
 הדין ומקום מושבם-פרק א: הרכב בתי

הדין לדון, מבחינת -מקרים שבהם רשאי ביתבהרכב של שלושה דיינים, להוציא  דין יושב-בית (1) .ד
 .ההלכה, בפחות משלושה

ן בהרכב של פחות משלושה דין אזורי לדו-, רשאי בית(1מבלי לגרוע מכלליות ההוראה שבס"ק ) (2)
 אלה:בעניינים 

 עניינים שלא על ריב. א.

 צווים לעיקול נכסים. ב.

 פי ההלכה ניתן לוותר על הרכב של שלושה.-עניין שהסכימו עליו הצדדים, כשעל ג.

 ענייני סדר ומינהל. ד.

 עניינים הנידונים במעמד צד אחד. ה.

ביניים, -צוויל הדין הרבני הגדול או האזורי, סמכות לדון לבדו בבקשות-ראש ההרכב, בבית-ליושב (3)
הדין -מינהל, ורשאי הוא להסמיך חבר אחר של ביתוביניים אחרות ובענייני סדר -לצווים זמניים, להחלטות

 לדון בעניינים אלו.

הדין הרבני הגדול רשאי להורות, לפני תחילת הדיון בעניין מסוים, שהדיון בו יהיה לפני -נשיא בית (4)
 דיינים.זוגי גדול יותר של -מספר בלתי

לערעורים, שהמשך הגדול הדין -מותב שהחל לדון בעניין מסוים רשאי להורות, בהסמכת נשיא בית (5)
 זוגי גדול יותר של דיינים ובהם הדיינים שהחלו בדיון.-הדיון בו יהיה לפני מספר בלתי

 .הדין הרבני הגדול יושב בירושלים-בית .ה

 

ידי חבר דייני -הדין הרבניים האזוריים ייקבעו מזמן לזמן על-השיפוט ומקום מושבם של בתי-אזורי (1) .ו
 .1הדין הרבני הגדול ויפורסמו ברבים-בית

שיפוטו שלא במקומו -דין או דיין רשאי לשבת בעניין מסוים, אם ראה צורך בכך, באיזור-כל בית ( 2)
 הדין הרבני הגדול.-ברשות נשיא בית –שיפוטו -שלא באיזורהקבוע, ו

 נספח לתקנה ו

 מושב-שיפוט ומקום-הודעה על קביעת אזורי

 ירושלים: –; מקום מושבו בית הדין הרבני האזורי ירושלים

 ;ירושלים

 איילון;בית שמש, הר טוב, מוצא, מוצא עילית, מבשרת ציון, שעלבים, בית עוזיאל, משמר איילון, נוף 

 יישובי המועצה האזורית מטה יהודה;

 יישובי אזור יהודה ושומרון: מדרום הר חברון ועד צומת תפוח, יישובי בקעת הירדן מעין גדי ועד עמק בית שאן;

 רעות ומודיעין עילית )סמכות מקבילה גם לבית הדין הרבני האזורי פתח תקוה(.-מכבים-היישובים מודיעין

 

 :אביב-תל –מקום מושבו  ;יפו-אביב-האזורי תלהדין הרבני  בית

 נפה חולון; גן, תת נפה רמת אביב, תת-נפת תל

 העיר אילת )בהסכמת הצדדים(;

)סמכות מקבילה גם לבית  חפרהשרון ועמק  שרון, חוףה לציון; המועצות האזוריות הדר-וראשוןברק -ם בניהערי
 תקוה(.-הדין הרבני האזורי פתח

 

 :חיפה – ; מקום מושבוהאזורי חיפההדין הרבני  בית

תרשיחא, נהריה, כפר הוורדים, -נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית ים, קרית מוצקין, עכו, כרמיאל, מעלותחיפה, 
 ;, נצרת עילית, עפולה, זכרון יעקב, עתליתנצרתשלומי, יקנעם עילית, מגדל העמק, 
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יוסף, משגב, הגלבוע, מגידו, עמק יזרעאל, חוף הכרמל, יישובי המועצות האזוריות זבולון, מטה אשר, מעלה 
 אלונה.

 

 :רחובות – ; מקום מושבוהדין האזורי רחובות בית

 יהודה, נס בתיה, נחלת , המועצה האזורית גזר )החלק שבנפת רחובות(; המועצות המקומיות מזכרתנפת רחובות
 עקרון. תציונה וקרי

 

 :נתניה – ; מקום מושבוהדין האזורי נתניה בית

 צורן, תל מונד, אבן יהודה, אור עקיבא, בנימינה;-, כפר יונה, פרדסיה, פרדס חנה, קדימהחדרה נתניה,

 יישובי המועצות האזוריות חוף השרון, לב השרון, עמק חפר;

היישובים: ברקאי, גן שמואל, להבות חביבה, מגל, מענית, מצר, עין שמר, גן השומרון, כפר פינס, מאור, תלמי 
 .עזר, אייל, ניר אליהו, רמת הכובש, גבעת חן, צופית, צור נתן, שדה ורבורג, גן חיים, נירית, צור יצחקאל

 

 :תקוהפתח  – ; מקום מושבותקוה הדין הרבני האזורי פתח בית

 , ראש העין, רמלה, לוד;תקוה פתחאלעד, הוד השרון, יהוד, 

 לבית הדין הרבני האזורי ירושלים(; רעות ומודיעין עילית )סמכות מקבילה גם-מכבים-מודיעין

 צור יגאל, סביון;-שוהם, גני תקוה, כוכב יאיר

 יישובי המועצה האזורית חבל מודיעין;

יישובי המועצה האזורית דרום השרון: גבעת השלושה, חורשים, נחשונים, עינת, גני עם, גת רימון, חגור, ירחיב, 
 מים, נווה ימין, נווה ירק, עדנים, רמות השבים, שדי חמד, מתן;ירקונה, כפר מל"ל, כפר מעש, כפר סירקין, מגשי

 היישובים: חשמונאים, מתתיהו, גני הדר.

 

 :אשדוד – ; מקום מושבוהדין הרבני אשדוד בית

טוביה; המועצות המקומיות -העיר אשדוד; המועצות האזוריות ברנר, גן רווה, גדרות, נחל שורק, חבל יבנה ובאר
 ה.גדרה, גן יבנה ויבנ

 

 :אשקלון – ; מקום מושבוהדין הרבני האזורי אשקלון בית

הנגב ושפיר; המועצות המקומיות  אשקלון, יואב, לכיש, שער המועצות האזוריות חוף ;גת הערים אשקלון וקרית
 קרית מלאכי ושדרות.

 

 :שבע-באר – ; מקום מושבושבע-הדין הרבני האזורי באר בית

יפו, בהסכמת -אביב-הדין הרבני האזורי תלהעיר אילת )סמכות מקבילה גם לבית נפה אילת,  שבע, תת נפת באר
 הצדדים(.

 

 :טבריה –מקום מושבו  ;הדין הרבני האזורי טבריה בית

עילית )סמכות  שאן; הערים נצרת ונצרת שאן והמועצה האזורית בקעת בית הגולן, העיר בית נפת כנרת, רמת
 חיפה(.הדין הרבני האזורי  מקבילה גם לבית

 

 :צפת – ; מקום מושבוהדין הרבני האזורי צפת בית

 גולן;ה נפת צפת ורמת

 הדין הרבני האזורי צפת וטבריה רשאי לקבוע את מושבו בקצרין, אם ראה צורך בכך. בית
 


