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 אלול( ז~מהד'

 הדיוןנושא

 הרשות ע"י לה שניתן הציבורי למבנה  שפלשה כר על ב' עמותת את תובעת ע'עמרתת
 במבנה שימוש כל לעשות עליה האוסר ב' עמותת כנגד מניעה צו הוציא הדין ביתהעירונית.

 תורה. בדין לבירורעד
 שליטייא, שמעון בן הגר"נ בתייא האיזורי ביה"ד מראב"ד תורהי' דעת - "צו מציגה ב'עמותת
 . . אחר. גורם כל ו/או במשטרה להיעזר מהצדדים למי אסור . . במסמכים. עיון לאחר נאמר:שם

 מוסיפה ב' עמותת הצדדימי'. בנוכחות בבי"ד דיון שיתקיים לפני התובעים את לפנותואין
 בביה"ד לדון מוכנים והם הדיון, מקום את לקבוע זכותם וע"כ הנתבעים שהם קבעשהראב"ד
 זה. בבי"ד ולא הדיון, יתקיים ושם תביעותיה, את שם להגיש ע' עמותת ועל בת"א,האיזורי
 שמקום לבקש כדי בת"א לביה"ד שהגיע העמותה לנציג אמר שהראבייד טוענת ע'עמותת
 עיקר וכי בענין, ידון זה דין שבית מצידו מניעה שאין היתה שתשובתו זה, דין בבית יהיההדיון
 הדברים, נכונים אם הראבייד את במכתב שאל )ביהייד תוה"ק דין עפייי ייעשו שהדבריםענינו
 עתה(. עד תשובה קבל לאאך

 בתיק האמיתית הנתבעת ע', עמותת היא, א. מישורים: בכמה דבריה את מנמקת ע'עמותת
 את לפנות )"ואין ייהתובעימי' הם ב' שעמותת הנייל בהחלטה הראב"ד  שכתב וכפיזה,

 לירושלים יותר סמוך הסכסוך מקום ב. הדיון. מקום את לקבוע זכותה ולכןהתובעים..."(,
 אינו המקומי שביהייד מוסיפה )היא בירושלים להיות צריך הדיון מקום וע"כ לתייא,מאשר
 אם וגם הבג"ץ, הוראות בגלל כזה בסכסוך מלדון מנוע האיזורי ביה"ד ג. בנושא(. לדרןמעונין

 הדין בתי הנהלת הוראות לפי ד. בגייץ. אותו בגלל החלטותיו את לאכוף ניתן יהיה לאידון
 לכל נשלחו אלו והוראות יחיד, ובדיין אחד צד במעמד שניתנו מניעה לצוי תוקף איןהאיזוריים
 בארץ.הדיינים



 ירושלים - דין~תקיב

 בינייםהחלטת

 שהם - האיזורי ביה"ד מלבד - קבוע בי"ד על שעות 48 בתוך לביה"ד להודיע ב' עמותתעל
 בו. לדוןמוכנים

 יגר שמואל)-( גרוסמן שמשון)-( ווייס יהושע)-(

 לדיוןהשאלות

 בג"ץ. פסיקת לאחר ממונות בדיני לדון האיזורי ביה"ד של ההלכתית סמכותוא.

 מאשר פסקיו, לקיום וכפיה אכיפה אפשרות לו שיש בבי"ד לדון תובע של זכותו עדיפה האםב.
 אכיפה. כח לו שאין אחר, בבי"ד לדון הנתבע שלזכותו
 למקום הדיון מקום את לגרור הנאסר הצד של זכותו האם הצדדים, אחד כנגד בבי"ד צו הוצאנ.

 הצו. נגדו הוצא שם בביה"ד לדון שעליו או בו, חפץשהוא
 יחיד. ובדיין אחד צד במעמד מניעה צו להוציא ניתן האםד.

תשובה

 חוקי כח ס5יזורי לכיס"ד 5ין ob ט5ף כתב י5 ס" חו"מ חלק סר5וג לסגרי"5 וכתכים נפסקיםא.
 מחון גס ממונית תכיעס לכל לסזדקק ד"ת עפ"י מכח 5ת לו יט מ"מ ממוניות, כתביעות לדוןממטלתי
 כע"ד כ5ו ו5ס לפניו, כע"ד למזמין רכני מכי"ד מונע קינו מחילוני מחוק כסוררות. סטר טללמסגרת
 מתורס כדין מלפסוק בוררות, טטר כמעדר 5ף מונע סחוק 5ין ממונית תכיעס כפניסס ונטמעסלפניו

 ממחוק טיו55 מס ד"ת. עפ"י דינס פסק 5ת לקבל ממוסרית מדתית מסכחינס מסנתכעומלדרוס
 מגדול כיס"ד וכ"כ ע"כ. ידועם. למסגרת מחון סממטלס כתוקף כפיס כח לו טלין רק סו5סממסלתי
 סגר"מ ויכלח"ט זחל זולטי סגר"כ סליט"5, 6ליטיכ סגרי"ט מרן סדייניס כסרככ תטל"כי9כערעור
 hihh4W סל מכחס טיפוטו 6ת יונק כיטר6ל רכני בי"ד 34( סערם 169 עמ' סדין סדר כם' )פורסס5ליסו

 סי5 מכעיס כקטר תופסת פינס סחוק כמסגרת סמכות חוסר על טענס כל סרי כך ו5סודינים...
 תו"מ. טומר ליסודי מתורס מכחכסמכות
 מלכד 5חריס כנום5יס לדון ס5יזורייס לכתס"ד ממכות טלין סי5 לממסלס סיועס"מ עמדת ז5ת,לעומת
 וגס ס5יזורי כיס"ד "גס דכריו: 5ת סמ5טט 169-168 עמ' סדין סדר ס' ר6ס כחוק. למס טסוענקו5לו



גממונות

 מעניק טסחוק מ65תי ול6 החוק... להם טהעניק סמכויות המפעילים גופיס פינס הגדול הרכניביה"ד
 למכור הדתות ממרד טל כתה"ד מנהלת כמכתב התביעה...". כנוטף לדון רכנייס דין לכתיסמכויות
 טל הטיפוט סמכות כענין המטפטים מטרד נ5יגי עם נפגטו נ5יגיו כי נכתב תט"ס ככסלו כו מיוסהדיינים
 כרוכס המספטיס מטרד ונ5יגי ביה"ד, כפני להתדיין הסכימו ס5דדיס כטמני ממונות כדיניכתה"ד
 מנוע חוק, מכח הפועל "גוף כי טס כתכ עוד טונים. מנימוקים ונימוקיס טענות כטכפיהס לכךהתנגדו
 ט5ין הכג'ין הורה כן וכידוע, בורר". כל - כורר כפני להתדיין לממטלה, המטפטי היזען הוראותמכח
 ממונות. כדיני לדון ורדות סמכות ה6יזורייס הרכנייס הדין~חי

 כיה"ד ח3ר טרמן, הגרסא ע"י הוכל זחל, הכהן מטה כלפון רכי הגאון להחכס ונטלל טו6ל כטו"תוסנה
 טל טהרטיון דכיון פטוט, לי נראה הכי "וכלאו וז"ל: כתכ 90, עמ' ח"6 6רן" "מטפטי כקוכןהגדול,
 הדיין, וכן יר"ה, הממטלס דעת על רק אינו הלכור טל המינוי כודאי וכן ד3ר, לכל כללי אינוהמממלה
hnu~hממונה מאינו כמי הדיין הו"ל 6"כ רמות, כהס נתנס מהממטלה כדכריס לדון רק קכל דהכי 
 3יהכנ"ם לחזן 5ו לגבאי ממונה כאילו הו"ל וח"כ 6לו, פרטים יכיל ל6 טלו המינוי דודאי כלל,לרסיס
 וזה להס, להיזדקק טחיי3 כן גס ממונה יקרא זה כפרט לרסיס ממונה טהו6 מפני ל6 דודאיוכיו65,
 ם6ר כדין ממט דדינו כודאי כהס לו, ורביון רטות ניתן טלo~h 6 ו3סוגיס תטוכה. עליו bc'1 ק"ולדעתי
 ע"כ. וכאמור". להיטמט יכולים דודאי רכים, מינוי קבלו טל6 החכמיס 6דסכני

 וממכותו מעמדו כענין ואמת, חסד ח"ק נגד מנדל כתיק תטנ"ה b"~h י"6 כיוס הגדול ביה"ד סמקוככר
 )זכויות כעיר הקבוע כי"ר טל סמכות לו טיט טטען 6ויר3ך, הרמ"ד כרקטות כטכריה האיזורי כיה"דטל

 כתיק הנתבעת לפרקליט טמורות זה פס"ד עלהיו5ריס
~Of 

 קפ6(, עמ' ז כרך ירוטליס כפס"ד והוכל
 היה מיכוייס כאטר המלטונית, הרטות ע"י h)h העיר אנטי ע"י נתמנו ל6 האיזורי כיה"ד "חכריוז"ל:

 וסר הגדול ביה"ד נםי6 ע"י פנימי סיכון כממגרת נקבע פלונית כעיר ומקומס סתס, כדייניסמלכתחילה
 19 וסעיף הגדול כיה"ד ונטיף הדתות סר החלטת לפי עת ככל אחרת לעיר לסעכירס ניתן ~ftwh.hהדתות

 פרטות מטעם ככי"ד hih העיר טל ככי"ד הדייניס 6ת לראות 6ין 6לו כנסיכות הדיינים(.לחוק
 לטינוי, וניתנת נוקטה, אינה הטיפוט איזורי קביעת כי יאויין מסויימת. כעיר מוטטו טמקוסהטלטונית

 ול5 ה36"ד ע"י הוקס ל6 המסויימת כעיר ביה"ד עלמו... כיה"ד טל וגס העיר אנטי טל הסכמתםלל6

 הדייניס חוק עפ"י המינוייס ועדת ע"י מונו וסדייניס דת, לעניני הממרד ע"י b~h העיר עסקניע"י
 ע"כ. וכו"'. העיר אנטי עס מתייע5יס ול6 נועדים ל6 וכלל כלל מינויו. על המדינה נטיף כפניטממלי5ה

 טעם הרי הטלטונית, הרטות מטעס כבי"ד h~h העיר טל כבי"ד קינה סמכותו האיזורי ט3יה"דומאחר
 6דס כני ס6ר כדין דינו ממונות, כדיני מלדון ס6יזורי ביה"ד טל סמכותו 6ת הטוללת כג"ןפסיקת
 הנ"ל. וכטלול הסוקל כפסק וכמו רכיס, מינוי קכלו סל6החכמיס

 6ימוניס ונטבעו המדינה טל המינוייס ועדת ע"י טנתמנו דייניס רק כקילו מהרכניס 6חד מפרסםומס



 ירושלים - דיןפשקיד

 טהס להיקמר ניתן עליסס טרק ממוס קכועיס דין כתי טל כקטיגוריה נכללים הס רק המדינס, נטיף56ל
 רכ וקותו ה5יכור, כלל 6ת מיי5גיס המינוייס כועדת התכריס ה5יכור מנ5יגי כיון עלייתו", "קבלוכגדר
 הנה ד, 5ות ריכ סי' ת"ס מלוי ומבט ג סי' ח"כ חו"מ מטס ולגרות קנט סי' ח"5 סתטכ"ן עלמסתמך
 ו"הטריגות" "סדיליס" ועל מינויים ועדת קותה טל הפוליטייס הקטרים על כיוס מנודע מהמלכד

 י5-יכ. עמ' ט כרך ירוטליס פס"ד סי' המלכתית, מהכחינס רכ קותו טל דבריו נדחו ככר כה,סנרקחיס
 סנתכעת, 6ת 6חריס טתכעו כתכיעה ענין כקותו פס"ד ניתן טככר הנתבעת העמותה מטוענתומה

 על לדון זכותו וע"כ ככר, טנידונו לתכיעות דומם וקינה לחרת הי6 טתכיעתו התוכע חסוכתמתקכלת
 כנפרד.תמיכתו

 ה6יזורי כביה"ד 2291ילט כתיק נמ65 )המכתכ פרק ככני ל6כ"ד זחל פינטט"ן סגר"מ מרן כתכב.
 מזונות תכיעת על דיוניס טניהלו זוג כני כענין קד( עמ' ככ קוכן rte~ssc "תורה כקוכן פורססכת"6,
 הדין פסקי 6ת להפעיל לו סיט מעדיפות מטוס כת"6 הפיזורי כביה"ד לדון כקמם וס5טס SS"5כבי"ד
 טל לבי"ד כ6ס ל6 טהי5 מה 5ני כיודע כפי "הנה כסו5ל"פ: 16 לקומי לכיטות ממוסד בהמנעותסלו

 5יזורי מבי"ד הזמנות כ6רכע פעמיס כ6רכעה קותו תבעה סי6 כי לי והרינו ממרכת, מ5ד ל6הדר"ג
 יהיס ל6 ולבנותיו לס חייב טהכעל מבי"ד טי55 סמה מטוס הי6 6כל הדר"ג, טל ככי"ד רולס ג"כוהיתה
 יהיה ל6 5ס ו5ף לטלס יכפוהו האיזורי מבי"ד טי65 ומה לזה תזדקק ל6 הממטלס כי ממנו לגכותלפטר
 סלמת ו5ס ממדינה. מכסף למזונות טחייכו מה הכנות וכעד כעדה יתנו ממנו, לגבות יוכלו ל6 16לו,

 ממזונות לפוטרו הייך טל5 וכ"מ כתוכה כל6 ולהו5י6ה ניטו6ין היתר לו ליחן טייך ל6 ודקי הי6כדבריה
 דכנותיו המזונות חיוב סרי כתוכם לה וקין מורדת ססי5 סכי"ד טיפמקו ט5ף לזונן, 5ריך טהו6בנותיו
 6ין ט6"כ מרס"ר, טל איזורי לכי"ד כמתלך h~h ממנו לגכות 6חר כח מוס וקין מ5ד גדול סך סהו5עליו,
 מהוך מאחר רכניס מ6ה היתר לענין כלל כנדון 6ף כזה רואה איני היהיה 6יך עכ"פ כממרכת.לדונם
 לגכות דתוכל לבי"ד עמס סילך לתכוע רמות לה יט ודאי מכזה לה, המחוייכ ממון ורק ממון תכיעתענין
 כתר"ס ט56ל עוד ט6ומרת מה וגס ממדינה. מכסף לה יתנו לטלס ממה יהיה bb "5ס וגס המממלהע"י
 דט"ך גדולס טענה גס הו6 טענותיה, מסתתמין מ6ד הכעל( נבקת קותו סמחסיכיס כ"כ רכניוכל

 אחרת כעיר לדון אותו ממוניטין כעירו כקלסלהחטיבו
~"Dh 

 כרמ"א כד5ית6 גדול, יותר טכעירו מהבי"ד
 ע"כ. 5". סעי' סוף ידסי'

 ההטה זס ומטוס חטוב, כהדס מדיין 56ל נחטב הכעל ט5ס הנ"ל כמכתבו מטה האגרות כעל)ומט"כ
 רסיס טהכי5 מס סי' S"O כממיס דברי טו"ת עי' כעירו, כקלס דינו כפניו, טענותיס טימתתמוחוטטת
 עיי"ט(. מכרך, כזו ד6ין גדולמכהן

 תיבת לכתוכ ר5ה ל6 6כל תורה דין כידונו כירורין סטר הנתבע כתכ ד6ס כתב נ6 מי' ד60 נקותוכסו"ת
 לדון ר5ה ל6 כקילו הו"ל לדיון( הכלטונות כלפי חוקי תוקף הסוף כמקוס הכותנת )כמסיק"ק6מפר6מעם"



הממונות

 כטל סדין קותו ק5מפר5מעט לטון ול5 כירורין בסטרי תורס דין לטון מכתוב סכל ידוע מסדכר כיוןכלל
 טככר סרמ"6 טכתכ לע"פ סלכן 277 עמ' 1 כרך כפד"ר וסוסיף עיי"ט. גמור, מסרב מו"ל 5"כלגמרי
 עכטיו לנו 6ין כי 6חר לבי"ד עמו טילך תכירו לכוף יכול 6חד 6ין כעיר כי"ר טיט זמן טכל כזס"זנסגו
 מיוחדת מיכס וקין טוין, ממקומות בטני סדין כתי סני דכזס"ז מטוס רק זס סועד, בית 15 מגדולכי"ר

 סנתכע למכריח סיכול חוקית סמכות מסויים לכי"ד כטיט 5כל סנתכע, כמקוס סל5 בי"דלמעדיף
 כמקוס כי"ר לגכי עדיפות זס לענין לו מעניק זס דכר סרי לפועל, לסו55ס ניתן דינו ופסק כפניולמתדיין
 ע6. סי' סמני חוט ועי' ע"כ. זו. סמכות לו ם5ין5חר

 כי"ר פני על דינך, 5יית טילינו 5ד על גס פסקו 6ת לפועל ולסו5י6 לכוף טככחו לבי"ד עדיפות טיטמכלן
 לסתדיין כסירוכ כמוסו כפיס כח כעל ככי"ד לדון ססירוכ לפיכך כוס. כח טחסר - טיסים ככל חטוכ-

 ק5נלכוגן סגר"6 ס5כ"ד כרקפות לירוטליס סר6"ית סרבנות טל ככיס"ד כן פסקו וככר כי"ר.כפני
 ביס"ד טל טפסיקותיו הכיון תטס"ז כ6כ כ ומיוס תטם"ז תמוז כס מיוס 312-סז מס' כתיקטליט"5
 ס5יזורי, ככיס"ד לסתדיין לכקט יכול סתוכע 6ין ולכן ל5כיפס, ניתנים ל6 - בג"ן פסיקת לפי -ס6יזורי
 סיוען טל מדעת חוות )למרות "סיתר" כמתן כיס"ד ידון יופיע ל6 וכלס ככיס"ד, לדיון למופיעועליו

 מחוזי כימ"ט סרכ סכו מקרס כס עד סיס טל6 כיס"ד, למנסל יעקכי, סרב עו"ד סרבני למיפוטסמטפטי
 כוררות טפסקי ססיכוייס רוב וכי אמיר, סימם ככנען מפס"ד כתו55ס איזורי כי"ר טל בוררות פסקלקטר
 חוזר לכן מחלטי, קינו יעקכי סרכ טל טמכתכו "כיון ק5נלכוגן: סגרתן כותב סר"ויות, ע"י ייתכפוכקמור
 ככיס"ד לדון לסופים ועליו ס6יזורי, כביה"ד לסתדיין לכקט זכות לנתכע טלין מחלטתו עלכיס"ד
 סגרנ"ק מל כיס"ד פסק וכן כמסרב"(. יחטב ס6מור לדיון יופיע ל6 ו5ס ממזכירות, ע"י סיקכעכתאריך
 כת"א "לכיס"ד ס6יזורי ככיס"ד לדון טכקמו לנתכעיס כנוגע 4424 מס' כתיק תמם"ז תמוז י כיוסטליט"5
 6ת לממס מניתן כמקוס לדון חיוב יט ולכן סכג"ן, מחלטת עפ"י מחוק עפ"י תוקף כל 5ין עתםלעת

 מכך". סמטתמע כל על כמירוכ ז5ת לרקות כיס"ד י6לן ל6... "כ6ס חוקי", כאופןפסס"ד

 5ד על מירוכ כתכי מלסו5י6 סכג"ן ע"י מוגבל האינו זס דין לבית עדיפות טים 6' אודק דירן כנידוןלפיכך
 מירום. כתכי מלסוליה ידס על ומוגכן סטלטונות מכח מפועל כי"ר פני על דינא, הייתטסינו

 t"bb וכו', אחרת כעיר סו5 06 סנתכע 5מר לילך אריך סתוכע 6: סעי' יד סי' כטו"ע סרמ"5 פסקג.
 p"D ססמ"ע וכתב טס. טמעותיו כמקוס לדון אריך ו6ז לנתכע למודיע אריך 6ז כעירו מעותיו לעככיכול
 פי'טו:

~"bb 
 יעקל ל6 מ5ס סתוכע מידע ומיינו מעותיו, לעקל יכול לדין עמו טירד טקודס נותן סדין

 טעקלס ולהחר עג, בסי' כמ"כ 5לו וכיו"כ למנופט, למכילו יוכל ל6 16 לו יפרע ול6 יפזרס סנתכעמעות
 סרמ"5 ופסק עכ"ל. טנתעקלו. כמקוס טס לדין עמו לירד אריך ממעות ליקח סנתכע יר5ס 5ס כדיןטס
 כעיר מס oh סנתכע טל מעותיו לעקל סר6וי טמן לבי"ד ונר5ס החרת מעיר סנתכע ו6ס י: מעי' עגכסי'

 לו היית טסנתכע לכי"ד נרסס 06 5כל מעותיו, לסו5י6 סתוכע כעיר ולדון לילך סנתכע אריךסתוכע,



 ירושלים - דיןפסקי)

 6חר התוכע ילך b~b התובע, כעיר טהס t"Db ,מעותיו לו יעככו ל6 הוbn~h 6 גכר6 ול6 כעירודינו
 נתכם התוכע נעטס העיקול דל6חר ג, O"D יד סי' כפת"ט הוכל קנו, סי' יקיר כחות וכתכהנתבע.
 טז p"D ה 6ות יד סי' 6ו5ה"פ טל הטו"ת כמפתח ט5וינו כ6חרוניס ועי' התוכע. 6חר לילך ט5ריךלענין
 קעט(. ועמ'ויו

 נטוף כמכנה טימוט כל לעטות כ' 5ד על לאסור 6' 5ד לכקטת נענס הדין טעית דירן כנידוןלפיכך
 כאותו לדון עליו b~h אחרת, לעיר הדיון 6ת לגרור כ' 5ד טל כזכותו זה 6ין כבי"ד, לבירור עדהתכיעה
 נגדו. ה5ו טהו65מקוס
 דמפסיד כ6ינט הו6, דרבנן דתקנת6 כתום: ז"ל הגאון כטס מ65תי וכן ה: סי' פ"ק ב"ק הרק"ם כתבד.

 להליל 6דס טחייכ הו6, גמור דין 6ל6 דרכנן לתקנתך 5ריכנ6 דלob~) 6 ולי ולכידה. הטבת מסוסנכסיה,
 ח"ג מהרט"ך כמו"ת וכתכ ד. סי' 5ז כלל הרק"ם כמו"ת וכ"כ למיעכד. דמאי ט5דקי ככל עוסקו מידעמוק
 ולוה מלוה כמ"מ מט"כ עפ"י ומומחה, מוחזק כי"ר רק 6ו לעככ רם6י דין כיח כל Obbt3 06 סדן נחסי'
 סו6 66"כ כזה כח כי"ר ככל טלין הדין, מן חון אפילו האמת לפי הדין לחתוך לו יט מהדיין ה"דפ"כ
 לעככ מגי דין כית 16 דיין סכל הו6 האמת דמ"מ המהרם"ך ומסיק וחסידות, כחכמה ומוחזק חמוככי"ר

~"Db
 להליל כדי לעככ רט6י יחיד דיין טגס 73 עמ' כ כרך כפד"ר ודייקו ומומחה. מוחזק כ"כ יהיה מל6

 hbb סדין, מעלם החייכ 6ת לחייב הדן כי"ר מעטה ככל אינו העיכוב טמעטה לפי עסקו, מידעסוק
 מנהגנו כתכ: ז סי' ח"כ מ65נז חיים דברי וכטו"ת עוטקו. מיד עטוק לסליל מיוחדת מלכה עפ"ימעטה
 דהו. כל טענה על אפי'לעקל
 להליל כדי מיוחדת מהלכה hih הדין, מעלס החייט 6ת לחייכ הדן בי"ד מעטה ככל אינו עיכוכ ם5ווכיון
 למירור עד כלכד, 6חד 5ד כמעמד גס שסטוק להוזיל - חייב ו6ף - הדיין רטטי ע"כ עוטקו, מידעטוק
 ככי"ד.הדין

 6חד 5ד כמעמד סהו65ו מניעה ל5וי תוקף טלין לדיינים מנטלתו ה6יזורייס הדין כתי הנהלתוהוראות
 ו6דרכ6. כהלכה, מקור להן 6ין יחיד,וכדיין




