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 ה"ב

 927672/3 יק ת

 גדול ירושליםהת הדין הרבני ביב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד דב לבנון, הרב אליהו הישריק, רב אליעזר איגראה

  )צו הירושה הראשוןויורשיו לפי  קרובי המנוח פלוני( אלמונים  :םיערערהמ
 )ד מיקו מנחם"ד יוסף מנחם ועו"כ עו"י ב"ע(

 גדנ
 )מתוקן פ צו ירושה" עהמנוח פלוני בנו ויורשו של(  פלמוני   :שיבהמ

 רעורהעגשת הלהוצאות משפט שהופקדה ב ספי ערבותכביית חיובים שנפסקו מ ג:נדוןה

 , ד''מעמד כספי ערבון שהופקדו בקופת ביה, נדחה עליושרעור העש סק דיןפעמד מ(
 )כרשות מבצעת –רשות שופטת  – ית הדיןבפקוד ת

 חלטהה

מי  העירבון  שהופקדו  בקופת  הנהלת  בתי כ  המערערים  להחזרת  ד"בפני  בית  הדין  בקשת  ב

משלא  חויבו  בהוצאות  בגין  הערעור  בפסק ,  לדבריו.  הדין  הרבניים  בגין  הגשת  הערעור

שוב  אין  סיבה  שבית  הדין  לא  ישחרר  את  הכספים  שמלכתחילה ,  הדין  של  בית  הדין  הגדול

 . אילו היו מחויבים בהן–נועדו לכיסוי הוצאות משפט 

 . חזרת הכסף לידי המערעריםמשיב הגיש התנגדות להה

אז  היה  המשיב  במעמד  של  תובע (  האזורי  נשוא  הערעור  ית  הדיןבד  של  "הפסב,  דבריול

רות  אלפי ש  סך  של  עלשלם  –נתבעים  דאז    ה–חויבו  המערערים    )והמערערים  במעמד  של  נתבעים
 . משיב ה–שקלים לטובת התובע דאז 

כל     הדין  הגדול  את  ביצועיכב  ביתע,  המשיבים  ובמענה  לבקשתם  קב  הגשת  ערעורע
 :כלומר.  טה  העוסק  בתשלום  ההוצאותלההחלטה  נשואת  הערעור  לרבות  חלק  זה  של  ההח

הגדול עד לבירור   ית  הדיןבי  "ע  שיב  עוכב  למ–נתבעים  דאז    ה–  בפועל  התשלום  של  המערערים
 . מבוטל אוטומטית עיכוב הביצוע, משנדחה הערעור. הערעור שהגישו המערערים

א יצליח לקבל את המגיע  ל–המשיב  – הוא,    ישוחררו  הכספים  לידי  המערעריםאם,  דבריול
בגובה  הסכום  שחויבו ,  שלא  לשחרר  את  הכספים  ית  הדיןבהמשיב  מבקש  מ.  לו  על  פי  דין
 .האזורי על פי פסק הדין ית הדיןבהמערערים ב

אם  לא עונה  המשיב  כי  קופת  בתי  הדין  קופה  אחת  היא  ואף  ,  כ  המערערים"מענה  לטענת  בב
קמא   ית  הדיןבהרי  עדיין  החיוב  בהוצאות  משפט  שחייבם  ,  הגדול  מערערים  בבית  הדיןהחויבו  

מא   קהוצאות  שחויבו  בהם  המערערים  בבית  הדיןהתקף  ועומד  ויש  לחלט  את  הכספים  לטובת  
 .הגדול בית הדיןבבפסק הדין שאושר 
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 כרעהה

התנגדות  המשיב  להחזרה ולקבל  את  ,  לאחר  העיון  נראה  לנו  לדחות  את  בקשת  המערערים

 .זאת מהנימוקים דלהלן. גורפת של הכספים

 :נקודותוש לשנזקקים אנו לבירור , מתן הכרעהם של

הגדול  לערעורים   ית  הדיןבשהוגש  עליו  ערעור  ל  זורי  אית  דיןל  בן  שיעמדו  של  פסק  דמ.  1
 .והערעור נדחה

 .עמדם של כספי ערבון שהופקדו בקופת בתי הדין הרבנייםמ. 2

 .כרשות מבצעת, פקוד בית הדין שהוא רשות שופטתת. 3

 דחה נליועהוגש שערעור  שזורי איןדית בפסק דין של  שלו עמדמ

היא  בעצם  הגשה ,  הגשתו  של  פסק  דין  שניתן  בבית  הדין  האזורי  לערעור  בבית  הדין  הגדול

. והעמדתו  למבחן  בפני  ערכאת  הערעור,  לשם  קבלת  אישור  או  לפסילה  של  אותו  פסק  דין

הרי  תוצאת  המבחן  היא  שהחלטת  הערכאה  הראשונה  נפסלה  ובכך  יש ,  ם  הערעור  מתקבלא

 . הוראה של ערכאת הערעור בגוף הדין שהיא הוראה הפוכה מבית הדין בערכאה הראשונה

כי  יש  בפנינו  עתה  פסיקה   וא  הפירושה  –פועל  החלטת  ערכאת  ערעור  של  בתי  המשפט  ב
ם  ערכאת  הערעור  דוחה  את  הערעור  ומאשרת אגם  כזה  הוא  הדבר  .  ערכאת  הערעור  חדשה  של

ה רכאה  הראשונה  להחלטה  והלכעהופכת  החלטת  שניתנה  ב  בכך:  האת  פסיקת  הערכאה  דלמט
 –האזורי    ית  הדיןבהרי  שבמקרה  שלפנינו  הופכת  החלטת    ,על  פי  כלל  זה.  של  ערכאת  הערעור

, הגדול  בית  הדיןבשאושרה    –אה  המחייבת  את  המערערים  בהוצאות  רלרבות  חלק  זה  של  ההו
 . הגדול עצמו ית הדיןבלהחלטה של 

 .עבור הוצאות אלו עירבוןההגדול לחלט את  ית הדיןבוודאי שיכול , שום כךמ

 עמדם של כספי ערבון שהופקדו בקופת בתי הדין הרבנייםמ

כ  המערערים  נוגעת  לכספי  החייב  שהופקדו  כערבון  בקופת  הנהלת  או "הבקשה  שהעלה  ב

מן הבחינה המשפטית מעמד כספים אלו הוא של ממון בבעלות . ן הרבנייםמזכירות בתי הדי

במקרה  זה  הוא '  כאשר  צד  ג',    ונמצא  בפועל  בידי  צד  ג)  המערערים–בנדון  זה  (של  החייב  

 . הנהלת או מזכירות בתי הדין הרבניים

ו כל  אדם  זר  שבידו  הופקד  כין  כספים  אלו  הואיעמדה  של  מזכירות  בתי  הדין  הרבניים    בענמ
בכל  מקרה  כזה  שבו  אין .  דיןק  בפס  כךו  גבילפסק    ושנכחייב  לשלמם  מי  שהוכרי  כספים  ביד

עלותו  של  האדם  שעל  פי בבם  ה'  של  הכספים  הנמצאים  בידי  צד  ג  חולק  כי  ההגדרה  הקניינית
 .'ואינם כלל כספים של אותו צד ג, "חייב"ה אותו פסק דין הוא

פקדים  בקופת  הנהלת בתי הדין הרבניים אינם מודים  כי  הכספים  המוול  הכ,  נינופמקרה  שלב
הזוכה  בקשה   כאשר  מגיש,  רה  כזה  והדומה  לוקבכל  מ.  עצמו"  חייב"שייכים  להנהלה  אלא  ל

הרי  שהדבר  בסמכות  אותה  ערכאה ,  לתפיסת  הכסף  של  החייב  בפני  הערכאה  שקבעה  את  החיוב
 .להחליט על תפיסת כספים אלו לטובת החייב
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פסק '  שוחרר  'ךכהאזורי  ו  ית  הדיןבאת  פסק  דינו  של  ר  גדול  אישה  ית  הדיןבהיות  ש,  פיכךל
הגדול  בקשה  לתפיסת  אותם   ית  הדיןבפני  ביות  שהו,  קמא  לביצוע  ית  דיןבן  בזמנו  תהדין  שנ

הרי  שיש  לקבל  את  בקשת  המשיב  שלא  ליתן  הוראה  לשחרור  הכספים  לטובת ,  כספים
פסק  הדין     לטובת  הזוכים  על  פי,בגובה  פסק  הדין  שנקבע,  המערערים  אלא  לחלט  את  הכספים

 . הגדול ית הדיןבקמא שאושר ב ית דיןבשל 

 פקוד בית הדין שהוא רשות שופטת כרשות מבצעתת

" היקש  רעיוני"על  האפשרות  שבית  הדין  יפעל  גם  כרשות  מבצעת  ניתן  ללמוד  בדרך  של  

 .משני מקומות אחרים בחוק

 :אומר כדלהלן, 1995 –ה "תשנ, המשפט לענייני משפחה וק ביתח ל7עיף ס

ה  לפירוק נבתובענה  לאיזון  משאבים  בין  בני  זוג  או  בתובע  ליכי  ביצועה
בוצעו  על  פי  החלטת  בית  המשפט  לענייני י...]  [שיתוף  בנכס  של  בני  זוג  

צועם באמצעות לשכת יזולת אם הורה בית המשפט על ב, משפחה ובפיקוחו
ן  בדרך  אחרת כן  רשאי  בית  המשפט  להורות  על  ביצוע  .ההוצאה  לפועל

 .ןייהנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענ

ש "שלכאורה  תחמה  את  עיסוק  ביהמת  פרץ  החוק  עצמו  את  גדר  הרשות  השופט,  נה  כי  כןה
ש  גם  כרשות  מבצעת  ככל "ואה  כדבר  ענייני  את  תפקודו  של  ביהמרוא  הו,  נייני  פסיקה  בלבדעל

עיון רן  זה  הוא  לייההיקש  בענ.  ה  לפועלענייני  ומהווה  תחליף  של  רשות  ההוצא,  שהדבר  נצרך
. ל  האומר  כי  יכולה  רשות  שופטת  גם  לנקוט  הליכי  ביצוע  של  הרשות  המבצעת"הטמון  בחוק  הנ

 .פ"את תפקידה לשכת ההוצלת וממלא הפמחלייא תוך הדגשה שבכך ה

 :האומר כדלהלן, מחוק בתי דין) א(ד7וד נוסיף ונציין בדרך היקש רעיוני כזה את סעיף ע

רשאי  למנות  כונס  נכסים  על  נכס ,  ן  שבשיפוטוייכשהוא  דן  בענ,    דיןיתב
אם  הוכח  להנחת  דעתו  כי  קיימות  ראיות  מהימנות  לכאורה ,  מסוים  של  נתבע

שם  ביצוע להתומכות  בעילת  התובענה  וכי  קיים  צורך  מיוחד  במינוי  הכונס  
 53הוראות  סעיפים  ,  בכפוף  להוראות  סעיף  זה,  ן  זה  יחולויילענו,  פסק  הדין

  [...]1967 –ז "התשכ, חוק ההוצאה לפועלל 60־ ו57עד 

ם  במקרה  זה  קבע  המחוקק  כי  בית  הדין  יתפקד  בכובע  של  רשות  ההוצאה  לפועל  ולא  יהיה ג
 .מצומצם ומתוחם רק לענייני הפסיקה המשפטית

של  מי  שחויב   של  ממונו,  ית  הדיןבל  ידי  עם  לעניין  חילוט  ייל  נכונים  בכפל"דברים  הנה
 . ית הדיןבאו בידי מזכירות  ית הדיןבי דוהנמצא בי, בתשלום יןית הדבב

מצביעים   הם  מכל  מקום  כןש,  אף  שאין  הדברים  דומים  לחלוטין,  באנו  אסמכתאות  אלוה
בבירור  על  ראיית  המחוקק  את  תפקידם  של  בתי  המשפט  ובתי  הדין  מעבר  לתחום  הפסיקה 

מצאנו  מקום  להסתייע ,  ם  מצד  עצמםאף  שהדברים  נראים  פשוטים  ונכוני,  גיסא  מאידך.  בלבד
 .בדברי החוק עצמו

 ירוט לביצועפ

  הנתבעים  בפסק  הדין  שנתן  בית  דין –פירוט  הסכומים  המצטברים  בהם  חויבו  המערערים  

 : כדלהלןהם – קמא
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 .לידי הרב בירנבוים, ח הוצאות חוות דעת" ש10,000סך של : 'על פי סעיף ה .1

ח  הוצאות  משפט  לידי "  ש5,000  חויב  בסך  של  כל  אחד  מהנתבעים:  'על  פי  סעיף  ז .2

 .ח" ש35,000סך של ' על פי סעיף ז, דהיינו. ההוראה מכוונת לשבעה נתבעים. התובע

ח  הוצאות  משפט  לקופת "  ש3,000כל  אחד  מהנתבעים  חויב  בסך  של  :  'על  פי  סעיף  ח .3

 .ח" ש21,000סך של ' על פי סעיף ח, דהיינו. ההוראה מכוונת לשבעה נתבעים.  המדינה

התובע  את  סכום  ההוצאות -חויבו  הנתבעים  בתשלום  לידי  המשיב:  'על  פי  סעיף  ו . 4

אך  בהערכה  סבירה  המדובר  על  סכום  של ,  לא  ננקב  סכום.  הנסיעה  ששילם  לרב  בירנבוים

 .ח" ש6,000–5,000

 .ח "ש 71,000ל מביא לתוצאה של "יבור של כל הסכומים הנח

 חלטהה

 :על פי האמור מוחלט

 :ישוחררו לטובת הזוכים כדלהלןח " ש100,000שהפקידו המערערים בסך  עירבוןהספי כ

 .]פלמוני[לידי המשיב מר ח "ש 40,000כום של ס .1

 .לידי הרב בירנבויםח "ש 10,000כום של ס .2

 .לקופת המדינהח "ש 21,000כום של ס .3

 .תוחזר  למערעריםח "ש 29,000יתרה בסך ה .4

 .ו בהשמטת פרטים מזהים של הצדדיםלפרסם החלטה ז ותרמ

 רב אליהו הישריקה

 .צטרפים לאמורמ 

 רב דוד דב לבנוןה רב אליעזר איגראה

 .פסק כמפורט לעילנ

 ).26.3.2017 (ז"ח באדר התשע"כיתן ביום נ
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