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המערער :פלו י )ע"י ב"כ עו"ד קובי יעקב ישראל(

גד
המשיבה :פלו ית )ע"י ב"כ עו"ד דן תורג'מן(
ה דון :סדרי הדין וחובת ה מקת ההחלטה בבקשה לדיון וסף לאחר פסיקה במעמד צד אחד

החלטה
לפ י ו ערעורו של האב על פסק די ו של בית הדין הרב י האזורי בפתח תקווה ,ש יתן לאחר דיון
במעמד צד אחד ובהעדר תגובה )לשיטתו של המערער עדר מן הדיון בשל טעות ואת ההחלטה המאפשרת
את תגובתו קיבל רק לאחר ש יתן פסק הדין לגופו של ע יין( ,ועל ההחלטה שלא לש ות מפסק דין זה ולא
לקיים דיון וסף בו למרות ה "ל.
התקבלה גם תגובת המשיבה ,האם.
לאחר עיון בערעורו בתגובה וכל לומר כי בין שהמערער צודק בטע ותיו שלגופו של ע יין
ובין שאי ו צודק בהן ,העובדות בדבר מתן פסק הדין בהעדרו ובדבר העדרם של ימוקים – הן
לע יין סמכותו של בית הדין הן לעצם השי וי מהמזו ות ש קבעו בהסכם ,הן מפסק הדין והן
מההחלטה האמורה – עובדות כו ות ושאי ן ש ויות במחלוקת הן.
ב סיבות אלה ולאחר שיקול דעת מחליט בית הדין ל הוג בהתאם לתק ה קמ"ב לתק ות
הדיון:
הוגש ערעור על פסק דין ש יתן ללא ימוקים ,רשאי בית הדין הרב י הגדול,
גם טרם התחלת הדיון בערעור ,להורות לבית הדין האזורי לתת ימוקים בתוך
זמן שיורה; וכן רשאי הוא לעכב ביצוע פסק הדין עד למתן ה ימוקים.
הצדדים ,בהסכמה ,רשאים לוותר על מתן ימוקים.
לפיכך:
 .1בית הדין הרב י האזורי ישלים את ימוקי פסק די ו והחלטתו ה "ל )להלן :פסק הדין( עד
לא' בתמוז תש"ף ).(23.6.20
 .2ביצועו של פסק הדין האמור יעוכב עד להשלמת ימוקי פסק הדין והמצאתם לידי בית
די ו .עם המצאת ימוקי פסק הדין לידי ו יהיה המערער רשאי לבקש כי קבע דיון בערעורו ויהיה
רשאי גם לתקן את כתב ערעורו וכח ה ימוקים.
 .3החלטה בע יין זה ,וכך גם בע יין עיכוב ביצוע וסף ככל שיתבקש ,תתקבל לאחר ש בחן
את ה ימוקים ואת הבקשה .ככל שיתוקן כתב הערעור תתקבל ההחלטה בע יין קביעת המועד
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לדיון אף לאחר מתן האפשרות למשיבה להשלים את תגובתה וככל ש מצא ל כון להורות על כך
גם לאחר הפקדת ערובה להוצאות המשפט.
 .4יובהר כי אין באמור בדבר עיכוב הביצוע כדי להקים זכות להחזר תשלומים שכבר שולמו
על פי פסק הדין.
 .5כן יובהר ,למעלה מן הצורך ולמען הסר ספק ,כי למרות עיכוב הביצוע – אם בסופו של
יום יידחה הערעור יחול פסק די ו של בית הדין רטרואקטיבית מעת תי תו ולא רק מעת השלמת
ה ימוקים או מיום דחיית הערעור.
 .6החלטה זו מותרת בפרסום בהשמטת פרטי הצדדים.
הרב מיכאל עמוס

עותק זה עשוי להכיל שי ויי ותיקו י עריכה
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