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החלטה בתיק דנג"ץ 8537/18

בבית המשפט העליון
דנג"ץ 8537/18
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות

המבקשת:

פלונית
נגד

המשיבים:

 .1בית הדין הרבני בגדול בירושלים
 .2בית הדין הרבני האזורי בחיפה
 .3פלוני
 .4היועץ המשפטי לממשלה

המבקשים להצטרף כידידי
בית המשפט:

 .1מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט
הבינלאומי בישראל
 .2נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
 .3מבוי סתום
 .4קולך – פורום נשים דתיות
 .5שדולת הנשים בישראל ע"ר

בקשה לקיום דיון נוסף על פסק דינו של בית משפט זה מיום
 18.11.2018בבג"ץ  4602/13ובבג"ץ  9780/17אשר ניתן על
ידי כבוד השופטים י' עמית ,ד' מינץ וא' שטיין

בשם המבקשת:

עו"ד שי זילברברג; עו"ד עדי רז;
עו"ד איל מנחם

בשם היועץ המשפטי לממשלה :עו"ד יונתן נד"ב
בשם המשיב :3
בשם המבקשים  4-1להצטרף
כידידי בית המשפט:
בשם המבקשת  5להצטרף
כידידת בית המשפט:

עו"ד ברוך אבוקרט
עו"ד פרופ' פרנסס רדאי; עו"ד ד"ר אבינעם כהן;
עו"ד רננה גן
עו"ד חגי קלעי; עו"ד גלי זינגר

החלטה
.1

מכוח סמכותי לפי סעיף )30ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד 1984-אני מורה על קיום דיון

נוסף בפסק הדין של בית משפט זה בבג"ץ  4602/13פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי חיפה )) (18.11.2018להלן:
פסק הדין ( .הדיון הנוסף ייערך בפני הרכב של תשעה שופטים ,ואלה הם:
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.2
.3

(1

הנשיאה א' חיות;

(2

המשנה לנשיאה ח' מלצר;

(3

השופט נ' הנדל;

(4

השופט ע' פוגלמן;

(5

השופט י' עמית;

(6

השופט נ' סולברג;

(7

השופטת ד' ברק-ארז;

(8

השופט ד' מינץ;

(9

השופט א' שטיין.
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הדיון הנוסף ייקבע עד לחודש אפריל .2020
תינתן אפשרות להגיש השלמת טיעון בכתב ,ובלבד שהצדדים לא יחזרו על הטענות שפורטו בכתבי

בי-הדין שכבר הוגשו .סדרי הדין לגבי השלמת הטיעון בכתב יהיו כדלקמן:
)א(

המבקשת והיועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש השלמת טיעון בכתב עד  60ימים לפני מועד

הדיון שייקבע.
)ב(

המשיב  3רשאי להגיש השלמת טיעון בכתב עד  30ימים לאחר הגשת השלמות הטיעון מטעם

המבקשת והיועץ המשפטי לממשלה.
)ג(

המבקשת והיועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיב בכתב עד  15ימים לאחר הגשת השלמת הטיעון

מטעם המשיב .3

)ד(
.4

השלמת הטיעון לא תעלה על  12עמודים ,והתגובה לא תעלה על ארבעה עמודים.

בקשות ההצטרפות שטרם נדונו יידונו במעמד הדיון שייקבע.
ניתנה היום ,ט"ו בסיון התשע"ט ) .(18.6.2019
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