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(מהד' ח תשוי)

נושאהדיון

(פווסוקולמדיוניביתהדין סמוךלדיונים ,ומתכתובת שפוגשהלבית"דין)

הרבל' המכהןכיו"ר עמותהציבורית הפועלתבעירהעתיקהבירושליםהגיש בקשהלביתהדין
למתןצומניעה כנגד חברים בעמותה המבקשיםלהדיחו ,לבליעשוכן בטרםבירור בד"ת .הוא
טען שהמניעים להדיחו הם זרים ומנוכרים ולא לטובת העמותה .המבקש מציג את תקנון
העמותה הקובע שבמקרה שלחילוקי דעות בעמותה ,מקום הדיון ייקבעע"י רב העיר שבין
החומות ,הגר"א נבנצלשליט"א ,והרב קבע שמקוםהדיון בסכסוך שבין הצדדים הוא ביתדין
זה ,ע"כ לטענתו חתימתםעלתקנון העמותה כמוהו כחתימהעל שטר בוררות בביתהדין.
המבקשקיבל את הסעד מביתהדין בהתאםלכלליצוי המניעההנהוגים בביתהדין (ראהפסייד
ירושלים כרךז עמ' קעת) ,והצדדים הוזמנו לבית הדין .הנתבעים לא שעו לצו בית הדין
והחליטו להדיח את המבקש מהעמותה בטרםדיון בביתהדין.
בדיון שהתקיים בבית הדין טענו הנתבעים שהמבקש גנב כספי העמותה ולכן יש להדיחו.
המבקש דחה את הטענות ,ואחד מהנתבעים (עו"ד במקצועו) הריםיד על המבקש להכותו,
ואנשים שהיו באולםהדיונים הפרידוביןהניצים .אותו נתבע חטף מסמךמידיו של המבקש,
קימטאותו וסרב בתחילהלהחזירולבעליו .נתבעאחר ,הרבז' ,מינה ב"כלטעון במקומובבית
הדין ,וב"כ ,הרביהודהפלאי ,חתםעל כתב הבוררות שלביתהדין.
בינתיים ,הגישו הנתבעים עתירה לביהמ"ש המחוזי לבטל את צו ביתהדין ,וביהמ"ש המחוזי
קבע שעפני חוקאינו מתערב בצו שהוצאע"י ערכאה אחרת ,גם אם הוצאע"יביתדין כזה או
אחר .הנתבעים הגישו ערעור לבנייצ ,והם חזרו ובקשו ביטול הצו שהוצא ע"י בית הדין.
במקביל ,הודיעו הנתבעים לבית הדין שיהיו מוכנים לדון עם המבקש בבי"ד אחר ,והם הודו
שלאהיה בידם היתרבי"ד כלשהו לפנות לערכאותכדי לבטל אתצוביתהדין.

המבקש דחה את בקשת הנתבעים לדון בבי"ד אחר משום שתקנון העמותה קובעלדון במקום
שרבה שלירושליםשבין החומותיורהלדון ,והרב הורה לדון בביתדין זה .הוא הציג אישור
מחודש מרב העיר שבין החומות שלא חזר בו מהוראתו לצדדיםלדון בביתדיןזה ,וכי אסור
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לפנות לערכאות .המבקשטוען שמאחר שהנתבעז' חתםעל שטר בוררות שלביתהדיןע"י

ב"כ הרב יהודהפלאי,אינויכול לחזור בו מכך.
הנתבעים השיבו בבית הדין שתקנון העמותה האמור לא נחתם ע"י כל החברים ,וע"כ אינו
מחייב .המבקש השיב שכל חברי העמותה חתומים עליו ,ומי שאינו חתום לא היה חבר
בעמותה.
טוען המבקש שמאחר שהנתבעים לא שעולצוביתהדין ,ואףפנו לערכאותכדי לבטל אתהצו
ללא היתר ביתדין אסור להם להמשיך ולשמש חברים בהנהלת עמותה דתית ,מאחר ופעלו
בניגוד לשו"ע .הנתבעים השיבו בכתב לביתהדיןעל טענות אלה באומרם שהמבקש חוזרעל
טענותיוויש לדחותם ,אך לא השיבו תשובהענינית לטענות המבקש.

פסקדין
מאחר והנתבעים פעלו בניגוד לצו ביתהדין ואף פנו לערכאות לביטול הצו ללא קבלת היתר
ביתדין ,אסור להם להיות חברים בהנהלת עמותה כמוזושבנידון.

( )-אברהם דובלוין,אבייד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמשון גרוסמן

המקורותלפסקהדין
דין עמותה ציבורית נתבאר ב"ירחי כלה  -פוניבז'" כרר א עמ' תקס" :בדין ישיבה קדושה
לתלמידים הרשומה כעמותה ,כבר פסקוגדוליהפוסקיםבדורנו שהיאאיננה מוסד פרטי שלמי
שהוא אלא נחלת הציבור ,וההנהלה המנהלת אותה דינם כגזברים ואפוטרופסים על ההקדש,
והחלטותיהם ברות תוקף הלכתי לכל דבר ,מכיון שנכסי העמותה הם הקדש ואינם כספים
פרטיים ,וכל מוסד של הקדש אינו נחלת הפרט אלא נחלת הציבור .הגבאי משמש כגזבר
בנכסי הקדשי'.
וכתב בקהלות יעקב ב"קסי' מד אותז:ולענין באיזה אופן אובד הממונה את זכות השררות או
גבאות שהיהלו ,מצאתי בזה חמישהאופנים ,והראשון שבהם :כשקלקלהגבאי אתדרכיו ,וזה
מתבאר במג"אסי' קנג בסופו בשם הרמב"םזייל והמרדכי ז"לזכייה בתשובות רדב"ז ז"ל ח"ד
סי'יאדבאינו מתנהג כשורהמסלקיןאותו ,הובאבשדייח ערך חזקה במצוותסייב .ע"כ.
וכבר פרסמוגדוליהפוסקים שליט"אביוםא'באייר תשנ"ח את המודעהדלהלן :וחומרתאיסור
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הליכה לערכאות מבוארת בשו"ע הו"מסי'כוכי הבאלידון בערכאותהריזה רשעוכאילו הידף
וגידף והריםיד בתורת משה רבינו ע"ה .ובתנהומא איתא ~הובא בביאורהגרייא שם) שכלמי
שמניהדייני ישראל כפר בהקב"ה תהילה ואהייכ כפר בתורה עיי"ש .והנה בעוה"ר למרות
שהעוון המור ביותר ,איש הישרבעיניו יעשה .ומבואר בשו"ע שם דאף כשבעלדינו אלםאין
לילך לערכאות אלא אם נוטל רשות מביתדין .והיותוהיו מכשוליםבענין נתינת היתר לפנות
לערכאות ,לכןהננו לקבוע להבהירולהודיע :א .היתר לפנות לערכאותינתן רק בכתב ורקע"י
דייניםמנוסיםאחריהקירה ,בבחינת אם ברורלך כבוקר,וגם אם ברורלך כאחותך.ב .במקום
שיש לערערעל פסק בוררותשניתןע"י ת"ח,יש לפנותלדייניםגדולי תורהכדלעילועלידם
יקבע אם יש כאן מקום להתיר הליכה לערכאות כשהצד השני מסרבלדין תורה .ע"כ .וידועה
דעתו שלמרן הגרי"שאלישיב שליט"א שההיתריינתן רקע"יביתדין של שלושה.
ע"כבנידוןדירן שהנתבעים משמשיםכחברים בהנהלת עמותהציבורית הפועלתבעירהעתיקה
כעמותה דתית שומרת מצוות לגאולת בתים מנכרים והעברתםליהודים ,דינםכגבאים בהקדש
שאם קלקלו מעשיהםואינם מתנהגים כשורה מסלקים אותם מתפקידם ,ע"כ לאחר שאלה הפרו
אתצוביתהדיןופעלובניגודלצו ,ולאדיבזה ,אלא שפנו לערכאות לבטל אתהצו ,וזאת ללא
כל היתר בית דין כנדרש ,עליהם ועל כיוצא בהם נפסק שאינם ראויים לשמש כגבאים
בעמותה ,וכנ"ל.
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