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נגד

החלטה
.1

החלטה זו עניינה סמכות מקומית ,בהתאם לחוק החדש  -חוק להסדר התדיינויות
בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,תשע"ה( 4112-להלן" :החוק").

.4

המבקשת הגישה בקשה לישוב סכסוך בהתאם לחוק ,בינה לבין בן זוגה ,בבית המשפט
לענייני משפחה במחוז מרכז בפתח תקוה.

.3

המשיב הגיש בקשה ,במסגרתה נכתב כי מקום מגוריהם המשותף האחרון של הצדדים בני
זוג נשואים כדת משה וישראל ,היה בעיר חולון.

.2

משנתבקשה הבהרת הצדדים ,הגיב המשיב כי הצדדים נשואים וגרו ביחד בחולון,
המבקשת עברה לעיר אחרת ,הגישה ההליך בניגוד למקום סמכות המקומית שכן היה עליה
להגישו בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

.5

המבקשת לא הכחישה כי הצדדים נשואים או שגרו ביחד בעיר חולון ,אולם מסרה שעברה
לכפר סבא שם גרה כיום עם הבת.
אולם לטענתה ,בהתאם לס' (3א) לחוק חל איסור לכלול עובדות בקשר לסמכות השיפוט
של הערכאה השיפוטית ,ולכן בית המשפט אינו יכול לברר את נושא הסמכות בשלב זה של
יישוב הסכסוך.
בנוסף ,העלתה טענות שונות כנגד המשיב ,בגינן הגישה הבקשה בבית משפט זה.
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.6

אלא שטענת המבקשת ,לפיה כללי הסמכות המקומית אינם חלים בבקשות ליישוב סכסוך
בהתאם לחוק החדש ובטרם הוגשה תביעה  -איננה נהירה.

.7

תקנה  ,4לתקנות תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,תשע"ו,4116-
("התקנות") קובעת מפורשות:
"בקשה ליישוב סכסוך תוגש למזכירות ערכאה שיפוטית בידי מבקש או בא כוחו
ערוכה לפי טופס  1שבתוספת ,לפי כללי הסמכות המקומית הקבועים בסדרי
הדין".

.8

אכן סעיף (3א) לחוק קובע:
"( )...הבקשה לא תכלול טענות או עובדות בקשר לסכסוך או בקשר לסמכות
השיפוט של ערכאה השיפוטית".
אלא שסעיף זה עניינו העדר טענות בנוגע לסמכות השיפוט העניינית ,ולא המקומית .קרי,
האם ידון עניינם של הצדדים בערכאה השיפוטית האזרחית  -בית המשפט לענייני משפחה,
או בערכאה השיפוטית הדתית – בית הדין הרבני ,השרעי ,הדרוזי ,או של העדה הנוצרית.
העדרם של נימוקי הסמכות מהבקשה נועד ,בין היתר ,למנוע את ליבוי המחלוקות בטרם
נהיר כי יתקיים הליך של תביעה ,שהרי יכול ויגיעו הצדדים להסכמה.

.9

החוק והתקנות לא שינו מכללי הסמכות המקומית .לא ניתן להביא את הדברים לכדי
אבסורד ,לפיו כללי הסמכות המקומית אינם חלים עוד על המתדיינים (או למצער בשלב
הגשת הבקשה) ,בבחינת רשאי המתדיין להגיש בקשתו בכל מקום בו יחפוץ ,ואילו על בית
המשפט חלה מניעה לברר או להסדיר סוגיה זאת.
לא כך נקבע ,הדבר מנוגד לחוק ולתקנות ,לסדרי הדין ,ולחלוקת הסמכות המקומית
בהתאם לאזורי השיפוט של בתי המשפט לענייני משפחה.

.11

החוק החדש מנסה להקל על בני זוג הנקלעים למשבר ,באופן שיימנע מהם הצורך להגיש
מיד תביעות האחד כנגד השני באחת הערכאות השיפוטיות ,האזרחית או הדתית.
ברם החוק לא יצר 'עולם חדש' לעניין הסמכות המקומית ,ולא בוטלו הכללים הקיימים.
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.11

על צד אשר מגיש בקשה ליישוב סכסוך לגלות את הפרטים המלאים לעניין הסמכות
המקומית.

.14

כך גם בעת פתיחת ההליך ,בודקת מזכירות בית המשפט את הסמכות המקומית.
אלא שכאן נמנעה המבקשת מלכתוב בבקשה את מקום מגוריהם האחרון המשותף של בני
הזוג ,וציינה רק עיר מגורים נוכחית.

.13

משכך היה על המבקשת להגיש את הבקשה לישוב הסכסוך בבית המשפט לענייני משפחה
במחוז תל אביב ,נוכח מקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג.

.12

אשר ליתר טענות המבקשת כי יש לדון בעניינם בבית משפט אחר ,הרי שהיה עליה לפתוח
את ההליך מלכתחילה בבית המשפט הנכון ,ושם יכולה הייתה להעלות טענותיה.
אין מוקנית לה הרשות להגיש מראש וללא הרשאה הליך בבית משפט כבחירתה שלה.

.15

מכל הנימוקים לעיל הריני מורה כי המזכירות – תעביר ההליך והחלטה זו לבית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב ,בפני כבוד סגן הנשיאה.

.16

מאחר ותחולתו של החוק הינה מיום  ,17.7.16וההתנהלות בהתאם לו נמצאת בראשיתה,
לא ייפסקו הוצאות.

.17

יומצא לצדדים.
ניתן לפרסום בהעדר שמות הצדדים ופרטים מזהים.
ניתנה היום ,י"ט חשוון תשע"ז 41 ,נובמבר  ,4116בהעדר הצדדים.
__________________
אילת גולן-תבורי ,שופטת

