
 מקום המשפט: בפרק 

הדין האזורי של מקום -התובע הולך אחר הנתבע, ולכן על התובע להגיש את תביעתו לבית (1) .ז
 הנתבע.

כמקומו של הנתבע יראו את מקום מגוריו הקבוע, מקום עבודתו הקבוע או מקום עסקיו  (2)
 העיקריים.

 נחשב מקום הימצאו כמקומו. –( 2( ובס"ק )1אין לנתבע בארץ מקום קבוע, כאמור בס"ק ) (3)

לארץ, תוגש התביעה -אם מקום הימצאו של הנתבע אינו ידוע או שמקום מגוריו הוא בחוץ (4)
 הדין האזורי של מקום התובע.-לבית

הדין של מקום -אזורי אחד נחשב כבית דין-אם לפי הכללים אשר בסעיף הקודם, יותר מבית .ח
הדין שהעניין הוגש לפניו -דין אלה. אולם בית-הברירה בידי התובע לבחור באחד מבתי –הנתבע 
להעביר את  –לפי בקשת הנתבע ולאחר שמיעת הצדדים, אם ראה נימוק חשוב לכך  –רשאי 

 .דין של מקומו האחר של הנתבע-הדיון לבית

 .התובע לתבוע במקומו של אחד הנתבעים העיקריים במשפט נגד נתבעים אחדים, הברירה בידי .ט
לפי בקשת נתבע ולאחר שמיעת הצדדים, אם ראה נימוק חשוב  –הדין רשאי להחליט -אולם בית

 הדין של מקומו של נתבע אחר.-להעביר את הדיון לבית –לכך 

המגורים האחרון של -הדין הרבני של מקום-וג בענייני אישות תוגש לביתז-תביעה בין בני (1) .י
 בני הזוג.

( וניתנו נימוקים לצורך בהגשתה באותו 1דין שלא כאמור בסעיף קטן )-הוגשה תביעה לבית (2)
 דעתו, לדון בתביעה.-הדין, לפי שיקול-דין, רשאי בית-בית

דין במקום פלוני, אם הדיון הסתיים -הוגשה תביעה בענייני אישות והתנהל דיון בבית (3)
דין הסמכות לדון בעניינים הקשורים אותה תביעה, גם לאחר -תהא בידי אותו בית –בגירושין 
דין הסמכות -תהא בידי אותו בית –הסתיים הדיון בהחלטה סופית אחרת בתיק העיקרי  .הגירושין

 דין.-לדון בשינוי אותה החלטה אם אחד הצדדים ממשיך לגור באיזור שיפוטו של אותו בית

הדין יחליט אם -הדין של מקום ההורה, ובית-תביעה של הורה נגד בנו אפשר להגיש גם לבית .יא
 ההוצאות הנוספות הכרוכות בכך יחולו על התובע.

הברירה  –כך עזב אחד מהם את המקום -נעשתה עיסקה במקום מגוריהם של שני הצדדים, ואחר .יב
בידי התובע להגיש תביעה בעניין העיסקה במקומו של הנתבע או במקום העיסקה, אם היא עדיין 

 מתקיימת.

 משפט, כוחו של הסכם  כזה הוא יפה, וכל צד קשור בו.היה הסכם בין הצדדים על מקום ה (1) .יג

הדין טעונה -אף ההסכם, שלא לקבל את התביעה. החלטת בית-הדין המוסכם רשאי, על-בית (2)
 נימוקים בכתב.

(, יחולו על התביעה כללי הסמכות 2הדין את התביעה, כאמור בס"ק )-לא קיבל בית (3)
 הרגילים.

דין ונכנס לטענות לגופו של העניין בלי שיעורר תחילה את שאלת מקום -לדין בביתהוזמן צד  .יד
טענה  אין שומעיםהמשפט, רואים אותו כאילו הסכים במפורש להתדיין במקום שהוזמן, ושוב 

 .דין זה-נגד סמכות בית

לם, ווקידושין, אישור נישואין או ביטבקשה בעניינים שלא על ריב, כגון היתר לסידור חופה  (1) .טו
 מגוריו של המבקש או המבקשים.-תוגש במקום –אישור גירושין, אימוץ קטנים וכדומה 

מגוריו של המבקש -תוגש במקום –ה או ייסוד הקדש אבקשה למתן צו ירושה, אישור צוו (2)
או במקום מגורי רוב המבקשים או במקום מגוריו האחרון של הנפטר או במקום שבו נמצא נכס 

 העיזבון או ההקדש.

דין אחר הקרוב ביותר למקום של הנתבע, -ביעה שלא במקומו של הנתבע, אלא בביתתהגיש אדם  .טז
הדין אשר אליו -רשאי בית – ין אינו יכול להתדיין במקומו של הנתבעבטענה שבנסיבות העני

 הוגשה בתביעה לדון בדבר ולהחליט אם להזדקק לתביעה.

דין בקשה לשמירת זכויות המבקש מפני חשש של עיגון או של הברחת נכסים, -הוגשה לבית .יז
וציא צווים זמניים בהתאם לבקשה, הדין, אם ראה נימוק לכך, להזדקק לבקשה ולה-רשאי בית

-אף אם לא נתקיימו כללי הסמכות דלעיל. ביקש הנתבע שהמשך הדיון בצו הזמני יתנהל בבית
הדין שהתחיל לדון בבקשה להחליט, -הדין שהוא בעל סמכות לפי הסעיפים הקודמים, רשאי בית
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 כאמור. דין בעל סמכות-לפי נסיבות העניין, אם להמשיך בדיון או להעבירו לבית

 תביעה המקורית.דין אשר בו הוגשה ה-גיש באותו ביתנגד יש לה-גב או תביעתא-תביעת .יח

טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ניתן להגיש בכתב תוך שלושים יום מיום קבלת התביעה.  (1) .יט
הדין -סמכות מקומית על ידי הצדדים, וביתלאחר מועד זה לא תישמע עוד טענה בדבר חוסר 

 דעתו.-יחליט בדבר לפי שיקול

חייב הנתבע  –פה, ביום שנקבע לדיון -טען הנתבע לחוסר סמכות מקומית, בכתב או בעל (2)
הדין יקבל את טענת -דין יש סמכות לפי דבריו, ובמקרה שבית-דין או בתי-לפרט לאיזה בית

הדין שהוא -וכל התובע לדרוש להעביר את הדיון אל ביתהנתבע בדבר חוסר סמכות מקומית, י
סמכות בפני -בעל סמכות לדון, ושוב לא יוכל הנתבע לטעון טענת חוסר –לפי דברי הנתבע  –

 הדין אשר אליו הועבר הדיון.-בית

סמכות מכל סוג בכתב תוך שלושים יום -בדיני ממונות חייב הנתבע להעלות טענת חוסר (3)
-(. לאחר מועד זה לא תישמע כל טענה בדבר חוסר2ובהתאם לאמור בס"ק ) מיום קבלת התביעה

 סמכות.

 דעתו, לקיים דיון תוך חריגה מכללי הסמכות המקומית דלעיל.-בית הדין רשאי, לפי שיקול (1) .כ

-בית הדין הרבני הגדול לערעורים רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, לפי בקשת-נשיא בית (2)
דין אחר אם ראה נימוק -הדין הדן בעניין מסוים או לבקשת אחד הצדדים, להעביר את הדיון לבית

 דין אחר.-הדין שאליו הועבר עניין, כאמור, לא יעבירנו לבית-חשוב לכך שיירשם בהחלטתו. בית

דין -בתיק הוא בביתדין אחר או קביעה שמקום הדיון -הדין להעביר תיק לבית-החלטת בית (1) .כא
הדין הרבני הגדול או של מי -אחר, תנומק בכתב. ההחלטה טעונה הסכמתו של נשיא בית

 ידו.-שהוסמך לכך על

הדין להעביר תיק להרכב אחר שבאותו מקום, ואותו הרכב קיבל את התיק לדיון -החליט בית (2)
 הדין הרבני הגדול.-החלטתו לא טעונה אישור נשיא בית –

דין אזורי, לפסול את עצמו או להסתלק מלדון בעניין, טעונה -החלטה של דיין, או של בית (1) .כב
 ידו.-הדין הרבני הגדול או של דיין שהוסמך על-אישור של נשיא בית

 החלטה של דיין, כאמור, עקב פסלות קרבת משפחה לפי הדין, אינה טעונה אישור, כאמור. (2)

דין אשר -( ואין באותו איזור בית1הדין או דיין, כאמור, ואושר כאמור בס"ק )-החליטו בית (3)
יקבע נשיא  –הדין המוסמך לפי התקנות -אפשר לקבוע את בית-הכשר לדון בעניין זה, או שאי

הדין -הדין, את בית-יידו, לפי בקשת אחד מבעל-הדין הרבני הגדול, או דיין שיוסמך על-בית
 ניין.אשר ידון בע

הדין -דין שונים בעלי סמכות, יתברר המשפט באותו בית-הוגשה תביעה בקשר לעניין אחר בבתי .כג
 אשר לפניו הוגשה התביעה בראשונה.

עם אבות הדין, בהתייעצות -דין אחד, יקבע ראש אבות בתי-יתביותר מהרכב בו במקום שיש  (1) .כד
 הדין וחלוקתם.-הדין במקום, את הסדר העניינים בין בתי-בתי

הדין הרבני הגדול את הסדר העניינים -, יקבע נשיא בית(1)לא נקבע הסדר כאמור בס"ק  (2)
 וחלוקתם, כאמור.

 

 תביעות אגב ונגד
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חלוקת העניינים בין 
 דין-בתי


