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 ירושלים דיןבית
 ייחסי, יינייוי ממומתיוימ

 יחיד בורר ע"י מניעה עו לקבלת לערכאותהיתר
 -שע 1546 מס' ממונותתיק

 שטת רפאל תרץ .7ffly ב"כ עץ ד', חברה א':צד
 א'צדב':

 הדיוןמשא

 כדין. שלא מהחברה רבים כספים נטילה על א' את תובעת ד'חברת
 כח יפוי מהם למישהו היה לא יחיד, כבורר ג', הרב אצל ב' עם א' שדן שבדו"ד טוסת היאעוד

 לחברת הקשור נושא בדיון עלה זאת ולמרות בוררות, באותה ומכחה בשמה לדון ד'מהחברה

 צד אינה שהיא משום החברה ענין על לדון סמכות לבורר שאין הודיע שכ' ולאחרדי,

 שלא החברה כנגד מניעה צו למתן לביהמ"ש בקשה להגיש לא' והורה הבורר החליטבבוררות,

 כבורר". סמכותי "בתוקף בחברה חברים להחליף כדיתתכנס

 נגדה ולפנות הבורר בהחלטת שימוש לעשות א' על לאסור הדין מבית מבקשת ד'חברת

 החברה כנגד בהן זכה שכבר ביהמ"ש בהחלטות שימוש יעשה שלא לא' ולהורותלביהמ"ש,

 הדין. בבית לד"ת א' את ולהזמין לדיית, בניגוד שהיומשום

 דיןפסק

 וגס ג' הרב בפני בוררות חתמה לא ד' חברת הדין, בבית שהוצגו המסמכים שעפיי מאחרא.

 לפנות ג' הרב ע"י שניתנה הרשות ג', הרב בפני ולדון בוררות לקבל אחד לאף כח יפוי נתנהלא

 סמכות. בחוסר היתה לביהמ"שכנגדה
 לביייד. לגשת אפשרות כשאין אלא הערכאות את לייקר התירו לא עיקול צוי לצורך גםב.
 בבית עמה לדון א' חייב לדינא, ולציית א' עם הדין בבית לדון עליה קבלה ד' שחברת ומאחרג.

 לו ואין הדין, לבית לפנות עליו לדיון, עד החברה כנגד מניעה צו רוצה ואם תורה, דין לפיהדין

 החברה. כנגד בביהמ"ש בהן שזכה בהחלטות שימושלעשות
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 ירושלים - דיןפסקי1

 המזכירות. ע"י שייקבע במועד לדיון הצדדים את מזמין הדין ביתד.

 יגר שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
 גרוסמןשמשון וזייס 'הושע)-(

 לדיןהמקורות

 כותים ע"י תכריסס מעככין סהיסודיס מעיר  163תס דרך ס5ס מהריס כסס סו סי' סלמ"5 נסטתכתב
 לערכיות לפגות סיתר 5ין בי"ד מס ים obr מסמע כעלמך. ועיקול לעיכוב hplll פטור, הי"ד, טס  5יןכי
 כעלמ5. ועיקול לעיכוב ל5גס

tS'Dhlקימור דלסתיר נ"ל, ד"ס 5 סעי' כו סי' מספט 153רה כתב 3יניהס לדון ימיר עלייסו קבלו 5ס 
 וכן 5, ס5לס הו"מ 3מסרטד"ס כיו"כ כממ"כ ק3לס סייך % דכ5יסור טלוסס, טל כיבד יריךדלפגיהס
 מנוקר סיתרו ועיקר nthito עפים  רמנין  ונפרט וכרור פסוס חס "כתר", סכתנו מספוסקיסמסמע
 6ל6 ריוח  ויין וכו', כוס כירוט ג' רכעי וריי נחד וספסר בחיר ספסר  מטעם bto1  סם ס6לסכרמיך
 וכ"כ עיי"ס. קותו. ויתירו כגיס עוד עמו י5רף 5ל5 רמות גזתן  5מד  וקין  כן,  לעסות כסיר  מינוע%"'ר
 כרירם.  ספוססימ  גרילי  סורו  וכן סם. סי' ת"ר  מסרס"מבייי'ת
 ור15 פיסול  ללז מכירו כנגד לערכאות פנס  ס6ס תם סי' ת"ג  םמרגנוך %גר"מ ושנסתת  תיומותיעיי
 ל ס3ערכ6ותת. סעיסול מיד "יקטל דיגל ליית  ססנת3עני"ז

 ריין. רובאברהם
ב

 יסמתלוסת נפגיז,  כפרן סותתו oh נימירי  לרין עלייסו קבלו 06 ג בסי' כתו"ע יסרמ"6 סמת3ריתלתו
 גס ב"ר  רין % ריס י"ל 6"כ ניתר,  דין  יט לימיד גס סרמ"5 ולדעת בי"ד, דין מומחה ליחיד יס  05סי5
 6מנס  נערכ6ות,  לדון רמית  "תן  ריכול יס מיי ת"ר  מסרס"ס כשו"ת וכ"כ לערכיות. רסות נתינתלענין

 סכיך כו סי' מספט  ונ6ירמ  ימירימ מסב% רייני  ט%סמ,  סנליסו כססיסל %6 מתיר 14סמסרט"ס
 לפניהם ססליכה כיון וע"כ  רלפניסמ.  מייסור לסחיר  יכותף ס%סס סל כאר טדוי6  מסרטר"ממסוית
 ר6יס. נלי  למתירו 5ין ד5וריית5 5יס1רהוה
 נטעות ל5סור 5הר להכס לסור כסיג לערכ5ות, מלכו מככר היינו דיגל, וקס סתיר ככר ממכס051

י הדין ה11ר מסגה 3ד3ר דטעס רמס(, סי'  יו"ד נטיית רמ"ח עי'  מסיס, 3דכר בטעות רק מדעתכסקול
  ממריין רשית יסכל ע"1 מ6יסיר6  ל6פרויי לתבוע סנ6 %ליל 6מר בייר על ומינם  כמל,  סליוההיתר
 נטעות.יימיר
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 ןממתות

 טניס טעות nhr %קורס rh גס כענינם, לדון סכורר 5ת מקבלת סעמותס סיתם קילו 31tS'Pbגיד"ד
 וססיתר סדין דמוזר מפנס נדגר טעם סוס 011 דלפגיסס, תורס חיסור למתיר %1 %סור סימידלבורר
 6ת ק3לס hb כלל סעמותס 06 וכ"ח ערוי[, טעחס מס 6"כ מרפט מס16רמ ידע ל6 ממ6 נ6ך כטלט%

 כגגדס. לערכ15ת פגים לסתיר בכוחו סיס % לכודרי 3עגיגס, לדוןס13רר

 גרוסמן.שמשון
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