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משאהדיון
חברתד' תובעת אתא'עלנטילהכספיםרבים מהחברה שלאכדין.
עודהיא טוסת שבדו"ד שדןא'עםב' אצל הרבג' ,כבורריחיד ,לאהיה למישהו מהםיפוי כח
מהחברהד'לדון בשמה ומכחה באותה בוררות ,ולמרות זאת עלהבדיון נושא הקשור לחברת
די ,ולאחר שכ' הודיע שאין לבורר סמכות לדון על ענין החברה משום שהיא אינה צד
בבוררות ,החליט הבוררוהורהלא'להגיש בקשה לביהמ"ש למתןצומניעהכנגד החברה שלא
תתכנסכדי להחליף חברים בחברה "בתוקף סמכותי כבורר".
חברת ד' מבקשת מבית הדין לאסור על א' לעשות שימוש בהחלטת הבורר ולפנות נגדה
לביהמ"ש ,ולהורות לא' שלא יעשה שימוש בהחלטות ביהמ"ש שכבר זכה בהן כנגד החברה
משום שהיובניגודלדיית,ולהזמין אתא' לד"ת בביתהדין.

פסקדין
א .מאחרשעפיי המסמכים שהוצגו בביתהדין ,חברתד' לא חתמה בוררותבפני הרבג' וגס
לא נתנהיפוי כחלאף אחדלקבלבוררותולדוןבפני הרבג' ,הרשותשניתנהע"י הרבג' לפנות
כנגדה לביהמ"ש היתה בחוסר סמכות.
ב .גם לצורךצויעיקול לא התירולייקר את הערכאות אלאכשאין אפשרות לגשתלביייד.
ג .ומאחר שחברתד' קבלהעליהלדון בביתהדיןעםא'ולצייתלדינא,חייבא'לדון עמה בבית
הדיןלפידיןתורה ,ואם רוצהצומניעה כנגד החברה עדלדיון,עליו לפנות לביתהדין,ואיןלו
לעשות שימוש בהחלטות שזכהבהן בביהמ"ש כנגד החברה.
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פסקידין-ירושלים

ד .ביתהדיןמזמין את הצדדיםלדיון במועד שייקבעע"י המזכירות.

( )-מרדכיאייכלר
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
(' )-הושעוזייס
שמשון גרוסמן

( )-שמואליגר

המקורותלדין
כתב נסטתסלמ"5סי'סוכססמהריסס5סדרך163תסמעירסהיסודיסמעככיןתכריססע"יכותים

כי5יןטסהי"ד,פטורhplll,לעיכובועיקולכעלמך.מסמעobrיםמסבי"ד5יןסיתרלפגותלערכיות

גסל5לעיכובועיקולכעלמ.5
5 tS'Dhlסקבלועלייסוימירלדון3יניהס כתב 153רה מספטסי'כוסעי' 5ד"סנ"ל,דלסתירקימור
ך ק3לסכממ"ככיו"כ 3מסרטד"סהו"מס5לס,5וכן
ךכיבדטלטלוסס,דכ5יסור %סיי
דלפגיהסירי
מסמעמספוסקיססכתנו "כתר" ,חספסוסוכרורונפרטרמנין עפיםnthitoועיקרסיתרו מנוקר
ןריוח6ל6
כרמיךס6לססם bto1מטעםספסרבחירוספסר נחדוריירכעיג'כירוטכוסוכו',ויי
עכסירלעסותכן,וקין5מדגזתןרמות5ל5י5רףעמועודכגיסויתירוקותו.עיי"ס.וכ"כ
'"%רמינו
תמסרס"מת"רסי'סם.וכןסורוגריליספוססימכרירם.
בייי'
יתיומות ושנסתת %גר"מםמרגנוךת"גסי' תםס6ספנסלערכאותכנגדמכירוללזפיסולור15
יעי
תדיגל"יקטלמידסעיסולס3ערכ6ותת.
ני"זססנת3עליי

ל

אברהםרובריין.
ב

יתלתוסמת3ריסרמ"6כתו"עבסי'ג 06קבלועלייסולריןנימיריohסותתוכפרןנפגיז,יסמתלוסת
טדיןניתר"6,כי"לריס %ריןב"רגס
סי05 5יסליחידמומחהדיןבי"ד,ולדעתסרמ"5גסלימידי
ןרמיתלדוןנערכ6ות6 ,מנס
לעניןנתינתרסותלערכיות.וכ"ככשו"תמסרס"סת"רמיי ריכול"ת
מסב%ימירימונ6ירממספטסי'כוסכיך
סמסרט"ס14מתיר %6כססיסלסנליסוט%סמ,
מסויתמסרטר"מטדוי 6כארסלס%ססיכותףלסחירמייסוררלפניסמ.וע"ככיוןססליכהלפניהם
הוה5יס1רד5וריית55יןלמתירונליר6יס.
 051ממכס ככרסתיר וקסדיגל,היינומככרמלכולערכ5ות,כסיגלסורלהכס 5הרל5סור נטעות
כסקולמדעתרקבטעות 3דכרמסיס,עי'רמ"חנטייתיו"דסי'רמס) ,דטעס 3ד3רמסגהה11רהדין
וההיתר
יכמל,ומינםעלבייר 6מר%לילסנ6לתבועל6פרויימ6יסיר6ע"1יסכלרשיתממריין
לות.
סע
רנט
יימי
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רייני
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31גיד"דtS'Pbקילוסיתם סעמותס מקבלת 5ת סכוררלדוןכענינם ,גס% rhקורס nhrטעותטניס
לבוררסימיד %סור %1למתירחיסורתורסדלפגיסס011 ,סוס טעםנדגרמפנסדמוזרסדיןוססיתר
ט%כטלנ6ךממ6ל6ידע מס16רממרפט"6כמסטעחסערוי],וכ"ח  06סעמותסכלל hbק3לס 6ת
ס13ררלדון3עגיגס,לכודרי %סיסבכוחולסתירפגיםלערכ15תכגגדס.
שמשוןגרוסמן.
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