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 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' הרב א, ליעזר איגראארב ה

 )ורי זמברגאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :מערערה
 גדנ
 )אנה אקרמןתד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :משיבהה

 ?ימתי ייפטר הנוהג בתום לב מהוצאות משפט א:נדוןה

 חלטהה

לאור  פסק  דינו  של  בית  הדין  מיום ,  בפני  בית  הדין  מונחת  בקשת  האב  לתשלום  הוצאותיו

הנימוק  לבקשה  זו  הוא  העובדה .  שקיבל  את  ערעורו,  )11.12.17(ח  "ג  בכסלו  תשע"כ

 . )שנדחו(שהמערער חויב בהוצאות בערעורים שאותם הגיש 

בתגובה  זו  לא  ניתנה  תשובה .  מבקשת  האם  שלא  לחייבה  בהוצאות,  גובה  לבקשה  זותב
 .עניינית מדוע לא לפסוק הוצאותיו של האב

טענות  שנדחו  בפסק ,  האזורי  ועל  טענותיה  בערעור  ןדיהת  אם  חוזרת  על  טענותיה  בפני  ביה
(ח  "  תשעז  בטבת"כ  האזורי  מיום  ןדיהת  שבהחלטת  בי,  וד  מציינת  האם  בתגובתה  ע.דיננו

החלטה ,  וחוזר  על  החלטתו  הקודמת  הגדול  ןדיהת  מהחלטתו  של  בי  ןדיהת  מתעלם  בי)  14.1.18
 .שנדחתה בערעור

שהאם  לא  משתתפת ה  עובד  ולהכלכלי  של  האם  תגובה  לתגובה  זו  מתייחס  האב  למצבהב
מו כ. ן  האזורידיהת  וחוזר  על  טענות  שנטענו  בהרחבה  בערעור  בפנינו  ובפני  בי  בהוצאות  הילדים

גם  בתגובה  זו .  הגדול  ןדיהת  האזורי  מתעלם  מהחלטת  בי  ןדיהת  מזכיר  גם  האב  בבקשתו  שבי  כן
 .לא ניתן נימוק לגופה של התביעה לתשלום הוצאות

לתביעת   החלטה  זו  מתייחסת,  חזר  הוצאות  הלעניין  פנינו  היאבכיוון  שהבקשה  המונחת  מ
 .הבעל להחזר הוצאות בלבד

 יוןד

  שעניין  זה  של  תשלום  הוצאות  הוא  עניין  הלכתי  וחיוב  זה  תלוי חובתנו  להקדים  ולהדגיש

לפיכך אין בעובדה שהמערער חויב בהוצאות . לגופה, בנסיבות כל תביעה לתשלום הוצאות

כדי  לקבוע  שבנידון  דידן  יחייב  בית  הדין  את  הצד ,  במקרים  אחרים  בתביעות  בין  הצדדים

 .השני בהוצאות

 –ובהתאם  לכך  ,  ן  בהוצאותדיהת  הם  יחייב  בישברים  חובתנו  להבהיר  מה  הם  המק,  פיכךל
 .ם יש לחייב את המשיבה בהוצאותא
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 יסודותיו ותנאיו בהלכה –יוב הוצאות משפט ח

 :)חושן משפט סימן יד סעיף ה(עניין זה של פסיקת הוצאות נפסק בשלחן ערוך 

ון דשהזקיקו  לף  על  פי  מתחייב  בדין  אינו  חייב  לשלם  לשכנגדו  יציאותיו  אה
והוצרך  התובע  להוציא   אבל  אם  היה  מסרב  לבא  לבית  דין...]  [יר  אחרת  בע

 .חייב לפרוע לו כל הוצאותיו –הוצאות לכופו לירד לדין 

ואני  אבוא ,  ךל':  ואמר  לו,  י  שאומר  לחבירו  שילכו  לדון  במקום  אחרמ":  א  שם"ברמו
 ."צריך לשלם לזה שהלך כל יציאותיו –והשני לא הלך אחריו , והלך', אחריך

וא הקור  האי  דינא  שמי  שהזקיקוהו  לדון  בעיר  אחרת  אינו  צריך  לשלם  הוצאות  התובע  מ
שסרבן  לדין  צריך  לשלם   )ב,  בקי(  אקמוהקשו  על  הך  דינא  מהא  דאיתא  בבבא  .  )ב,  לא(סנהדרין  מ

, )רמז  תשז  ש  סימן  מ  ובמרדכי"ראב:  רק  ג  פ–  נהדרין  שםס(ש  ובמרדכי  "ועיין  ברא,  עבור  שטר  שמתא
א "ת  הרשב"ובשו  )הסימן  תע(ש  "ת  הריב"ועיין  בשו,  )דא  פרק  י  סימן  יקמבבא  (של  שלמה  ועיין  ים  

 . ן כאן מקום להאריךיוא, )מסימן תתק(

כתב  שהטעם  שפטור  מלשלם  הוצאות   ש)אל–ק  כט"חושן  משפט  שם  ס(א  "עיין  בביאור  הגרו
ואני אבוא ,  ךל"אך  במסרב  לדון  או  ב',  רמאג'וי  היכא  שהנתבע  עמד  לדין  ונהג  כשורה  משום  דהו

 .'ןת דיפקר ביה'א משמע דהוי קנס מדין "ובתשובת הרשב, ולכן חייב לשלם' רמיג'י ווה" אחריך
 . )שם ן משפטשחוב(אריכות במפרשי השולחן ערוך ה ועיין בז

בישועות ישראל  ו)ק ד"שם ביאורים ס(ט בנתיבות  המשפ  ו)ק  ד"שם  ס(בתומים    בוכתשה  עיין  מו
ל  היכא  שהתובע  הלך  בתמימות  והנתבע  סירב  הוא כד  )ו–ק  ה"חוקת  המשפט  ס,  ק  ד"עין  משפט  ס  םש(

מה  והתברר  שאין וראך  היכא  שנהג  שלא  בתמימות  או  שתבע  תביעה  בע,  פטור  מתשלום  הוצאות
 . לתביעה יש לחייבו בהוצאות שחר

ם  חייב  לשלם  הוצאותיו א,  תבע  בתמימות  והנתבע  סירב  לדוןשנחלקו  היכא  שם  שעיין  ו
–18'  כרך  ג  עמ(ר  "ובפד.  היה  צריך  לירד  עמו  לדין  יםל  כל  פנשהרי  ע,  נתבע  זכה  בדיןאפילו  כשה

 . ואין הזמן נותן, ויש להאריך ולפלפל בדברים. האריכו בביאור השיטות )38

 'ועיין  עוד  בעמ,  83–81  '  ובכרך  יב  עמ351'  רך  ז  עמבכד  עויין  ע.  84–81'  עמ  כרך  ו(ר  "עיין  עוד  בפדו

 . )שם 94–91

 למי שאינו נוהג כך, אף שהפסיד בדין, ק בין הנוהג בתום לבחילוה

אך  על  כל  פנים .  ואין  הזמן  נותן  להאריך,  והנה  בפסקי  הדין  האריכו  בטעמא  דהאי  דינא

 –כדרך  שנהגו  בני  אדם  דהיכא  שאדם  מתנהל  היוצא  מתוך  דברי  הראשונים  והאחרונים  

אף  שיצא  חייב  בדין  אין   –בתום  לב  ועושה  דברים  אלו  ,  מגיש  תביעה  ומברר  תביעתו

ש  בטעמא דמילתא שהאדם שמוציא ההוצאות "וכמו  שכתב  הרא.  הוא  חייב  לשלם  הוצאות

ואין  בעובדה  שחברו  רוצה  להוכיח  טענותיו ,  כדי  לזכות  בדין,  מוציא  ההוצאות  לטובתו

, במקום  שנוהג  בחוסר  יושראומנם  .  ומתנהג  ביושר  כדי  לחייבו  בהוצאות  הצד  השני

רית  ובערמה  או  שמסרב  לבוא  לדון  או  שמסרב  לקיים  פסק  דין  ובכך שמגיש  תביעה  שק

וכמו  כן  היכא  שקבע  מקום  ומועד .  חייב  לשלם  הוצאותיו  בזה  –גרם  הוצאות  לחברו  

 .  חובה עליו לשלם הוצאות חברו–ואחד מהצדדים לא מופיע , לדון
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 ורהפסיד בערעשראשונה ה ים גם בזוכה בדין בערכאיעם פטור הנוהג בתום לב קט

אם  הדין  נפסק  לטובת  התובע   )לעניין  אי  חיוב  נתבע  שנהג  בתום  לב(לא  שנא  מהאי  טעמא  

ואדרבה  בנידון .  לטובת  המערער  בערכאת  הערעור  שהדין  נפסק  בערכאה  הראשונה  או

  ודאי  שהתנהגותה  והתנהלותה –דידן  שהדין  נפסק  לטובת  האם  בערכאה  הראשונה  

כן  אף  שבית  דיננו  פסק  שבית  דין  קמא  טעה ול.  בערכאת  הערעור  הייתה  בתמימות  וכדין

  לא  שנא  דין  זה  מכל  תובע  שזכה  בדין  שאין  הנתבע  חייב –בהחלטתו  ושינה  את  פסק  הדין  

 .לשלם הוצאותיו

 מערער שנדחה ערעורובייך ו שעמוטה זין דין א, בערכאה ראשונה מתדייניםהעומתו ולעומת ל

בבית  הדין  הגדול הנוהג  .  ערעורוה  למי  שהגיש  ערעור  ונדחאומנם  לעניין  חיוב  הוצאות  

  נשיא  בית  הדין  הגדול  והרב –א  שפירא  "  בהוצאות  והוא  על  פי  מה  שכתב  הגרלחייבוהוא  

 :)190' כרך יב עמ(ר "בפד, הראשי לישראל לשעבר

וכל ,  הנה  הראשונים  התלבטו  אם  יש  לחייב  הוצאות  לצד  הזוכה  בדיןש[...]  
ול  הלווה  לתבוע כשאמרו  שיהראשונים  כתבו  הוכחה  מהסוגיא  בסנהדרין  

 ותפוכתבו  התוס  –"  וכי  יוציא  המלווה  מנה  על  מנה  "–לדין  במקום  רחוק  
, ושאר  הראשונים  שמכאן  מוכח  שאין  לחייב  בהוצאות  את  הצד  המפסיד

כי  בית  הדין  יחייבו  את  המפסיד   לא  כן  הרי  לא  יוציא  מנה  על  מנהם  שא
 . לשלם לו הוצאותיו

וצריך  ביאור  מה  הסברה .  ום  לחייב  בהוצאותהיה  מק,  מוכח  שבלי  הוכחה  זוו
אלא  רק  גורם  להפסיד  כסף   ,הלא  אין  זה  מזיק  בידים,  לחייב  בהוצאות

לפחות   'גרמי'לומר  שסברי  שמכל  מקום  הוא  בכלל    וצריך  ?ההוצאות
 . אם מדאורייתא אם מדרבנן, שמחייבינן את הגורם

ר  שעצם יש  לומ,  'דין  גרמי'בסברה  למה  באמת  אינו  חייב  מחמת    הנהו
והיא  מצוה ,  הוא  זכות  של  כל  אדם  ידון  בסכסוך  ןדיהת  הדרישה  שבי

אין ,  ומכיון  שהיא  מצוה  מהתורה.  מהתורה  לדון  בין  אדם  לחברו  בסכסוכים
 . לבוא בטענות על מי שתובע מה שצוותה תורה לדון בין אדם לחבירו

המקומי   ןדיהת  יש  לומר  שכל  זה  רק  בתביעה  ראשונית  לפני  בי  על  כןו
דן  והוציא   ןדיהת  אבל  אם  בי  .לשמוע  בין  אחיכם  ולשפוט  ביניהםה  ושמצ

אם  כי  זה ,  טעה  בדין  ןדיהת  והמערער  מערער  משום  שדעתו  כי  בי,  משפט
אבל  אין  לומר  כל  כך  שיש  מצוה  בזה  להגיש ,  אפשרי  מכח  תקנות  הדיון

 . טעה ןידת השבי, הגדול ןדיהת תביעה לבי

כהאי  גוונא  יש ,  פסק  כדת  וכדיןו,  לא  טעה  ןדיהת  אם  באמת  התברר  שביו
 כפי  שהתוספות,  מלשלם  ההוצאות  שגרםר  לומר  שאין  להוכיח  שפטו

 .ואין כאן המקום להאריך בזה, ןימוכיחין מהסוגיא בסנהדר

אף  שמצד  הדין  היה ,  ין  חייב  לשלם  הוצאות  משפטאבואר  בדבריו  דטעמא  דמילתא  שמ
משפטיות  ולהביאם הברר  טענותיו  ללדון  ל  אדם  שפני  שזכותו  מהוא  ,  'רמיג'דין  מ  ןמחייב  לשל

אין  לבוא ,  יבררו  דבריושל  פי  דין  תורה  עולפיכך  היות  שניצל  הזכות  המוקנית  לו  .  לפני  הדיינים
מי  שבא  לדון  בפני ב  ?ולפי  זה  כתב  שבמה  דברים  אמורים.  אליו  בטענות  ולחייבו  בהוצאות

אך  במקום  שמגיש .  כויותיומקיים  מצווה  מהתורה  לברר  טענותיו  וז  בזה  הואשערכאה  ראשונה  
הגיש  תביעה לצווה  מומר  שיש  לך  אין  א,  כוח  תקנות  הדיוןמכותו  המשפטית  זאף  שזו  ,  רעורע

 .ן טעהדיהת הגדול בטענה שבי ןדיהת לבי
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יש   ,הוא  צודק  והתברר  שאין  הדברים  כןשמכיוון  שהגיש  התביעה  על  סמך  סברתו  ,  לפיכךו
אם אף עתה חזר והתברר , ה בדין בערכאה הראשונהם  למי שזכרבגין  הנזק  שנג  וצאותהלחייבו  ב

 .פסק הדין ניתן כדיןש

 סקנותמ

 :לאור האמור יש לקבוע

 .מי שהגיש ערעור וערעורו התקבל אין מקום לחייב המשיב בהוצאותיו .א

מי  שהגיש  ערעור  וערעורו  נדחה  יש  מקום  לחייב  את  המערער  לשלם  למשיב  את  .ב

 .הוצאותיו

ף  שבית  הדין  חייב  את  המערער  בהוצאות  המשיבה  בערעורו לפיכך  יש  לקבוע  שא .ג

 .שבו התקבל ערעורו, אין לחייב המשיבה בהוצאות ערעור זה. הראשון שנדחה

ועל  פסק  דיננו  שניתן ,  על  הצדדים  ליידע  את  בית  הדין  האזורי  על  תוצאות  הערעור .ד

לרואה  החשבון על  בית  הדין  האזורי  לתת  הוראות  ).  11.12.17(ח  "ג  בכסלו  תשע"ביום  כ

 .ולפעול על פי פסק דין זה, העורך את התחשיבים לאיזון המשאבים

 . החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםה

 ).13.2.2018 (ח"ח בשבט התשע"כיתן ביום נ

 רב שלמה שפיראה אהרן כץ' רב אה רב אליעזר איגראה


