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קמ~וסייעדיסיכייומסיסידיימסיי tמ~רת"ו tו ,מן ~יידקמטייסחיימר tיוחמריויית tועיי~מקמ.

י.דקייס ~יסידיייותור~,ודעתקידיסיומייט

ו~כןעכקכטען tכפימעון tכח tתיככמ tעיימ tגיר tרמוכןכדכריכסיי rמיי r~רדכייתייו tכועיי

t עדכמעותרחוכןחת ~ 5ו~רמעוןt מr וקדרt ~ וגירt ~ וג ,תכמיככמr רדכייעכי~ר~t r ~מומרממיכ

דכח ,כטעותר~ tפד~וימעותיורמוכןכויר rימ tיו tמע~ועיכוכמ tכיון tמעון tוטועןכעוכס,מעון tכ

מ~~רי tככוסמעון tכדכרימין t rיי~רדכיכ tו~ .מות~מ tכימותר ~יי~ tכו tכמומכמעמור tכתפ

t ~כערמוכןעכ ~יt עותt ~ מעיועיכומסמדעתי~כמסוקיכי~מיכעיומי~וt כמתכוייו~וייככמ,מויו

ו~ממרי r~רדכייודכרימ.סיימייתרוודיכיימ,סייקכיכיסכדיכיקוכטרסכיכ~כממרי rוכעיייכ~דימ.

מומריסומיןכטעומ,כת tכמ ~ככ~~עמיידחי t~כ"כוייע tו~ t~רמייוכת tמתככמור~כסתריסכיכ~

t ~כמקומותככמ~יכו 5מוכממת .כןכפכי ~ככ~~חתככררעכיו ~יt סייt ממרוt דיןמתיודעמדס~, 



ירושליס-דיןפסקי

נמחותותופסיויו tקדומיו tיודעמדס :מנועוכיונטוונ"ממוכונמויו tוקדוממ::ויטיונגכמו

יודעמדסוכוי,יד::וענמתחנניו tמע"מיו tיודעת ו:: tמוכוי,קמחחנ::ויו tמפוימיו tיודעמדסוכוי,

t נ"קנומנ"ונמנחמותוכתנוכוי,נומיוקוקעS ::ווי"ף)מדפיננג(דףנ ו::t נמיוI ::ת"חניונפ"מ ו

דמדונמ,::וכסף,כתונכו tמחויטעיתינומוכממומדסמיו tוסייסטכננ t::וומ"ת"ו tועיי ,ו::"עו

דיכמכו"עמטוכתננחסעייקכדסייננ"י::וניתננדקומינוידו,מתחתימ Sיו tקודסיפ::ומדקדק

כיונחנקויך 5ו .וונתוכ::וכ::ו ,גס"קתונחסיימג"מעיי ,יודעמדסמסמסrופקיו tמקומותייו:גמיוי,

::ונידוכיס.

ככתנוכו::וככס,נ tפטי t::ומנ S::וממתנדקנמ t::וקכי::ו"מו tמפוו::ויו S ו::::וקוכ::ו tדידווככידוו

נמונכו::ועיסק::ו,מתננטניוכנ::וומכככספטית tמנעי::ומ Sתיממס tמומותו I ו::וו:: S ו:: ,נ::וסכס

 Iנודנ"גסמנמטעות,מקחמדיו::ועיסק::ומתננטנ::וקוכ::ויכונ Iוכסייסוףע"וסמו"ע tנמינגכימ

כפי tמפוו::ויו S ו:: tכמ"מ::ומקח,מתמנטנתמיכ::ונדיוטעות t::וומנ"ס,נדעתנמ::ו tניתו"ת tו

t ::ו S ודמי::ויו,t כ::ומקחמת(נט(יכונt כמS ומ::ונעיותמו::t וככס.ענפטיות::

נפתוחניו::ותיוו::ומוניככיכנעסנמתי t ו::מכימעוו tטועומסגס t::וכ"נכו::ו tנת t::וומ"כתנונכו

נוס tפט tמ(ועיי::ומקחמתננטנ::וקוכ::ויכונמפ"::ונו,וימחנו::ומרניככימת ו:: Sיפ tטועו tמופתח,

נמחו tי tככידווכמסיי tמיגמ::וו"ית"ו tועיי , tכ::וומ"דנמ ו:: Iוקייס,::ומקחכנ::וייג t ו::סעייוננסיי

I נחנערנוכותS נפיכונו::ומוכווS ותוt דידונכידוו ו::ייו::יערנו),נמt ניטועוt וענד::וומt ניווקt ו

 '.מכ t::וטעותטעכתמתמסכקמיכו ו:: Iעסק,יוו tונכיגסמינכ::ומותומתוך

נ::וס,קוכיס tמ::ודוכיסנמחד::ונוקחקכ::ו tומחוכחניווקוקע::ומוכו :ו::סעייוכוסייו"ע t ו::פסקג.

כ::וכ::וכמעדייו t ו:: Iמגדוכמוסכךמיו tרנוו Iכחיכוכ ו:: I::ווימעועויו,עכיומו Sינ::ו tתמ t ו:: tוקודס

כוומ"מ .::ומעועויסעסדיו ו:: tויע::ודמיסמת::ומוכויו Iויח::ומקחינטככפיכו::ותונעיס,כומונ::ו

t חומס :סI מע"פעועוומחמת::ו(וקחוt ו::ומקח,כתנטכמח"כ::ועועווכתנטנt כחיכוניוכי::ווI ונוו. 
::וחורנת,עככוויס tנו tי tמומוו::ומוכו(מחויסחיינ ו::יו::::ומוכו tמחמתד::ו t ו::ע(עועוונממס

ע"כ.כעוכס.כווו tמוו tוכדנוכקןכתויו Sוfויורנ,וו Iכח::ונוקrרויכוכעועוומקוי

 .ונוו I(ח::וכוקחי Sמכמונ,וו Iכחות tו::וני"דכתןכ tקודס::ועועווכתנט(מס tינק"ס::וסמ"עוכתנ

מס ,ו:: Iנגננטעות(מקחוטועו::וככס,ענכוו tמי tינטמונוס tנוי t(קכר::ו::ותנוו tדידוכוכידוו

מתכנט(::וקכר::ויכונכמ Iמכינןכת, tונגננכמחקכמוס tו::וויככתfו t::וממתפוענכו t::ומוכוינוו

כ tכותו Iמח"כ,כפוועויכוכ t::וגס ,ככתמ t::וממתפועטוס::ומוכו tיתנוומסfוו ,ו:: Iנגננ::ומקח

 ו:: tע tנפכיככתמ t::ומע(ידע::וקכר::ו t::ומוכוטועודידוככידוו t.מכמיו tעכ::ומקחמתננטנ::וקכר::ו

יכוכמיןכמ"כנקןכת,::וקכר::ו::וסכיסמת Iוכמוותכו,כפכיטמונ::וכסחמתנו::וומ::ו::ווי t::וקכיו,מת

 .ו:: Iנגננטעותמקחנטעכתיו tעככונמ



ממונות

 .גןמגווויוגו::חיטסגוגומויגוגגגחןfו 5כומגחכיווו::ווסמוגוס"ס: Iפט"מגיוססומכ"ס.פסקד
טעווומקח Iס"כגכרגחויו::סקכוסו::סוfויורעסיסfוסfוכגוגחויו::סגו::חיטסקכוססגוקחכו::סיסכר"fו

ו::סוfוסוכוו::סיסוקגגחןו::סוfווכירעfוכגגגחן,ו::סוfווכירעו::גfוכfוופןרוקfוכfוו"ו::וגחכ .ו Iוחו

fוומרגfוס Iרfויןוגוי,ככיוו Iגfומוערככיח Iווסגומוו::ייןגfוווומוע,רו::סוfוגווכרעוגכסוףווס

עיי"ו::.סמקח.fוווגספקיע

עגו::ירעמו::יכו::סגוקחfוגfוככגס,חויגווו ::וי::וסקגיןגפגיעורו::ירעגגוקחסמוגוטועןרירןכוגירון

חויוגוו ::וי::וירעגfוfוןומחג,ססגיסס Iעגווקו::עווו,כחוןfווווןגסגו::יוו::גיווןכגרוקטוכווחויוגוו

גגוקחגטעוןסמוגויוגגסfוו"ו::גפיוגגfוווס .ססגיסגfוגןועגחרו::ס,ווכ"עוין 5מו::סגו::וןגרוגווו

יגוגfויוכו::כו , 4וטופסעסקוו::יוןו::סגקכגfופו::וfויסגו::וןו::כגיקטוכווגחויגוחו::ססגיסו::גיון

גוfוסfומגס .fוווןיוחוסגו::וויגווו 5סמגרוגווויווווסןו::סחויגוווסווכווfוסטעווומקחגטעון

סגרוו::מן Iסfוווןfוגfוגגגס,סוסיפוסחויגווווגסיפן,סטעווו,fווומסווסמס 5עסחויגסגfוו::גfון

ערו::סגעוכריוגגגfוfוסfוכגגו,מפויעגfוגגגס Iו::עוווכווווגסגו::יוסfופו::וו::fוסגסגו::יוס,

 .כמקחטעווומסווסס Iחרו::ס,ווכ"עו::יסרוו

גויו Iגסחוין 5וטעווומקחרסוימקוסגגפיוווו:סמוגופוקויו::ג"יעפ"יוגכסו"ססומ"fופסקה.

וס"ח 5סקוגווכ .מטגטגיןגווכווןמעוווגוfויןוfוסגכע"ח,רסוימעוווגוגיווןוין r5וי Iגיסוfויוורמיו

ומ"מפקרוןמעוווס"גטעווומקחרסויסיגfורגגוס"גסג"יעגחוגקיסככ 5כ"כו::וווסיfוס"קקפגסיי

רס"קסוסייוס"ח 5קועיי .כוו::וחוו::fויוכרכוס"גככייירfוווווו::יווכעעריוו Iיחגfורסגפקרסיגfוגג

ו::גוו::fויןכמו::וסכמגיוסגיווfוסגמגוו::סרכוfוגfווכסו::ייןסקגיןרעו::סרגיוןחסייקו::ס ן"::ועפייי

ו::fויוכרכוו::מגוכמססגוקחfוווfויגסו::סמוגוfוגfוכמעווו,סמוגוrוגסכמקחוסגוקחגס Iוגיו"כ,

 .רס"קו::גרסייוס"ח 5קועייס.ס"קככווס"מועיי"ו::סגוfוס.מעוווסויטעווומקחרסויסיגfו,וגגו::גו
פקרון,רסמעווומוגכ"קכוו::מ"קכוסגמיי'כוווסיוו"יו"ווררעווכעגףוסעייפfוסייחק 5יגחגועיי

 .ס::וגכייקכווו::כייfוו::סגכ"ככומכ"ןוrפגוגווfוסכוfווגן

סמוגווגקחfוסוס"גו::סססגוקחירעוגfוfוסוס"גקגסרfוספסקגכסעייגחסיי fIוכסע"כו::ו"עוסגס

גסגוfוסרסויי"גירעגfורfופייגוווכוסו"ןרסוfו"ו::סכייו::וגווכמקורו::וו.,ספקכרמיססוקירו::רמיסס

גווכו::ססגסייקוכfוכיימ .ע"ג .ססטעסררכויסכיווכרקוגווכגירו,כfווממגומקחזרווגיוןכיזו

סומ"fוגחכגכווגזיגfומגוס,fוופקרוןמעוווfויטעוווכמקחסוfוו::כויסמחגוקוומו::וססוfוס Iזספק

מעוווסו"גסגוקחירעגfוfוסס"גוfוייגכע"ח,סו"גטעווומקחרסויסיגfורגגכפו::יטוווגסגגס

זמיסגוזfויןfוסוס"גסמקחfו 5גמכיןגחגקסיווו::גמיעפ"יגווכ Iס"פ"סfויו::וחכומג"מע"ג.סגוfוס.

ו::סויג, Iגסמעוווזfויןסמוגוממוכירעוגfומוסוכfו 5גמגכיןסמוגו,כירג,גסויסגוקחו::ו::יגסומס

ג. Iגסמעוווfויןזכגסייגfופו::ווfוייגו::פסק,גמוו::וסfויוכסמוסו::כו::כיגfוגfוגויו::רמיסס Iמקח



n ירושלים-יי(פסקי

ספק'יויטנכוחדכמקחדפסקין Cקדוכסליו"נכ Cד'יכנככףוסנכייפחסייחק Sיככחלגחכולפי"!

גלוס,'ירמ"ח'יגי'ילח,ולגןל'יטנכוחווכחגויןמ'ימוסידנכסמוגר Cכחופןחוכחסו'י"כ,'יייכוח Cמקוד

נכ"גגללנכ Cפדלח'ימוגרממכוידנכולחכמקחמוסח Sככמ'יייכוגכנכ"חדדיכו'ירמ"חגחכ Cכחו"מחכל

חס'יוי,דגזלן C'ירח"סכרחדלפיגחכגגסייגזיל'י'יליוכמחכ"ח'ילוקח.ל C'ימנכוחנכלגגזלןדיכוחין

זוזי,וחייחיוכזיןטרחזינני'ידחמריכומטנטניוחסגיחזוריכיזוזיניסניחוגס'ימנכוח'ימוגריח S'יו

נו,כחומ'י Sדנ'יוכיוומנו'יכעיומנמוכיקרינ rגדנמוידדו Sדכנויו Cכקדוור"ווריטכ"מכ"מ Cנרמכנ

וסייחו"מ'ירי"סו"ח Cונכיימ.טזכ"מיו"טמזוח Cו'יייכפ"'יוח Cמיחסוכ'יככיונכיי .גכנכ"חדיכו

C כזוטנכוחכמקזוC מפכי'יגסףנכננוו'י'ימוכרכC יC רנוC נ'יוחC חמc נפיכוC מנכוכין'יקוכ'יC ימוגר'

'יגסף.נכנחזורחיי'יי'י

 c'ירח"וחוסייכס'יפ"דכ"מ cרח"נכייייח, Cגחו C"Cגדיכוחס'יגסף,נכלומר Cג'ימוגרנ Cדיכווכחס
C פרןרכיכווחוסיחמטסC וחירוןכמזסC ד"'יכפחנכירוכיןכחוסיכיc ,חנחסייכ"מומרדגיממ

ד"סקס'יסיייו"טנכוכגו"ח Cוג"ג'יגסף,נכנ C"C'ימוגר Cכח,סייכ"מוחוגד'יגוסייפ"גס Cו'יג"ח

ון cרחכחירוןכמזס Cחכן cוחוסימחיז"'יחמגכ"מוחוסיס Cנכירוכיוחוסינכייחך . C"C'יוח c cוח"

c חנחחיכוC .יוכחיכונכייייחC וחינךיחחוחפכ"טוממכרמקח'יניר. 
מנכוחכ'יכך cחמ Cנ'יחי Cרחיכו'ימוגרטנכוחמקחח Sכמחסחוסידנדנכח'יייכפ"'יוח Cחי Cכחו"וגחכ

נכ'י Cכנ'ין cווי Cגפינס cנריך Sיחו S'יווחסמזיקחנחגזנו'יוינחחכנ'ינוקח,חח'יטנכ'י Cגיון

C יו'S וגזנן'יויננוקח'יודינכונחחסו'יייכמכרחכ(מ'ינכו(ס,יחןS נריךc מ'יגפינסC ייו'C ימנכוחויס'

 .גזלןגלכדיוממכונקחן cנכ'י Cכ
ננוקחנ'יחזיר'ימוגרחייכ'יכגס,נכלוח S'ירוכפטיוח c'ימ'יכנכיוחכגכלכטכ'ימקח Cדידוככידווכפי"ז

נככרוגכר'ירי Cכידו,מכו'י'יו Cכחמרחס,וכיוכיזוגז('ימנכוח Cכחמרחסכיווכחכחר,'יגסףגכחח

 .פרנכוכומונכד'יגינכוגכר'יכוח'יסחסכ Cיוסמכייוחר
כחכירוכ'יזיקוכחמו Sנככטוכחכחגויוחס cכ,ס"קפו Cסיי Cכפח"'יוכחמ,דסיייחירחוחו"ח Cנכיי .ו

'ידכר Cופירוחכירו,'ייזק CCמחכ'ימכנכמחויי,חיכוחוכוכח Sכ'יכחגוין Cזז'ידגרמי,מדיכחפטור

c כככ.מזיקז'יחיו

כfכ cטונכןוחיקכיו,וח Cלנכחוחוזירז Cכגךכי C'י'יקוכ'יחחנ'יפסידלוגרסחי cכיטונכןדידווככידוו

ודכריסדיונפכיכו'יריכי, C'ייקדימכומח c CCח Cמפכי'ינכיסק'יחחנחפוסרקחנחנול'יזיק'יחגויו

וטנככחחייכ,חיכו'יקוכ'יכטנככחחככגרמי,מדיוכ'יפסדו'יקוכ'יחייכ'ימוגרכטנככח cגרמי,כחכינכח

 .ון c'ירחכוכיקוכ'יסי'יחגוכי C'יסקוכ'י C'יוגיחכח'ימוגר Cגסמ'יכגוכ'י,'יקוכ'י



אממונות

ירושליםדיזבית
יזחשיוזלבירזרממזכזתלדיכי

ש"רהוצאתעלתביעה
עג- Z17$ 'מסממונותתיק

אדר)יח '(מהד

הדיוןנושא

חיהרבאתתובעתובחוייל,בארזהפועלתמשפחותיהםובנילחול,םלסיועתיציבורעמותה

וסוענתהאינסרנס,עיי'ובכתבבציבורשדברבדרשותהעמותהעלשיירהוצאתעלמפאריס

הנזקיםעליורוכמיליוןמהנתבעתובעתהיאנגדה.מההשמצותכתוצאהמאדקשותשניזוקה

 .נגדהוההשמצותרייהשהוצאתאתלהפסיקהנתבעעללצוותוכןהיום,עדאותהשהזיק

מניעהלצודיןפסק

התובעת,העמותהעלהשיירהוצאתאתלאלתרלהפtכיקמניעהבצולנתבעהורההדיןבית

 .בתביעהלדיוןהצדדיםאתוהזמין

הייזלראהרןמרדכי )-(אייכלרמרדכי )-(דייאבלוין,בדואברהם )-(

לדיוןהשאלות

מניעה.לצוההלכתייםהמקורות .א

 .שיירהמוציאשלחיובו .ב

תשונה

דמפסיד Cנחיכ ,::ווחדינכןדחקכחח :גחוניינ I::וגחוןס Cנחחי Sמוגן :ו::סייקייפקיינ C::ויחייגחנ .א

ינ Sנ::וחדסrויינ C::ווח,גמוידיןחנחדינכןנחקכחחייגכח Sדנחכיח::ו.וניחניד::ונח C ו::וס Cמכגסי::ו,



סיירושל-וידפסקיב

ח"גוכ'יו~ייןנ~ו"תוגתנ .דסיי 15גגנ'יוח"~נ~ו"תוג"ג .כוכיענדי 5דוכדקי 5טנגכעו~קווכידע~וק

וכו'יוככו'יוכ"נוכוכ~ייגעפ"יווכווכח'י,וכוח'קני"דוקחוכעגנו~חידיןניתגכחסנ~חכ'י~דןכחסיי

'יוחחח"גrכ'יגחני"דנגכ~חין'ידין,וכןחוןחפיכו'יחוכתכפי'ידיןכחתוןכוי~~'ידיין'ייידפ"נ

כעגנסגידיןניתחודיין~גכ'יוח'יחוכתדוכ"וכ'יוכ'יו~ייןווכסיקוחסידות,נחגוכ'יווכוח'קח~כוני"ד

יכ 5כ'יגדיכעגנו~חייחידדיין~גס 73עוכינגוןנפד"וודייקו .ווכווכח'יוכוח'קג"גי'יי'י~כחחע"פ

חכח'ידין,ס 5וכע'יחיינחתכחיינ'ידןני"דוכע~'יגגכחיוכ'יעיגכו~וכע~'יכפיע~קו,וכידע~וק

וככ'יגוכ :גתנ 1סייח"נחrכ 5וכחייסדנויכו~ו"ת .עו~קווכידע~וקיכ 5כ'יוכיוחדח'יכג'יעפ"יוכע~'י

 .ד'יוגכטעכ'יעכחפייכעקכ

יכ 5כ'יגדיוכיוחדחוכ'יכג'יחכח'ידין,ס 5וכע'יחיינחחכחיינ'ידןני"דוכע~'יגגכחיוכעיגכוו 5 ~וגיון

כניווועדנכנד,חחדד 5נוכעוכדגסוק :t'יעיכ 5כ'י-חיינוחף-'ידייןו~חיע"געו~קו,וכידוק :tע

כני".ד'ידין

~כועס :tעכיויח 5ו'יווכעון :tנחחח,דנק'יכיין :t'יי'י :tנוחכוןחכ :tכ I ~סיין :t'ידתוווכחח"ו :tנ .ב

כוחנווח 5כוכוחח"גחחו, :T"tגוו :tווכעון, :t~כייו :tחח 5'יוניכ :tנכוחכון'יק'יכוסיכקו'יוכיחוף,

וכפכיוחכוןחחיו Iכ'יחו 5רכחו'יק'יכוחכון,עכויי~יח 5'יוכח'י :tווכחוכחוגכr'יסקו :tוכעון :t~דנוי

חחו,נוכקוסכ'י~חגוח 5וככחגיוכחיחווחכון'יפסידגןוע"יוכסכקויגוכיסוכחחחוגוו :t~גנו

דיינח'יו'י~ינ .כחוחוכס :tכ~וכעוןחיינ .עכיוויי~י'חח 5וכ'יוקנכ :t'יי,קוודוכיוכ~חודוכיוכעון :tכוחכוע

ככי,קיןוגווכח'יוחנעכוכחגווכחד'יחיגן,נ~ככוחכוןוכוכוןכחח~וכעוןחחכחיינחין'ידיןדוכן

וכחויינדכחוכ~וס'יחחדו"י,~גחנ'יחיכוקיסכי :tכפיכחכיי~'יוח,דגווכידיכחע"גוח"ח .פטוו

גכוסיק I'יכחוכעון :tכניד"דחנכוחניווכוכוכון'י'יי,קעו~'יוכו 5עג~'יוחחכחדגווכידיכחוכ~וסוכדיכח

גווכח'יויכו'יייג ,חחויסע"יכסחכקגווכוחע"יחכחוכוככחגחוניטכוכח'יוחוגסוחכון,כ :tוכוכון

כחק I'י'ייכוכיגחן ,'יגורסכ :t'י :t'יוכעעח :tנוכיד'י :tכעק I'י'ייח"גחכחחיינדחיוכ'י~כי, ,כני,קין

וגו.יעוכווח :tכעוכ'יגנוו 5כחיעוכסחוכח'י~ייו,ג~~וכעווכידכוחכון'יק'יכסכקו'יו~כחוכיד,'י :tכע

דכחכווכיכיכחיינ,חקוכד~גיחכווכיכיוכדוכנןחכחחיוכדגווכידדיכחדוכסיקנ"ח 5'יויכפיוו~וג"~

ד"'יניו 5וחסוכ"וכניחוחי, :tגוכו~וכעוןיחחיינכחדוכדיכחדחע"גכוח'יחוככס'יגווס.פטוו~גיח

וון 5כ'יס~כוח'יוכ'יגפינידסוח :t'יו ,ייו :tייח 5ווכוקו :tדכוויפיוכסגורוסייגגדווח :tכעגדיוקכסו

קפסייח"דח"וכ'יד~ו"וכח"ו :tנו'יכוחע"ג.וח. :tכעוחויוגן ,'יוח"~כוח :tנחוכ~וכעוגן,'יעכיןכפי

כ'יכג'י.

'ידנווכ"וכrכקו,וככ~כספטוו'ידין~וכןחע"פגיקססייי~ויס)חווכחכ :tח"וחחסח'יכינ~ו"חג"וג

עיכי'יס.וחוחכפיוכעוכ~כקוכסכ'יסכחכו'יו'יו~וח ,וח 5פוכגדוו'יעחיסיודעיכחגוכיסוכסוו

וקrכיון,עככדוןנחו"ככני"דו~וחחין :tחסיינחו"וכ~וכוכחוד'יגס'יסייחו"חדק 5חנכיו"ח :tנוג"ג
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