחה בישראל, 

 

שם הורה ביה"ד הרבני על    94(  3, פ"ד ל"ז )מור נ' ביה"ד הרבני  181/81פ. שיפמן מפנה לבג"צ   

 העברת שני ילדיהם של בני הזוג לרשות האב "על מנת לחנכם על דרכי התורה והמצוות". 

הי   בהחזקת  לדון  הסמכות  כי  וקבע  הרבני  ביה"ד  החלטת  את  ביטל  העליון  המשפט  לדים  בית 

 במשולב עם חינוכם, נתונה לבית המשפט האזרחי. 

 

הרבני  7/87בבג"צ   ביה"ד  נ'  )ביארס  ל"ח  פ"ד  של    673(  1,  החלטתו  את  ביטל  העליון  המשפט  בית 

ביה"ד הרבני שהורה להעביר את הילדים מהאם לאב )לאחר אישור הסכם גירושין( מהסיבה שהאם גרה  

 עם גבר לא יהודי. 

  

)תיקון  ה  24.3.03ביום   .59 רבניים  דין  בתי  שיפוט  חוק  "הצעת  גלאון  זהבה  הכנסת  חברת    -גישה 

 ". 2003 -שיפוט אגב גירושין(, התשס"ג 

חה"כ ז. גלאון הציעה כי כאשר מוגשת תביעת גירושין, תהיה לבית הדין סמכות לדון בכל עניין  

 ששני בני הזוג הסכימו לכריכתו.

בג"צ    בפרשת  -ופסק  כץ)לאחר  הילדים    אנגלמןהדין  ענייני  את  להוציא  מקום  יש  הנ"ל, 

 מאפשרות הכריכה(.  

 

על החלטתי שניתנה בבש"א    גלאון  ז.  ,  12177/00בדברי ההסבר להצעת החוק מסתמכת חה"כ 

 )פורסם בדינים מחוזי ושלום(. מ"צ נ' מ"לתמ"ש 
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 )הצעת החוק לא קיבלה את תמיכת חברי הכנסת(.  

 

גלאון  זהבה  חה"כ  של  החוק  הצעת  התמרונים   לו  התכסיסים,  נמנעים  היו  מתקבלת,  הייתה 

ידי האב(, בנצלם את הסמכות המקבילה וזאת על  -והמניפולציות שנעשים על ידי בני הזוג )בדרך כלל על

 צבי דלעיל.-גבו של בן הזוג ועל גב ילדיהם, כדברי א. רוזן

 

גל  זהבה  חה"כ  של  הצעתה  את  לאמץ  לנכון  מצא  לא  המחוקק  כי  להצטער,  להביא יש  ובכך  און 

ולא   הזוג  לבני  לא  וענייני,  ממשי  צורך  כל  בו  ואין  רעה  שפגיעתו  הסמכויות"  "מרוץ  של  המעוות  לתקון 

 לילדיהם.  

ולפיכך   סביר  דבר  אינו  ילדים  לגבי  הדתי  הדין  החלת  העליון  המשפט  בית  לדעת  אף  כי  נראה 

ין החזקת הילדים ואינו בסמכותו של  החליט בשורה של פסקי דין כי עניין החינוך למשל, אינו חלק מעני

פלורסהיים נ'    181/68ביה"ד הרבני, גם כאשר עניין החזקת הילדים הוא בסמכותו של ביה"ד )ר' בג"צ  

הרבני )ביה"ד  כג  פ"ד  ביד"מ  723(  2,  נגר  1/81;  נ'  )נגר  לח  פ"ד  בג"צ  365(  1,  ביה"ד    181/81;  נ'  מור 

, וכן ר' פסק דינו של הנשיא  321(  3, פ"ד נ ) נ' ביה"ד הרבניאמיר    5507/95; בג"צ  94(  3, פ"ד לז )הרבני

בע"א   אלמוני  2266/93שמגר  נ'  )פלוני  מט  פ"ד  בילד  11בסעיף    221(  1,  החזקת  זכות  של  היותה  לגבי   ,

 "זכות גלעינית"(. 

 

 :  221(  2, פ"ד מח )בבלי נ' ביה"ד הרבני הגדול 1000/92הנשיא שמגר קבע בבג"צ  .60

 

לח  עלי  האזרחי  "מקובל  המשפט  כללי  לפי  שנתגבשה  שזכות  הדעת  על  להעלות  אין  כי  לוטין, 

השריר אצלנו והמוכרת על פיו, לא תוכר בבית משפט מוסמך של המדינה, או זכות קניין תהפוך למותנית  

 בזהותו של הגורם השיפוטי המטפל בעניין".

 לפסק דינו של הנשיא שמגר(.  6)ר' פסקה  

 

כי "גדר סמכותם של בתי הדין איננה כוללת את הכוח לשלול זכות   בהמשך קובע הנשיא שמגר  

לפסק דינו של הנשיא    7קניין המוקנית כבר לבעל הדין לפי עקרונותיו של המשפט האזרחי" )ר' פסקה  

 שמגר(.

 

מדוע יגרע חלקם של קטינים שעניין החזקתם לא ידון לפי    -אם זהו הדין לגבי זכויות קנייניות   .61

 אלא לפי דיני המדינה האזרחיים.  הדין הדתי,

דוגמה להימנעות בית המשפט העליון מלקבוע כי הדין האזרחי לגבי טובת הילד יחול גם בבית  

. שם נדחתה העתירה  403(  2, פ"ד כו )נאצר נ' ביה"ד הרבני הגדול  128/22הדין הרבני, ניתן למצוא בבג"צ  

שקבע   הגדול  הרבני  ביה"ד  של  דינו  פסק  כנגד  גיל  שהוגשה  שמעל  הילדים  שני  את  להעביר    6כי  יש 

 יש להשאיר בידי האם. 6להחזקת האב ואת הילד שמתחת לגיל 
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בית המשפט העליון מוכן להתערב ולקבוע כי טובת הילד הוא השיקול המכריע ולבטל החלטות  

, פ"ד נה  דולדויד נ' ביה"ד הרבני הג  5227/97של ביה"ד הרבני, כאשר מדובר בחינוך, כפי שנעשה בבג"צ  

(1  )453 . 

 

 :דוידהשופט חשין קבע בפרשת  

 

"לסיכום נאמר אפוא זאת: הכרעת בית הדין הרבני באשקלון ניתנה תוך התעלמות מחוות דעת  

שהונחו לפניו ובלא שעלה בידו ליתן נימוק מושכל ורציונלי לסתירתן של אותן חוות דעת. בית הדין הרבני  

 ל הקטין".לטובתו ש -לא פסק כמצווה עליו 

 לפסק הדין(.   28)ר' סעיף  

 

 בסיכום פסק הדין קובע השופט חשין: 

 

"... אנו סבורים כי בית הדין הרבני לא קיים מצווה שהוא עומד ומצווה לקיימה, מצווה ההכרעה  

 בדין על פי טובתו של קטין...". 

 לפסק הדין(.   32)ר' סעיף  

 

קוסמטי  יעשה  ביה"ד הרבני  סבור שאם  צורת  פ. שיפמן  "ולהסוות את  וייפה את ההנמקה  קה 

שההכרעה  פנים  העמדת  הוא  לו  נזקק  היה  הדין  שבית  כל  הדין.  בית  את  בפועל  שהדריכו  השיקולים 

 הדין. -נעשית על פי עקרון טובת הילד ולאורו", ביה"מ העליון לא יוכל להתערב ולהפוך את פסק

 (. 253)ר' פ. שיפמן דיני המשפחה בישראל, כרך ב' עמ'  

 

ביום  שקבע  בירושלים  האזורי  הרבני  ביה"ד  של  בהחלטתו  נעשה  בקוסמטיקה  לשימוש  דוגמא 

כי הוא "מחליט לבטל את הביקורים של הילד אצל    אדלר נ' אדלר,  053314332-23-1בתיק מס'    29.1.02

כפולים   ממסרים  בילד  לפגוע  שלא  כדי  האב,  אצל  שבת  שמירת  יש  אכן  כי  שיתברר  עד  בשבתות  האב 

 ים לפגוע בהתפתחותו הנפשית".היכול

 

ראשית המעבר מפטרנליזם   -)ר' מאמרו של ד"ר יחיאל שי קפלן: זכויות הילד בפסיקה בישראל   

 (. 303לאוטונומיה, המשפט נ', תשס"ב, עמ' 

 

 המסקנה לגבי "כרוך מטיבו וטבעו" 

הדין שאימצו  לפיכך אני סבור כי יש בכל הנימוקים שהבאתי לעיל כדי להצדיק סטייה מפסקי   .62

"הלכת"   בארי את  נ'  עצם    וינטר  היות  מכוח  הילדים  בהחזקת  לדון  ייחודית  סמכות  הרבני  לביה"ד  )כי 

 הענין כרוך מטיבו וטבעו בתביעת הגירושין(, וראו בה הלכה מחייבת. 

זכותו של הילד היא, שעניין החזקתו, לא ידון בביה"ד הרבני, במסגרת תביעת גירושין, במיוחד כאשר 

 אחד מהוריו לא העלה את העניין ולא תבע את החזקתו בתביעת הגירושין שהגיש.אף 
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מכל הטעמים הנ"ל אני סבור שיש לקבוע כי נושא החזקת ילדים קטינים, אינו יכול להיות נושא   .63

בביה"ד   נדונה  להיות  יכולה  אינה  הקטינים  מזונות  ששאלת  וכמו  הוריהם  שבין  גירושין  בסכסוך  לדיון 

 לא אם כל הנוגעים בדבר הסכימו לכך, כך גם לגבי החזקת הילדים. הרבני, א

 דהיינו, לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בשאלת החזקת הילדים, כאשר הורה אחד מתנגד לכך.   

  

בפרשת   .64 עתו  בן  של השופטת  מילוי תקוותה  יש משום  הנ"ל  כי במסקנה  סבור,  שם    ענתביאני 

בין על ידי בית המשפט ובין על ידי    -הדרך לבחינה מחודשת של הנושא  קבעה כי "ייתכן ובעתיד תמצא  

 לאור הניסיון שהצטבר ולנוכח מציאות החיים המכבידה על ציבור גדול של מתדיינים". -המחוקק 

 

מכל הנימוקים הנ"ל אני דוחה את הבקשה וקובע כי הסמכות לדון בהחזקת הקטינה נתונה לבית   .65

 המשפט לענייני משפחה.  

 

 בנסיבות העניין אין צו להוצאות . .66

 

 

 

 , בהעדר הצדדים2003בנובמבר  4 ,ט' בחשון, תשס"דניתנה היום 

 ניתן לפרסם את ההחלטה.

 יהודה גרניט, שופט

 

 נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח 


