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 הדיוןנושא

 לפני נחתם כבר זו תביעה שעל משיבה הנתבעת לה.  שהלוה הלואה החזר ב' מעמותה תובעא'
 היא עוד שם. ולדון להמשיר יש כן על האיזורי, בביה"ד הצדדים בין בוררות שטר שניםכמה
 האיזורי, בביה"ד אחרים, תובעים לבין נתבעת אותה בין דיון התקיים ענין, שבאותוטוענת
 אין וע"כ בערעור, שזכתה הנתבעת ע"י הגדול בביה"ד ערעור עליו והוגש פס"ד, שם ניתןוכבר
 מאחר החוק, לפי התישנות חלה זו תביעה שעל טוענת היא עוד זה. דין בבית בו ולדוןלחזור
 התביעה. נשואת ההלואה מאז שנים משבע יותרשעברו

 בדיני לדון מוסמך שם ביה"ד היה האיזורי בביה"ד בוררות על שחתם זמן שבאותו משיבא'
 הסמכות את האיזורי מביה"ד ששללה )8638/03( אמיר בתיק הבג"ץ פסיקת לאחר אךממונות,
 שבית מבקש הוא ע"כ החלטותיו, את ליישם עוד אפשר אי וממילא ממונות, בדיני לדוןהחוקית

 א' משיב ההתישנות לטענת באשר ההחלטה. את לאכוף אפשר שיהיה כדי ויפסוק ידון זהדין
 הזמן שבתוך גם מה החוק, לפי התישנות חלה לא כזה ובאופן הנתבעת, של צ'קים בידושיש
 בביה"ד נידון כבר דומה שענין לטענת באשר האיזורי. בביה"ד בוררות על הצדדיםחתמו

 שם. בביה"ד שנידונה לתביעה דומה אינו שמקרהו התובע משיבהאיזורי,
 האמורה בג"ץ לפסיקת עד האיזורי בביה"ד הבוררות שטר שנחתם שמאז משיבההנתבעת
 לעוררו זכאי אינו וע"כ בתביעתו, המשיך ולא התיק על התובע "ישן" שבהם חודש 18עברו
 אותה לפני שנפתחו תיקים על חלה אינה שזו הנתבעת טוענת בג"ץ, לפסיקת באשרעכשיו.
 הסמכות. בענין חילק לא  שהבג"ץ משיב א'פסיקה.
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 נהתס, טית ה~יינ,ס. על,, דיןפסק

 את לאכוף חוקית סמכות לו שאין בבי"ד לדון סירובו על א' צד של טענתו מתקבלתא.
 בירושלים. אחר קבוע בבי"ד או זה בבי"ד לדון הצדדים ועלהחלטותיו,

 התובע. עם לדון רוצה בירושלים קבוע בי"ד באיזה שבוע בתוך להודיע ב' צד עלב.

 לאכוף שניתן בבי"ד לדון ויסרב האיזורי ביה"ד של המזבח בקרנות לאחוז יתעקש ב' צד באםג.
 לנכון. שימצא מקום לכל לפנות לתובע היתר במתן הדין בית ידון החלטותיו,את

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 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

 הלוה. של צ'ק למלוה כשיש הלואה תביעת על והתישנות" ההלכה לפי יש האםג.

תשובה

 חוקי כח ס5יזורי לכיס"ד 5ין ob ט5ף כתכ י5 סי' חו"מ חלק סר5וג לסגרי"5 וכתכיס נפסקיסא.
 מחון גס ממונית תכיעס לכל לסזדקק ד"ת עפ"י פכח 6ת לו ים מ"מ ממוניות, כתכיעות לדוןממטלתי
 כע"ד כ5ו ו5ס לפניו, כע"ד למזמין רכני מכי"ד מונע קינו ממילוני כחוק סכוררות. פטר טללמסגרת
 מתורס כדין מלפסוק כוררות, סטר כמעדר fih מונע סחוק 5ין ממונית תכיעס כפניסס ונטמעסלפניו

 ממחוק טיי55 מס ד"ת. עפ"י דינס פסק 6ת לקבל ממוסרית מדתית מסכחינס מסנתכעומלדרום
 מגדול כיס"ד וכ"כ tffs. ידועם. למסגרת מחון סממטלס כתוקף כפיס כח לו טלין רק סו5סממטלתי
 סגר"מ ויכלח"ט זחל זולטי סגר"כ טליט"5, קליטים סגרי"ט מרן סדייניס כסרכם תסל"כ.9כערעור
 תורס טל מכחם טיפוטו 5ת יונק כיטר5ל רכני כי"ר 34( מערס 169 עמ' סדין סדר כס' )פורסס5ליסו

 סי6 סכעיס כקטר תופסת 5ינס סחוק כמסגרת סמכות חוסר על טענם כל סרי כך ו5סודינית...
 תו"מ. טומר ליסודי סתורס מכחכממכות
 מלכד 5חריס ככוט5יס לדון ס5יזורייס לכתס"ד סמכות סטין סי5 לממסלס סיועס"מ עמדת ז5ת,לעומת



גממונות

 וגס ה6יזורי כיה"ד "גס דבריו: 6ת המ5טט 169-168 עמ' הדין סדר ס' ר5ה כחוק. להם מהוענקו5לו
 מעניק "החוק מ65תי ולtttr)1no 6 לפס טהעניק סמכויות המפעילים גופיס הינם הגדול הרכניביה"ד
 לקבור הדתות מטרד סל כתה"ד הנהלת כמכתכ התביעה...". כנום6 לדון רכנייס דין לכתיסמכויות
 טל המיפוט סמכות כענין המטפטיס ממרד נ5יגי עס נפגטו נ5יגיו כי נכתב תט"ם ככסלו כו מיוםהדייניס
 כרוכס המטפטיס מטרד ונ5יגי כייחד, כפני להתדיין הסכימו ה5דדיס כמטני ממונות כדיניכתה"ד
 מנוע חוק, מכח הפועל "גוף כי מס כתכ עוד טוניס. מנימוקיס ונימוקים טענות כטכפיהס לכךהתנגדו
 ט6ין הכג'ין הורה כן וכידוע, צורר". כל - בורר כפני להתדיין לממטלה, המנפטי סיוען הור5ותמכח
 ממוכות. כדיני לדון ורבות סמכות ה6יזורייס הרכנייס הדיןלכתי

 ביה"ד חכר מרמן, הגרתן ע"י הוכל זחל, הכהן מסה כלפון רכי הגלון להחכס ונם6ל מוקל בטו"תוהנה
 טל טהרטיון דכיון פטוט, לי כרקה הכי "וכלקו וז"ל: כתב 90, עמ' ח"1%b 6" "מטפטי כקוכןהגדול,
 הדיין, וכן יר"ה, הממטלה דעת על רק 6יכו הלכור טל המינוי כודויי וכן דכר, לכל כללי קינוהמממלה
 ממונה טווינו כמי הדיין הו"ל 6"כ רטות, כהס נתנה מהמממלה כדכריס לדון רק קכל דהכי6דעת5
 כיהכנ"ם לחזן 6ו לגכ5י ממוכה כבילו הו"ל וב"כ 6לו, פרטים יכיל ל6 טלו המינוי דודניי כלל,לרכיס
 וזה להס, להיזדקק טמייכ כן גס ממונה יקרץ זה כפרט לרסיס ממונה טהו6 מפני ל6 דודנייוכיו65,
 ט5ר כדין ממט דדינו כודרי כהס לו, וריויון רטות ניתן טל6 6לה וכסוגיס תמוכה. עליו מקין ק"ולדעתי
 ע"כ. וכאמור". להיטמט יכולים דודאי רביס, מינוי קכלו מל5 החכמיס 6דסכני

 וסמכותו מעמדו כענין ואמת, חסד ח"ק נגד מנדל כתיק תמהה b"~b י"6 כיוס הגדול כיה"ד פסקוככר
 )זכויות כעיר הקבוע כי"ר טל סמכות לו טים טטען 6וירכך, הרמ"ד כרקמות כטבריה האיזורי כיה"דטל

 קפ6(, עמ' ז כרך ירומליס כפס"ד והוכל זה, כתיק הנתבעת לפרקליט טמורות זה פס"ד עלהיו5ריס
 היה מינוייס כאסר הטלטונית, הרפות ע"י 5ל5 העיר 6נ"י ע"י נתמנו ל6 האיזורי כיה"ד "חכריוז"ל:

 וסר הגדול כיה"ד נטיף ע"י פנימי סיכון כמסגרת נקבע פלונית כעיר ומקומם סתם, כדייניםמלכתחילה
 19 )סעיף הגדול כיה"ד ונטיף הדתות סר החלטת לפי עת ככל אחרת לעיר להעכירס ניתן כאסרהדתות

 הרפות מטעס ככי"ד 6ל5 העיר טל ככי"ד הדייניס 5ת לרקות 5ין 6לו כנמיכות הדייניס(.לחוק
 לטינוי, וניתנת נוקמה, אינה ה"יפוט איזורי קביעת כי י5ויין מסויימת. כעיר מוסכו טמקוסהמלטונית

 ול5 ה6כ"ד ע"י הוקס ל6 המסויימת כעיר כיה"ד עלמו... כיה"ד טל וגס העיר אנטי טל הסכמתסלל5
 הדייניס חוק עפ"י המינוייס ועדת ע"י מונו והדיינים דת, לעניני המטרד ע"י 6ל5 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 ככי"ד 6ל6 העיר סל ככי"ד אינה סמכותו האיזורי מביה"דומאחר
 5דס כני ט6ר כדין דינו ממונות, כדיני מלדון האיזורי כיה"ד מל סמכותו 6ת המוללת כג"ןפסיקת
 הנ"ל. ונסקל הטולל טפסק וכמו רכים, מינוי קכלו טל6החכמיס
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 6ימוניס ונסכעו המדינה טל המיניייס יעדת ע"י סנתמכו דיינים רק כקילי מהך3כיס 6חד טפרססימה
 טהס להיקמר ניתן עליהם סרק מטוס קכועיס דין כתי סל כקטיגוריה נכלליס הס רק המדינה, נסיף56ל
 ר3 וקותו ה5יכור, כלל 6ת מיי5גיס המינוייס כועדת התכריס ה5יכור מנ5יגי כיון עלייהו", "קכלוכגדר
 הנה ד, 5ות ריכ סי' מ"ה הלוי וסכט ג סי' ח"כ חו"מ מטה ולגרות קנט סי' ח"6 התסיסן עלמסתמך
 ו"הטריגות" "הדילים" ועל מינויים ועדת קותה טל הפוליטייס הקסריס על כיוס טנודע מהמלכך

 י5-יכ. עמ' ט כרך ירוטליס פס"ד עי' ההלכתית, מהבחינה ר3 קותו טל דבריו נדחו ככר כה,הנרקחים
 הנתבעת, 6ת 6חריס טתכעו כתביעה ענין כקותו פס"ד ניתן מככר הנתכנית העמותה מטוענתומה

 על לדון זכותו וע"כ כ3ר, הנידונו לתביעות דומה וקינה לחרת הי5 סתכיעתו התוכע תמוכתמתקכלת
 כנפרד.תביעתו

 ה5יזורי כביה"ד 2291ילט כתיק נמ65 )המכתכ כרק בכני ל6כ"ד זחל פינטטיין הגר"מ מרן כתכב.
 מזונות תכיעת על דיוניס הניהלו זוג 3כי מענין קד( עמ' כ3 קוכן ט3ע"פ" "תורה כקוכן פורססכת"6,
 הדין פסקי 6ת להמעיל לו טיט העדיפות ממוס כת"6 ה6יזורי כביה"ד לדון כקטה והונסה ככ"כ,3כי"ד
 טל לכי"ד כ6ה ל6 טהי6 מה 6ני מיודע כפי "הנה 3הו5ל"פ: 5ו לקומי לביטוח המוסד כ6מ5עותמלו

 וניזורי מבי"ד הזמנות כ5ר3ע פעמים 53רכעה קותו תבעה הי6 כי לי והרינו ממרכת, מ5ד ל6הדר"ג
 ימיה ל6 ולבנותיו לה חייכ מהבעל מבי"ד טי55 סמה מטוס הי6 6כל הדר"ג, טל כבי"ד רו5ה ג"כוהיתה
 יהיה ל6 06 ו6ף לטלס יכפוהו ה6יזורי מבי"ד hS'c ומה לזה תזדקק ל5 הממסלה כי ממנו לגכות6פסר
 הקמת Oh1 המדינה. מכסף למזונות טחייכו מס הכנות וכעד כעדה יתנו ממנו, לגדות יוכלו ל6 16לו,

 ממזונות לפוטרו טייך טל6 וכ"ט כתוכה 3ל5 ולהוציקה ניטו6ין היתר לו ציתן טייך ל6 ודקי הי6כדבריה
 דכנותיו המזונות חיוב הרי כתוכה לה וקין מורדת "הי6 הבי"ד תיפסקו ט6ף לזונן, צריך סהו6בנותיו
 5ין ט6"כ הרה"ר, טל ביזורי לבי"ד כמתלך 6ל6 ממנו לגכות 5חר כח טוס וקין מ6ד גדול סך סהו6עליו,
 סהו6 מבחר רכניס מ6ה היתר לענין כלל כנדון 6ף כזה רוקה קיני טיהיה 5יך עכ"פ כמפרכת.לדונה
 לגכות דתוכל לבי"ד עמה טילך לתבוע רמות לה ים ודקי טרזה לה, המחוייכ ממון ורק ממון תביעתענין
 כתר"ה ס56ל עוד ס6ומרת מה וגס המריכה. מכסף לה יתנו לבלס ממה יהיה ל6 מ6ס וגס המממלהע"י
 דטייך גדולה טענה גס הו5 טענותיה, מסתתמין מ6ד הכעל( )ן6ת קותו ממחטי3יס כ"3 רכניוכל

 כרמ"א כד6ית6 גדול, יותר ט3עירו סהכי"ד לע"פ צחרת בעיר לדון קותו ממו5י5ין כעירו כקלסלהחטיכו
 ע"כ. DD ."6" סוף ידסי'

 הקטה Of וממוס חטוט, כ6דס הדיין 56ל נחמכ הבעל ס6ס מנ"ל 3מכתכו מטה האגרות כעל)וממ"כ
 ר6יה סהכי6 מס סי' ח"כ נחמיס דגרי מו"ת עי' כעירו, כקלס דינו כפניו, טענותיה טיסתתמוחיטטת
 עיי"ם(. סכרך, כזו ד5ין גדולמכהן
 תיבת לכתוב ר5ה ל6 6כל תורה דין טירונו 3ירורין סטר הנתבע כת3 ד5ס כת3 נ6 סי' דט6 נקותו3טו"ת



רממונות

 לדון ר5ה hS כקילו הו"ל לדיון( הכלטונות כלפי חוקי תוקף ההוך כמקוס הנותנת )בטסיך"ק6מפר6מעט"
 כטל הדין קותו ק6מפר6מעם למון ול6 כירורין כמטרי תורה דין למון סכתוכ סכל ידוע טהדכר כיוןכלל
 טככר הרמ"א מכתכ n"sh סלכן 277 עמ' ו כרך כפד"ר והוסיף עיי"ס. גמור, ממרכ הו"ל 6"כלגמרי
 עכטיו לכו 6ין כי 6חר לכי"ד עמו סילך תכירו לכוף יכול 6חד 6ין כעיר כי"ר סים זמן סכל כזה"זנהגו
 מיוחדת סיכה ואין טוין, המקומות כסני הדין כתי סני דכזה"ז מסוס רק זה הועד, כיח 6ו הגדולכי"ר

 הנתכע להכריח סיכול מוקית סמכות מסויים לכי"ד כטים 6כל הנתכע, כמקוס סל6 כי"רלהעדיף
 כמקוס בי"ד לגכי עדיפות זה לענין לו מעניק זה דכר הרי לפועל, להו65ה ניתן דינו ופסק כפניולהתדיין
 ע6. ס" הטחי חוט ועי' ע"כ. זו. סמכות לו טלין6חר
 כי"ר פני על דינא, איית ם6ינו 5ד על גס פסקו 6ת לפועל ולהואיל לכוף טככחו לכי"ד עדיפות סיםמכאן
 להתדיין כסירוב כמוהו כפיה כח כעל כבי"ד לדון הסירוב לפיכך כזה. כח מחסר - טיהיה ככל חטוב-

 ק5נלכוגן הגרען ה6כ"ד כר6סות לירוטליס הר6סית הרכנות "ל ככיה"ד כן פסקו וככר כי"ר.כפני
 ביה"ד טל טפמיקותיו מכיון תמם"ז כ6כ כ ומיוס תסס"ז תמוז כה מיוס 312-מז מס' כתיקסליט"6
 האיזורי, כביה"ד להתדיין לכקט יכול התוסע 6ין ולכן לאכיפה, ניתנים ל6 - כג"ן פסיקת לפי -האיזורי
 היוען מל הדעת חוות )למרות "היתר" כמתן כיה"ד ידון יופיע ל6 וכאס כביה"ד, לדיון להופיעועליו

 מחוזי כימיים סרכ סכו מקרה כה עד היה סל6 ביה"ד, למנהל יעקכי, הרכ עו"ד הרכני למיפוטהמטפטי
 כוררות טפמקי הסיכויים רוכ וכי אמיר, סימה ככג"ן מפס"ד כתו65ה איזורי כי"ר מל כוררות פסקלאטר
 חוזר לכן החלטי, קינו יעקכי הרכ סל ממכתכו "כיון ק5נלכוגן: הגרתן כותכ הרטויות, ע"י יי6כפוכקמור
 ככיה"ד לדון להופיע ועליו האיזורי, ככיה"ד להתדיין לכקם זכות לנתכע ם6ין מחלטתו עלכיה"ד
 הגרנ"ק טל כייחד פסק וכן כממרב"(. יחטב האמור לדיון יופיע hb ו6ס המזכירות, ע"י טיקכעכתאריך
 כת"א "לביה"ד האיזורי ככיה"ד לדון טכקסו לנתכעיס כנוגע 4424 מם' כתיק f"Dtt תמוז י כיוסטליט"6
 6ת לממס טניתן כמקוס לדון חיוב ים ולכן הכג'ין, החלטת עפ"י החוק עפ"י תוקף כל 6ין עתהלעת

 מכך". המטתמע כל על כמירום ז6ת לראות כיה"ד י6לן לob3" ...6 חוקי", כאופןפמה"ד
 5ד על סירוב כתכי מלהו5י6 הכג'ין ע"י מוגכל סלינו זה דין לכיח עדיפות סים 6' קודק דירן כנידוןלפיכך
 סירוב. כתכי מלהואיל ידם על ומוגבל הטלטונות מכח הפועל כי"ר פני על , דינא 5"תטילינו
 ללוה 6ומריס טקוייס n"wc מו5י6 כמהמלוה הו6. כך חוב גביית סדר DD :6" 5ח סי' כתו"ע פסקג.

 ואפילו תכעו. ול6 מניס כך כל טטהה כיון לו מחל 6ומריס 6ין תכעו ול6 הכיס כמה טהה אפילוכלס,
 קד כחוכות כגמ' ומקורו מודה. החייכ 6ס ידו מתחת יו65 חוכו מטר 6ין ואפילו וכו'. מנתי5טממענו
 כרך פד"ר ועי' סכך. הפמיר ל6 חוכו על מיחה ול6 "ניס כה טתק 06 ופרם"י כהכרזה, טל6 גוכהכע"ח
 רד-רה. עמ' ט כרך ירוטליס ופס"ד 368, עמ'י




