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ביתדיןירושלים
לדיש ממונותולבירוריוחסין

הוצאתצוימניעה

תיק ממונות מס' -107שש"סותיקים אחרים

נושאיהדיונים
בתיק הראשון :הרב ר'כיהן כר"מ בישיבה של צד ב' במשך קרוב לשנה .נודעלו שמנהלי
הישיבה מתכננים לפטר אותו ממשרתו על רקע חילוקי דעות ,ולטענתו אין בסיס הלכתי
לפטרו ,והוא מבקשסעדביתהדיןלצוותעל צדב' שלאיפטרוהו בטרם עמדםעמולדין תורה
בביתדין.
ביתהדין נעתר לבקשה למרות שטרם נשמעו תשובות צדב' בביתהדין ,והזמין את הצדדים
לדיון בתוך שבוע.
מנהלי הישיבה השיבו לביתהדין שהואיל והםנתבעים ,זכותםלדון במקום שהםרוצים ,והם
רוציםלדון בבי"ד של הרב לנדאבבני ברק,ואין הםחייביםלדון בירושליםמכיון שהישיבה
נמצאתבישובח' .התובע השיב שגם אםהישיבהאינהבירושלים ,מ"מגםבבני ברקהיאאינה
נמצאת,וע"כאינוחייב ללכתלבי"דבבני ברק .עוד הואטוען שהעובדהוההואזה שפתח את
התיק בבית הדין ,אין בה כדי להופכו לתובע ואותם לנתבעים .בתיק זה הוא הנתבע והם
התובעים ,מאחר והםמבקווים לפטרו ממשרתו ,ופתיחת התיקנועדהכדילמנועפיטוריו .הוא
מוכןלדון עמםבבי"ד קרוב למקוםהישיבה בבד"צ דקרית ספר.
בתיקהשני תבע צדא' את צדב'בבי"ד בב"ב ובקשלצוותעל צדב'לדון עמו בד"ת ולהמנע
מלפנותלערכאותבענין שבסכסוךשביניהם .צדב'הודיעלבי"ד בב"בשהואיל והמורשה שלו
הוא תושבירושלים רוצה הואלדוןבבי"דבירושלים .ביה"ד בב"ב קבל את בקשת הצומניעה,
וצוה על צד ב' שלא לפנות לערכאות תוך שהוא מפנה את הצדדים למצוא בי"ד בירושלים
שידון בסכסוךשביניהם .למרות הצו פנה צדבילערכאות ,וצדא' פנהלבי"דזהשידון בסכסוך
שביניהם .צדב' הודיע שאינוחייב לשמוע לצו בי"ד בב"במכיון שהודיע להם שברצונולדון
בירושלים.
בתיקהשלישי הוצאצועיקולע"יזבל"א ,והנתבעים מבקשיםלדוןבפניבי"דפלוניאו זבל"א
פלוני ,והתובעאינו מסכים לבוררים שהציעו הנחבקים אלאלאחרים ,ומשהתארך הזמן ביקשו
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הנתבעים מבי"ד אחר שבעיר להסיר את צו העיקול בטענה שהתמשכות הצו בלי גבול גורם

להםנזק ,והם גםהתחייבולקיים כל פסק שיפסקו להםהבי"ד.
בתיקהרביעי תבעו מורות את המרכזהחינוכי שאצלו עבדו יותר מעשרים שנה .ביום 3.6.01
הימים לאחר תחילת החופש הגדול) קבלו  -ביחד עם עוד מורות מאותו בי"ס  -מכתב
יכמ
פיטוריןע"י הדואר ,בו נאמר שהפיטורין יחולו ביום  ,31.8.01וסיבת הפיטורין היא "סגירת
ביהייסי' .בבירורנוסף שנעשה אח"כ נאמרלהן שהבי"ס "נפתח מחדש" והכלחוזר לקדמותו .אך
בסוף החופש ,לפני שהפיטורין נכנסו לתוקף ,קבלו טלפונים ממזכירה בלתי מזוהה
שאיןלהןי
לחזור לעבודה .המורותהגישו בקשה לצו מניעה נגד הנהלת המרכז החינוכי לעכב את חלות
הפיטורין,וכן לאסורעלהנתבעיםלאייש את משרותיהןע"י מורות אחרות.
ב"כ הנהלת המרכזהחינוכי עו"ד מ .ינובסקי השיב לביה"ד במכתב,כי התביעה נגדם צריכה
להיות רק בבי"ד רשמי ,כך לפי החוק ,והוא ביה"ד האיזורי .והוסיף שאינםחייבים להישמע
לצוי ביתדין שהוצאו שלא בפניהם.
בדיון שזומן מראש הופיע ב"כ התובעות טו"ר א .רוזנטל והסכים לדון עם הנתבעים בביה"ד
האיזורי כבקשתם ,למרות שהנימוק שהםכותבים במכתבםעל כך ששםזה"בי"ד רשמי"ואילו
בי"ד זה אינו רשמי ,אין לו כל נפקות כשמדובר בתביעה ממונית ,ואדרבא ,לדעת משפטן
בכירמבחינת החוקאין סמכותואין רשותלבי"דאיזורילדוןבדיניממונות.עלטענתהנתבעים
במכתבם שאין הם מחוייבים להישמע לצו המניעה של ביה"ד מכיון שהצו הוצא במעמד צד
אחד ,טוען ב"כ התובעות שזה בניגוד להלכה ,וכבר נהגו בבתי הדין בישראל להוציא צוים
למניעה במעמד צד אחד עדלדיוןביןשני הצדדים ,תוך שהם מזמינים אתשני הצדדיםלדיון
דחוף כדי לשמוע את טענותיהם .ב"כ התובעות טוען שמרשתו הופיעה בביה"ס בתחילת
הלימודים ,אך לא הורשתה ללמד בכיתתה ,ובמקומה הגיעה מורה אחרת .בכך לטענתו הפרו
הנתבעים את צו המניעה .הוא מבקש רשות מבית הדין לפנות לגדולי התורה שהם הסמכות
התורנית של המרכזהחינוכי ,כדי להעמידםעל חומרת המקרה.

פסקדין
א .צו המניעה שהוצא לבקשת צד א' ,הוצא כדין כדי להציל עשוק מיד עושקו .צו המניעה
הוגבל עד לבירור בביה"ד ,והצדדים הוזמנולדיון בתוך שבוע .אילו צר ב'היו נענים להזמנה
והיוטוענים את טענותיהם נגד צדא' ,אם ביה"ד היה מקבלם ,צו המניעה כבר היה מוסר .אך
מכיון שצדב'עומדיםעל דעתם שלאלדון בביתדיןזה ,צוהמניעה בתוקפועד להחלטה אחרת
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שלבי"דשידוןביןהצדדים.
ב .עצם פתיחתתיקבבי"דאינה הופכת את הנתבעלתובע.
ג .גם אם צד ב' היו נתבעים ,בקשתם להסיר את צו המניעה שהוצא עליהם בבי"ד כמוה
כתביעה,ואיןיכותםלגרור את הצדהשנילדון עמםבעיר אחרת.
ד .מומלץלצדדיםלדון בדחיפותבפניביתדין המוסכםעלידישניהצדדים ,אובפני זבל"א.
אםלאיגיעוהצדדים להסכםבעניןמקוםהדיוןבתוךשבוע,וביתהדיןיתרשםקיצרא' עשהכל
שביכולתובענין,ידון ביתהדין בבקשת צדא'להתירלולפנותלביתדיןלעבודה.
ה .צדא' רשאילפנותלבי"ד לעבודהכדילהוציאצומניעהכנגד צדב' עדלדיוןבבי"דכד"ת,
אועדלדיוןבבי"ד לעבודהלפי אישורביתהדין.
 )-3אברהםדובלוין ,אב"ד

)-3יהושעווייס

נ )-שמואלחיים דומב

כל4צויעיקולאומניעההנהוגיםבביתהדין
א .אם בא צדלבי"ד ומבקשלדוןעםבעלדינובד"ת,וטוען שעד מועדהדיוןעלוללהפסיד את
כסף התביעה ,או שעלול להינזקע"י הצד השני ,מקבלים את בקשתו ופוסקים צו עיקול או
מניעהננד הצד השני עדלדיון ,באותו נושא שהתובעעלוללהפסידאולהינוי ,וזאת במעמד
צד אחדומבלי לשמוע טענותנגדיות ,תוךכרי קביעת מועדלדיוןבין הצדדים במועד קרוב
ככל האפשר.
ב .צו עיקול או מניעהאינו מהווה פס"דסופי ,מה נם שהוצא במעמד צד אחד בלבד .הצו
משמשככלי עזר לביתהדין כדי למנוע הפסדיםונזקים למבקש עד למועדהדיון .לפיכךאין
בית הדין מוציא צו עיקול או מניעה ללא קביעת מועד לדיוןבין הצדדים ,ומפקיע את הצו
במקרה שהמבקשגורם להארכתהזמןבלידיונים.
ג .כדי למנוע הפסד לצד השני כתוצאה מצו עיקול או מניעה במקרה של תביעה קנטרנית
ושאין בה ממש ,מחוייב המבקש להפקיד סכום כסף שישמש לפרעון הפסדיםיעל הצד השני
כתוצאה מצוהעילולאוהמניעה ,אם יתברר שהתביעההיתה קנטרנית ומשוללתיסוד ,ושאכן
נגרמולו הפסדים מהצו.
ד .במקרים מסויימים מסיר בית הדין את הצו בטרםדיון :אם התברר לבית הדיןכי בבקשה
להוצאת הצוהעלים המבקש מביתהדין פרטים חשוביםבענין שיש בהם לשנות את התמונה;
אם הצד השני חותם על כתב בוררות ומשליש בבית הדין את סכום התביעה ,או מתחייב

ממונות

קעט

להחזיר את המצב לקדמותו אםיפסוק כך ביתהדין ,ומבקש להסיר את הצומכיון שגורם לו
הפסדיםמיותרים.
ה .אם לאחר הוצאת הצוע"יביתהדין מבקש הצדהשנילדוןבבי"ד אחר ,והמבקש מוכןלכך,
הצו נשאר בתוקפועדלדיוןביןשני הצדדיםבביה"ד שבקש הצדהשני ,בתנאי שהמבקשיפנה
לאותו בי"ד בתוך ימים מוגבלים .אם המבקש לא פנה לביה"ד האחר באותםימים שנקבעו,
מפקיעביתהדין את הצו שנתן.
ו .אם עמד המבקוועל זכותו לדון בביתדין זה על תוקפו של צוהעיקול או המניעה ,משום
שלעניןזה הצד המבקשלהסיר אתהצודינוכתובע ,גם אםבעיקרהדיוןדינוכנתבע,נענהבית
הדין לכךלפיהענין.
ז .הרכב של זבל"א שקבלועליהם הצדדיםישלו תוקף שלבי"ד גםלענין צועיקולאומניעה.
אבלזבל"אשבירר התובעלעצמובלי הסכמת הנתבעאיןלו תוקף שלבי"ד,ואיןלו כחלפסוק
צועיקולאומניעה.

השאלותלדיון
א .מהו מקור הסמכות שלביתדיןלהוציאצו מניעהלפי בקשת צד אחדבלי לשמוע את הצד

השני.
ב .צד שמבקשלהסירצומניעה שהוציאעליו הצד שכנגד ,האםזכותו לגרור אתהדיון למקום
שהוא חפץבו ,אושעליולדון במקום שהוצאנגדו הצו.
ג .האם רשאית הנהלתישיבה לעשותדין לעצמה ולפטרר"מ,בלי לברר קודם בביתדין.
ד .האם מותרלפנות לערכאותכדי לחזק אתצוהמניעה שלביתהדין ,לאחר שהנתבעים הפרו
אתצוביתהדין.
ה .מהו מקור הסמכות של בתה"דהאיזורילדוןבדיני ממונות.

תשובה
א .כתכסר"6םב"קפ"קסי'ס:וכןמ65תיכטססג6וןז"לכתוב :דתקנת6דרכנן ~fhlכלינתדמפמיד
הכסיס,מטוססמכת6כידס.וליכרקסדל56ריכנ6לתקנתךדרכנןb~bדיןגמורסו,6כחיים6דסלסליל
עמוקמידעוסקוככלט5דקידמ5ילמיעכד.וכ"ככטויתמרק"םכלל5זסי'ד.וכתככםו"תמסרם"ךח"ג
סי'כחטוןכם6לס 06כלכיחדיןרם6ילעכם16רקכי"רמוחזקומומחס,עפ"ימכ"ככמ"מ מקסולוס

קפ
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פ"כה"דטהדייןי
טלולחתוךסדיןלפיסלמתטפילוחוןמןהדין,ם6יןככלכי"רכחכזהt"bbסו6
ן16כיחדיןסגילעככ
כי"רחסוכומוחזקכחכמםוחסידות,ומסיקסמסרם"ךדמ"מס6מתסו6סכלדיי
לע"פמל6יסיםכ"כמוחזקומוסמס.ודייקוכפד"רכרךכעמ' 73מגסדייןיחידרט6ילעכככדילס5יל
עסוקמידעמקו,לפי טמעטססעיכוכקינוככל מעמסכי"רסדןלתייכ 6תסחייכ מעלססדיןhSb ,
מעמסעפ"יסלכםמיומרתלסלילעמוקמידעוסקו.וכטו"תדבריחיי
םמ65נזח"כסי'זכתכ:מנסגנו
לעקלאפי'עלטענםכלדמו.
וכיוןט5ועיכוכאינוככלמעטהכי"רסרןלחייב bbסהייכמע5ססדין hSb,מסקהמיוחדתכדילסליל
עטוקמידעומקו,ע"כרם6ימדיין-ו6ףחייכ-לס5ילסעטוקגס כמעמד5ד6חדכלכד ,עדלכירור
סדיןכבי"ד.

ב .פסקסרמ"6כסו"עסי'י
דסעי':6התובעאריךלילך6חרסנתכעohסו6כעיראתרתוכו')"hb ,
יכוללעככמעותיוכעירו6ז5ריךלמודיע %תבעו6ז5ריך%וןכמקוסבמעותיוטס.וכתםהממ"ע p"D

טו:פי'"66כהויןנותןמקורסמירדעמולדיןיכוללעקלמעותיו,והיינוטידט סתוכעט6סל6יעקל
מעותסנתכעיפזרסול6יפרע 16%ל6יוכללסכינולסמפט,וכיו"כ6לוכמ"מבסי'עג,ולקמרטעקלס
טסכדיןohירכססנתכעליקחממעות5ריךלירדעמולדיןטסכמקוסטנתעקלו.עכ"ל.ופסקסרמ"6
כסי'עגסעי'י:ו6ססנתכעמעיראחרתוגראסלבי"דסמןסר6וילעקלמעותיוטלסנתכע 06מסכעיר
התוכע5,ריךסנתכעלילךולדוןכעירסתוכעלסו5י6מעותיו6 ,כל 06נר6ס%י"רטהנתכע5יית %
דינוכעירוול6גכרbnSh6סוbS6יעככו %מעותיואע"פטהסכעירהתוכע6 ,ל6ילךסתוכע6חר
סנתכע.וכתככחותיאי
רסי'קנו ,הוכ6כפת"מסי'יד ס"קג ,דל6חרהעיקולנעטה סתוכע נמכע
לעניןט5ריךלילך6חרסתוכע.ועי'כ6חרוניסט5וינוכמפתתסטותטל516ס"פסי'יד6ותסp"Dטזויו
(עמ'קעט).

לפיכךכנידוןדירןמכיתהדיןנענסלכקטת5ד'6לקמורעלסנתכעיסלפטרולפניכירורכדין6,יןזס
כזכומומל5דכ'לגרור 6תהדיוןלעיראחרת6 ,ל6עליולדוןכאותו מקוםטסו65ס5ונגדו .מסגס
טכנידוןדידן 6חדסמנהליס טכ5דכ' מתגוררכירוטליסכמו5ד,'6וסיטיכסנסולתסתכיעס נמ65ת
כיטוכחסמונ6יס ,ו6ף 6תומס5דדיסול6סימיכסנמולתסתכיעס,אינסנמ65יסכפגיברק,ולכן6ין
ככוחוטל5דכ'לגרור6תמדיוןלכ"כ.
נ .פסקכאגרות ממסחו"מb"oסי' 1עפ"יסוגית סגמ'ריסכמניח מגסמיאק פועלסו 6ככלדינים
%ניןעכידדינאלכפטיס,וכם6יןסדיןברורודאיאסור %מותויןלעקמו ,ו6ס עטסמממתיןאותו,
כמכו6רכב"קקיז6ורמכ"סחוכןומזיקפ"חס"הוטום"עחו"מסי'מפחסעי'ס.
ו6ףכנידוןדידןמלטענת5ד'6מנסלתסי"יכסמפטרתקותוכגללסיבותטיטלס,וסוףטועןטזכותו
%מטיךו%סןכיטיכה,ומבקםלווןנעכיןכפניציתדין,סדיןעמו,ואסור*טיכסלפטרולל6בירור

ממונות

קפא

כדין.ועלהנהלתהיטינס%יית%יסורזהכיןמהודיעולהזהביתדיןכירוטליס6וכי"רככ"כ,מהרי
להקההממורטת6יןגמולות,עי'פס"דירוטליסכרךדעמ'יד.
ד .כטו"תמהרי"6זענזילסי'5ד פסק ד6ע"גולקוספיר עכרלכתמילס כמהטהלך כערכאותול6
הזמינולד"תול6נטלרטוממשיד,מ"ממ5דהדין5"6למלקמעיקולעדטיקוכהדיןכיניהס,דליןאותו
'קם6ענף6מ"ט.b"D .
ידינאלנפמי',ויעוייןכמהרי"קמי
עיקולככללעבי
על6חתכמהוכמהכנידוןדירן טהתוכעת תבעה 6תתביעתהככי"ד ,וקלמרמהנתכעיסספרו 6ת15
ביה"ד,ודקיזכומה לכקט רטותלפנותלכל מקוס bSnntלנכוןכדילכוף 6תהנתכעיסלהיטמעל5ו
ממניעה.שסרי6ףכל6טהיסגיתןכענין15מניעהכבי"ד ,פסקהאגרותמסההנ"לדמממתיןאותןעל
מהשעטוכלידין,כ"סבנידוןדידןמניתןכענין15מניעהככי"דוהנתכעיסכתבו%יתהדיןם6ינס
מחוייכיםלהיטמע,%דדינסכמיטל6אייתדינאדחייכיןנידוי,עי'פס"דירוסליסכרךדעמ'יז,וכודאי
טזכותסטלהתוכנתלכקםרטותלפנותלערכאותכדילהו5י6נגרס15מניעה.
ה .כפמקיסוכתכיםלהגרי" 6הר5וג מלק מו"ממי'י 6כתב ט6ף 6ohיןלכיה"דהאיזורי כחחוקי
ממסלתילדוןכתביעותממוניות ,מ"מי
טלו 6ת הכחעפ"י ד"תלהזדקקלכלתביעהממוניתגסמחון
למסגרתטלסטרהבוררות .מחוקהחילוניאינומונעמבי"דרכנילהזמין כע"דלפניו ,ו6סכ6וכע"ס
לפניוונטמעהכפניהסתביעהממונית6יןהחוקמונע6ףכהעדרטטרבוררות ,מלפסוקכדיןסתורה
ומלדרוס מהנתבע מהבחינה הדתית המוסרית לקבל 6ת פסקדינסעפ"י ד"ת .מהטיו 65מהחוק
סממםלמיסו6רקטלין %כחכפיהכתוקףהממפלסמחוןלמסגרתידועה.ע"כ.וכ"כביה"דהגדול
הדייניסמרןהגרי"ט6ליטיכטליט" ,6הגר"כזולטיז"5לויכלח"ט הגר"מ
כערעורתמל"כי9
י
כ
ר
ה
כ
אליהו(פורמסכם' מדרהדיןעמ' 169העיט )34כי"ררכניכיטל6ליונק 6תניפוטומכמהטלתורה
ודיניה ...ו6ס כךהרי כל טענם על חוסר ממכות כמסגרת החוקאינה תופסת כאסר הבעיההי6
כסמכות מכח התורהליהודיטומרתו"מ.ו6י %כפס"דביה"דהגדולמיקמס'נדי000מנדלנגד ח"ק
חסדוקמתמיוסי66ד"6תטנ"ה(טרספורםס),כהתיתםלסמכותסטלכתיה"דה6יזורייס,נקמר:חכרי
ביה"דהאיזוריל6נתמנוע"יאנטימעירbSh ,ע"יהרמותהטלטונית ,כקטרמינוייטהיה מ%תמילה
כדיינים מתם ומקומסכעירפלונית נקבע כמסגרתטיעוןפנימיע"ינטיףביה"דהגדולוסר הדתות
כאטרניתןלהעכירםלעיראחרתככל עתלפימחלטתסרהדתותתטיף
הגדול(סעיף 19לחוק
י
"
ה
י
כ
הדיינים).כנסיכות6לו6יןלראות 6תהוייניסכבי"דטלסעיר bShככי"ד מטעם פרטותמפלטונית
ןכיקכיעתאיזוריהשיפוטאינהכוקטה,וניתנתלטינוי,לל6המכמתם
טמקוסמוסכוכעירמסויימת.י5ויי
טלאנטיהעירוגסטלכיה"דעממו...כיה"דכעירהמסויימתל6הוקסע"יהלע"דול6ע"יעסקניהעיר
6ל6ע"ימממרדלעניני לתוהדייניםמונוע"יועדתהמינוייםעפ"ימוקהדייניסטממלי5הנפנינסיט
המדינהעלמינויו.כללוכלל %כועדיםול6מתייע5יסעם6נםיהעירוכו'.ע"כ.

קפב

פסקידין-ירושלים

עמדםהיועס"מלממחלההי6מקיןסמכותלכתה"דה6יזורייסלדוןכנוט5יס5חריס מקד46מסוענקו
למסכמזקhh., .ם'מדרהדיןעמ' 169-168המוטט 6תדבריו":גסכיס"דס6יזוריוגסכיס"דהרכני
מגדולהיגסגופיםהמפעיליםסמכויותמהעניקלהסהחוק1...ל6מ55תימסחוקמעניקסמכויותלכתי
דיןרכנייס~וןכנומךהתניעה ."...כמכתב הנהלתכתס"דמלממרדהדתותמכורסדייניסמיוםכו
ככפלותט"םגכתככינ5יניוגפגטו עםג5יגי מטרדהמספטיסכעניןסמכותהטיפוטסלכתס"דכדיני
ממונותכטמניס5דדיסהסכימולסתרייךכפניביה"ד,ונ5יגי ממרד המספטיס כרוכס מתנגדו לכך
כמכפיססטענותונימוקיםמנימוקיסמונים.עודכתםמסכי"גוףהפועלמכחחוק,מנועמכחהוראות
היועןסמספטילממסלס,למתדייןכפניצורר-כלצורר".
פרוכותסיועמ"טוביה"דהגדולהנ"ל סמעמדסמלסדייניסה6יזורייס הו6טלדיינים מטעם
הS
I
מbלlט~ונות61יןלססדיןטלדייניהעיר ,נמ65מעירסיטכס רקכי"ראיזוריוקיןכהכי"רמלהעיר,
טפ"יד"תנמסכתכעירטליןכהבי"דקכוע6.ךי"לט6ימסוסhoל56ירי,6כיוןטפרסנותהחוקע"י
סיועהמ"םעלולהלהמתנות,וכךגסהדעהטנפסקהכביה"דהגדולאינהמוסכמתעלכלהדייניס,ויטנס
המבוריססדינםטלכתיס"דה6יזורייסככי"דטלהעירכסהסמכסניס,כמודעתחכריביה"דכטבריה
טעל החלטתםנמוכהדיוןכביה"דהגדול.ומעסיסככליוםמבעלידיןסנתכעיסככתידיןסלסטיר
מכקטיס ~וןככתילין6יזורייסמדין הלך 6מר הנמכע ,ודבר תימס הו 6לומר טכעקכות עמדת
היועהמ"טודעתכיה"דהגדולמנ"ל6יןדיןללכת 6חרהנתכעלכיה"דהאיזוריממוסט6ינסכי"רסל
העיר"51.ע.
עלכלפניס,גס 06יםתוקףמוקילפסקידיןכר"מסלהדייניסה6יזורייס-כניגודלעמדתהיועמ"ם-
ה"זמתכםםעלחוקהבוררותכלכד,וגסלהלכהטיטלהסכחלפסוקעפ"יד"ת ,מ"מ5יןכוחםככי"ד
סלהעירhihרקכדייגים מטעס,וממי6%יןלהסכלעדיפות % -כס%ה ו%כחוק-עלפכיבי"ד
םלודיןטלבי"דקבועוחטוב,
לממונותמנוסדע"י6נמיסעירוגדוליה,כמובי"דזס,טמכחיגתד"תי
עי'לעיל כפס"ד עלמינוי אפוטרופוס ,ומבמיכת החוק פסקיהדין סלוניתניםלכי5ועעפ"י מוק
הבוררות,ואיןנפ"מ 06הנתכעהו66דספרטי16מוסד5כורי,כמוכתימסרכיעיהנ"ל.

