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 פוגל עו"י ב"כ ע"י ו',התיבע:

 הארץ בכל סניפים שלה "בי"ח" רשת 2. אשדוד. ואשתו, א' 1.הנתבעים:

 הדיוןנושא

 חנויות רשה ואת באשדוד, הגרים ואשתו א' את זה דין בבית תבע ירושלים, בפרבר הגרתובע
 התובע, שם על הרשום פטנט של יצירתית גניבה על בירושלים, הוא מסניפיה שאחד"בי"ח"
 מניעה צו בקש התובע וניזוק. התובע מפסיד ובכך התובע, רשות ללא החנויות ברשתומכירתו
 את הוציא הדין בית תורה. בדין בירור בטרם המוצר את למכור ו/או לייצר שלא הנתבעיםכנגד
 הדין. בבית הנהונים המניעה צוי כללי פי ועל כמבוקש,הצו
 שאין כך על השיב התובע ברק. בבני הגרנ"ק של בבי"ד לדון שברצונו במכתב השיבא'

 ששאר גם מה התובע, של ולא הנתבע של שאינה בעיר לבי"ד הדיון את להעביר זכותלנתבע
 בירושלים. סניף לה  יש ייבי"ת", רשת מהם, אחד כאשר התביעה, על כלל השיבו לאהנתבעים

 בינייםהפלטת

 ולא התובע של לא שאינה אחרת לעיר התובע של מעירו הדיון את להעביר זכות לנתבעאין
 "בי"ח", חנויות רשת הנתבעים, ואחד כלל, השיבו לא הנתבעים ששאר גם מה הנתבע,של

 לתביעה. כלל השיבו לא בירושלים, מסניפיהשאחד
 שניה. בהזמנה נוסף לדיון הוזמנוהצדדים

 נולדשמיד טוביהג-( קניג יהושע דודנ-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ירושלים - דיןפסקיב

 הדין בית והחלטת המניעה צו מתן לאחרהתפתחות

 מאחר לערכאות לפנות  רשות בקש א' וצד השניה, בהזמנה שנקבע לדיון הופיעו לאהנתבעים
 "בי"ח". ברשת המוצר את למכור וממשיך הדין, בית ע"י שניתן המניעה צו את מפר ב'שצד

 הנידון. המוצר עבור הרשת של ירושלים מסניף אתמול מיום קניה חשבונית מציג הואכראיה,

החלטה

 כנגד לנכון שימצא מקום לכל לפנות לתובע הדין בית מתיר הדין, בית של הצו הפרתלאור
הנתבעים.

 גרוסמן שמשון)-( ווייסג-(יהושע אבייר לוין, דוב אברהם3-(

 נוספתהתפתחות

 בית של המניעה צו את )שהפרה ייבי"ת" רשת נגד בירושלים לביהמ"ש תביעה הגישהתובע
 הנתבעים כנגד מניעה צו שם וקבל  ואשתו, א' ונגד מקום(, בכל לתובעה היתר וניתןהדין,
 הוא מהנתבעים חלק של מושבם שמקום למרות התביעה את קבל בירושלים שביהמ"ש)יצויין
 אחרות(.בערים

 מקום לכל לפנות לתובע רשות ליחן מהחלטתו בו לחזור הדין מבית מבקשת ייבי"ת"רשת
 את ולא הדין בית הזמנות את פעם אף קבלה לא - ולטענתה - מאחר המניעה, צו הפרתבגלל
 בירושלים היושב בבי"ד לדון מבקשת היא הדין. בית צו את הפרה לא וממילא המניעה,צו

 בירושלים. קבוע בי"ד זהו ולטענתה בב"ב, הגרנ"ק של ביה"ד מדייניומורכב

 בביהמ"ש, הדיון שלאחר מתאריך הנתבעים של בחנות המוצר קנית על קבלה הציגהתובע
 צו את מסר עצמו שהוא מצהיר א' צד ב"כ המניעה. צו את הנתבעים ראו כבר בודאישאז

 בירושלים. הנתבעים של לסניף לדיון, ההזמנות עם יחד קבלתו במועדהמניעה
 שלא עובדה - בירושלים קבוע בי"ד נחשב שהציעו ביה"ד אם שגם לנתבעים הודיע הדיןבית

 לכל לפנות א' לצד הרשות מיימ דיון, בטרם עמדות תיאום של חשש אין אם וגם - כללהובררה
 המניעה. צו את שהפר אחרי לו ניתנהמקום



גממונות

 לדיוןהשאלות

 הדין. ומקור הדין, בבית הנהוגים המניעה צוי כלליא.

 הממציא. רשות ללא רשום פטנט העתקתב.
 הנתבע. של עירו שאינה לעיר גם הנתבע אחר לילך התובע על האםג.
 אחד של לעירו לילך התובע צריך האם התובע, של בעירו גר מהם ואחד נתבעים כמה תבעד.

 האחרים.מהנתבעים

תשובה

 הדין בבית הנהוגים המניעה צויכללי

.6oh 63 כסף 6ת למפסיד עלול מדיון מועד סעד וטוען כד"ת, דינו 3על עס לדון ומכקט לבי"ד 5ד 
 ס5ד נגד מניעם "ו עיקול 15 ופוסקיס כקטתו 6ת מקכליס סטני, ס5ד ע"י לסינזק טעלול 16סת3יעס,
 טענות לסמום ומכלי 6חד 5ד כמעמד וזקת לסינזק, 6ו לספסיד עלול טסתוכע נוטף 63ותו לדיון, עדסטני
 שפטר. ככל קרוכ כמועד ס5דדיס כין לדיון מועד קביעת כדי תוךנגדיות,

 גס מס סופי, פס"ד מסוום קינו מניעם 6ו עיקול 15כ.
 טסו5"

 עזר ככלי מסמס ס5ו כלכד. 6חד 5ד כמעמד
 6ו עיקול 15 מו5י6 סדין כיח 6ין לפיכך סדיון. למועד עד למכקט ונזקיס ספסדיס למנוע כדי סדיןפכית
 כלי מזמן לס6רכת גורס טסמכקט כמקרס ס5ו 6ת ומפקיע ס5דדיס, כין לדיון מועד קכיעת לל6מניעס
דיוניס.

 ממט, כס ום"ין קנטרנית תכיעס טל כמקרס מניעס 16 עיקול מ5ו כתו65ס סטני ל5ד ספסר למנוע כדיג.
 16 מעיקול מ5ו כתו65ס סטני ס5ד טל ספטדיס לפרעון טי"מט כסף מכוס למפקיד סמכקםמחוייכ
 . מסלו. ספסדיס לו נגרמו וטויכן יסוד, ומטוללת קנטרנית סיתם "סת3יעס יתכרר obהמניעס,

 ס5ו לסו65ת ככקטס כי סדין לכית סת3רר oh דיון: כטרס ס5ו 6ת סדין 3ית מסיר מסויימים כמקריסד.
 על חותם סטני ס5ד oh סתמונס; 6ת לטנות כסס טים כענין חסוכים פרטים הדין מכית סמכקטמעליס
 יפסוק 06 לקדמותו סמ5כ 6ת להחזיר מתחייב "ו סת3יעס, מכוס "ת סדין דכית ומטליא כוררותכת3
 מיותריס. ספסדיס לו אגורס מכיון ס5ו 6ת למסיר ומטקט , סדין כיתכך
 נטהר ס5ו לכך, מוכן וסמכקם 6חר, כבי"ד לדון סטני ס5ד מבקט סדין 3ית ע"י ס5ו סו65ת להחר ohס.

 כתוך 3י"ד לקותו יפנס טסמכקם 3תנ6י סטני, ס5ד טכקם ככיס"ד ס5דדיס סני כין לדיון עדכתוקפו
 טנתן. ס5ו 6ת סדין כית מפקיע טנקכעו, ימיס כ6ותס ס6חר לכיס"ד פנס ל6 סמכקם ob ספורים.ימים
 זס טלענין ממוס סמניעס, 6ו סעיקול 15 טל תוקפו על זס דין ככיח לדון זכותו על סמכקט עמד 6ס1.
 לכך. סדין כית נענס כנתכע, דינו סדיון כעיקר 06 גס כתובע, דינו ס5ו 6ת למסיר סמכקטס5ד



 ירושלים - דיןפסקיד

 זכל"6 6כל מניעס. 16 עיקול 15 לענין גס כי"ר טל תוקף לו יט ס5דדיס עליסס טקכלו זכל"6 טל סרככז.
 מניעס. 6ו עיקול 15 לפסוק כח לו וקין כי"ר, טל תוקף לו 6ין הנתבע הסכמת כלי לעלמו סתוכעטכירר

 מניעה לצוי ההלכהמקור

 דמפסיד כ6ינט הו6, דרכנן דתקכת6 כתוב: ז"ל סג6ון כסס מ65תי וכן ה: סי' פ"ק ב"ק הרק"םכתב
 להטיל 5דס מחייכ הו6, גמור דין b~b דרכנן לתקנתך 5ריכנ6 דל6 נרמס ולי ולכידה. המכת מטוסנכמיה,
 ח"ג מסרם"ך כטו"ת וכתב ד. סי' 5ז כלל הרב"ט כטו"ת וכ"כ למיעכד. דמ5י ט5דקי ככל עומקו מידעסוק
 ולוה מלוה כמ"מ ממ"כ עפ"י ומומחס, מוחזק כי"ר רק 16 לעכב רט6י דין בית כל o5ha5 06 מדן נחסי'
 סוt"bh 6 כזה כה בי"ד ככל טלין סדין, מן חון ויפילו סלמת לפי סדין לחתוך לו יט טסדיין ה"דפ"כ
 לעככ סגי דין כית 16 דיין סכל הו6 הקמת דמ"מ המהרט"ך ומסיק וחסידות, כחכמם ומוחזק חפוכבי"ד
t"Db6לסליל כדי לעככ רטטי יחיד דיין טגס 73 עמ' כ כרך כפד"ר ודייקו ומומחס. מוחזק כ"כ יסים טל 
 6ל6 סדין, מעלס החייב 6ת לחייב הדן כי"ר מע"ה ככל קינו העיכוכ ממעסה לפי עסקו, מידעסוק
 מנהגנו כתכ: ז סי' ח"כ מ65נז חיים דכרי וכסו"ת עומקו. מיד עטוק להליל מיוחדת הלכה עפ"ימעטה
 דמו. כל טענה על 6פי'לעקל
 להליל כדי מיוחדת ממלכה hSh סדין, מעלס החייכ 6ת לחייכ הדן כי"ר מעטה ככל קינו עיכוכ ט5ווכיון
 לכירור עד כלכד, 5חד 5ד כמעמד גס העמוק להוזיל - חייב ו5ף - הדיין רמ6י ע"כ עוסקו, מידעטוק
 ככי"ד.הדין

 6יט דכר על סו עמ' ח"5 דר6סיין( עכ"ד מ6יי"יט6ק טמו6ל 6כרהס מו"ה )לסג6ון 6"ט עמודי נמו"תב.
 הסממניס פרטי כל 6ת כמפר וכתכ כלס, ועד מהחל עי"ז רב כסף והפריז ה5כיעה מללכת מלמד6חד
 ה5כיעה, מללכת ממנו ולמד ו5למו כדמותו והעתיקו הנ"ל לספר גנב 6חד 6יט והנה המללכה,וסדר
 ירד סו6 וגס זה, על רכס סו65ס טסו5י6 כדין מספר כעל ותבעו לפעליו, הספר 6ת לח"כומחזיר
 6כל טגנכ מה לה"יכ רק לגנב לחייכ "6ין פטוט טהדכר וסטיב לססעתק. גס לו טיחזיר ותוכעלאומנתו

 כי לנגזל ההעתק למחזיר חייכ טווינו ודאי וגס ספרו, טסעתיק טנהנס מס כעד מכומס לטלסל6
 לכד, גזלו 6ו סגנכו מה רק מחזיריס ל6 הגזלן 6ו הגנב כסס וסטתמם הנגנכיס 16 סנגזליסהמטלטלין

 ע"כ. וכו'. הבכיס מתקנת וסוף כהרויח זכי6כל

 מחייב ל6 גזילס דמדין נהי 5"ע, ולדידי קח: עמ' כ כרך ירוטליס כפס"ד זחל הגרכי"ל 66מו"ר f"Dוכתכ
 טהו6 למי רמות ט6ין וכמס הספר, כעל מל רכוטו הו6 ההעתק 6כל ההעתק, על הסכה מלותלקיים
 כלי הספר 6ת ויהדיר כפילמיס המו"ל יסתמם ו6ס המחכר, פל רמות כלי סספר 6ת ולההדירלהדסים
 טל הו5 ההעתק "ל מהניר 6ף ההעתק 5ת להחזיר י5טרך העניה דעתי לפי כך גזל f"o המחכר טלרטות

 ע"כ. המחכר. טל הו6 והספר ספר, 6ל6 ניר כ6ן דליןהמעתיק,



-

הממונות

 הנתכעיס. כנגד מניעה 15 להו65ת התובע לנוקטת להיענות כדי די 13 יט זה הלכתינימוק
 הו6 6ס הנתכע 6חר לילך קריך התובע 6: חורט מהרי"ק עפ"י 6, סעי' יד סי' כתו"ע הרמ"ח פסקג.

 כעביר עיניו עני יתן טל6 התלמוד חתימת 6חר הג6וניס בתקנו תקנה טוו טס הלבוט וכתב לחרת.כעיר
 התוכם היה הדין מעיקר 6כל עמו, יתפטר הטורח ומפני למקומו לבוץ וי5טרך ריקנית תכיעהויתכעהו
 טר"מ(. סי' ח"כ הרטכ"6 סו"ת )ועי' מלוה לאים לוה עכר מטוס כמקומו להתדיין הנתכע 6ת לכוףזכאי

 מטוס הי6 "התקנה כחכו פוסקיס, הרכה כטס כ6 6ות הגה"ט טס ככנה"ג וכן 5ז, סי' ח"גומהריכ"ל
 מס התו"ע על וכהגר"6 6חר. טכמקוס לכי"ד מאטר לו כפוף טהור טבמקומו לבי"ד יותר ייטמעסהנתכע

 6סי6. לכי אזיל כ6יכ6 ליה דכ6יכ מ6ן כ מו לכ"ק איין יםס"ק
 מ"ו כמס תסט סו"ם סנהדרין כמרדכי כתב דוקא, הקרוב למקום להזמינו אריך 06 כעירו בי"דוכטלין
 מתביעת הו6 06 לקהילות, ומזמינו תכירו 6ת טהתוכע יחיאל ר' החסיד כן עזריאל הר"ר המסוכלאלופנו
 וכ"כ כטר". בי"ד טס 6ין 6ס סקרוכ למקום "6ו כסר בי"ד טיט כיון לעירי חון אדון ל6 לומר יכולממון
 כי"ר טים כמקוס הרחוק כבי"ד ללכת הנתכע לכוף יכולין טלין דפטיט6 יז סי' החרטות מהרי"קכטו"ת
 6. סעי' יד סי' חו"מ מנטה אלפי ועי' חינם. על הנתכע יטריחו דלמה לו,קרוב
 טהתדיינות לדרוס ורק 6ך הי6 הנתכע טל טזכותו תטמ"ג.1058( )כתיק כפס"ד כתכו כ6טדודוכיה"ד
 ח"ה ליעקכ" "מטפטיך ועי' הנ"ל. המהריכ"ל טל הטעס חייך ל6 ככזה אחרת, כעיר ול6 כעירו,תהיה
 הו65ה לגרוס רקונו ניכר אחרת, מכעיר כי"ר כותר והוא דין כתי יט סנתכע טל כעירו ס6ס ג 6ות לסי'

 הכי"ד 6ס 36 עמ' יט כרך פד"ר )ועי' הנתכע כרירת כתר 6זלינן ול6 מלהתדיין, להתחמק וכןלתוכע
 תפארת ועי' העיר. לקותה נחטב 06 פרם6ות, טלוט טל הליכה ממרחק פחות טל נסיעה כמרחקנמ65
 ו(. 6ות מ"6 פ"ט פסחיסיטרלל

 כיד הכרירה 6חדיס, נתכעיס נגד כמטפט נאמר: ט סעי' הרכנייס הדין כתי טל הדיון" 3"תקנותד.
 התוכע מיכול גג סי' חיים כרכת טו"ת ועי' וכו'. העיקרייס הנתכעיס 6חד טל כמקומו לתכועהתוכע
 טלו. כעירו מהנתכעיס 6חד כללתכוע




