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 סרף אפאלד ר"וע – הקדשות הל עמפקחה :מבקשה
 נגד

 "יים חץ עגדולה ההישיבה וכללי הורה תלמודת "קדשות האמנינ :משיביםה
 )נוט גביגדורד א"וכ ע"י ב"ע(

 ',תוקדשהאביהם של 'פקיד בית הדין כ ת:נדוןה
 ינוי מנהל מיוחד והגבלת נאמנים שהוטל צל על נאמנותםמ

 חלטה ה

 הוראות וצו עיקולתן מ

 קער

. הוא  המוסד  התורני  הוותיק  בירושלים"  תלמוד  תורה  הכללי  והישיבה  הגדולה  עץ  חיים"

שייסדו  בשנת ,  הורתו  ולידתו  בקדושה  על  ברכי  רבה  של  ירושלים  הגאון  רבי  שמואל  סלנט

במשך  למעלה  ממאה  ושבעים  שנה  עמדו  בראשו  ובנשיאותו  ארזי  הלבנון ).  1841(א  "תר

 .ינסקי'מ טוקיצ"א קוטלר והגרי"הגר, ז מלצר"רה ובכללם הגראאדירי התו

הגאונים ,  ין  כתליו  הרביצו  תורה  ענקי  תורה  ומוסר  כמו  הצדיק  הירושלמי  רבי  אריה  לויןב
מ  שך  מסר  בו  שיעורים  שבועיים  במשך  תקופה "ואף  הגרא',  וגידולי  שמואל'  'דרכי  דוד'בעלי  

נות  בני  תורה  ותלמידי  חכמים  ובהם  אישים יוגהישיבה  ותלמוד  התורה  העמידו  ל.  תממושכ
, שהתפרסמו  כגדולי  הדור  ומאורי  ישראל  שכל  בית  ישראל  שותה  ממימי  תורתם  ובהם  מרנן

 .י ולדנברג ועוד רבים וגדולים"הגרא, ז אויערבאך"הגרש, פ"מ חרל"הגרי, פ פרנק"הגרצ

  בחצר  בית למוד  התורה  והישיבה  שכנו  מזמן  ייסודם  ומשך  קרוב  למאה  שנה  לאחר  מכןת
נחנך  בניין )  1936(ו  "בשנת  תרצ.  ובבניינים  סמוכים  בירושלים  שבין  החומות"  החורבה"הכנסת  

 .בירושלים' מחנה יהודה'יפו בסמיכות לשוק ' הישיבה ותלמוד התורה ברח

ניין  זה  הוקם  וכונן  כהקדש  וכך  גם  נכסים  רבים  נוספים  שהוקדשו  על  ידי  נדיבי  לב  לטובת ב
זורי אה  בנירה    נוהלו  על  ידי  נאמני  ההקדש  שמונו  ופוקחו  על  ידי  בית  הדיןנכסים  אלו.  הישיבה

 .בירושלים

: להלן  גם"  (יים  חץ  עגדולה  ההישיבה  וכללי  הורה  תלמודת  "הקדשות  –קדשות  אלה  ה
 .ם העניין העומד לפנינוהעליהם  והפיקוח") ההקדש"או " ההקדשות", "הקדשות עץ חיים"
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 הליך שלפנינוה

ה  הגיע  להרכב  ההקדשות  בבית  הדין  הרבני האזורי בירושלים מידע מדאיג בתקופה  האחרונ

 .על התנהלות נאמניו הנוכחיים של ההקדש בעשור האחרון

עקבות  מידע  זה  פתח  בית  הדין  בבדיקה  ואף  קיים  שני  דיונים  בנוכחות  נאמני  ההקדש ובאי ב
 .כוחם

הלות  שערורייתית  של בדיקה  והדיונים  העלו  ממצאים  לכאוריים  המעלים  חשד  כבד  להתנה
ללא   –בניין  הישיבה    –נאמני  ההקדש  והמסייעים  על  ידם  ובכללה  מכירת  נכס  הקדש  המרכזי  

פעולות ,  אישור  בית  הדין  ולאחריה  נקיטת  מהלכים  משפטיים  להפקעת  סמכותו  של  בית  הדין
לים ן  בירוש"למכירת  כעשרים  נכסי  נדל  )בהרכבו  דאז(מניפולטיביות  להשגת  אישורים  מבית  הדין  

תוך  הטמעת  תמורתם  בנכס  הרשום  על  שם  עמותה  וחברה  פרטית  וכשגם  הוא  נמכר  מיד  לאחר 
 .ן"מכן ליזמי נדל

היגיון הכלכלי שעמד מאחורי חלק מהמהלכים אינו ברור ופעולות רבות נוספות של נאמני ה
 .ההקדש שנבדקו על ידינו מעלות תמיהות ותהיות שאינן פשוטות

 מסגרת ההלכתיתה

היא  שאין  בית  הדין  רק ,  שיסודה  בדברי  הפוסקים,  יקה  בבתי  הדין  הרבנייםמסורת  הפס

והאפוטרופסים  הממונים  על  ידי '  אביהם  של  הקדשות'בענייני  ההקדשות  אלא  הוא  "  דן"

חכמת אדם , א"ק  א  בשם  תשובת  הרשב"עיין  דרכי  משה  חושן  משפט  סימן  רצ  ס(בית  הדין  הם  שלוחיו  

 .)ער ז פרק אשערי עזיאל ש, סימן קמז סעיף כג

וכממונה  עליהם  מחויב  לפקח  ולוודא  שנאמני  ההקדשות '  אביהם  של  ההקדשות'ית  הדין  כב
דואגים  לשמירתם  והתפתחותם  ופועלים  בנאמנות ,  מונעים  את  ירידת  נכסי  ההקדשות  לטמיון

 .ובחריצות כדי שהקרן והֵפרות יעמדו ליישום המטרות הנעלות שהועידו להם המקדישים

תב כ)  18'  ר  ב  עמ"פד(ן  של  בית  הדין  הרבני  הגדול  בעניין  ההקדשות  הדתיים  פסק  דין  מכונב
 :)35–34' עמ(ל "א גולדשמידט זצ"הגר

 ניהול  בפועל  הפוטרופוס  אלכ,  דין  הית  בוא  ההקדש  הל  עהאחראי"[...]  
ית   במינוהו  שפוטרופוס  אכן  שמכלו,  ית  הדין  בל  שפיקוחו  במצא  נקדשה

 תשובתוא  ב"ריטב  הדברי  בוקד  ;מכוחו  וית  הדין  בל  ששלוחו  כפועל  ההדין
 ;תוקן  מאינו  שבר  דלוחם  שו  אין  דית  בד  יתחת  מצאת  לאיןש:  עיל  למובאתה
 ם  העצמם  בית  הדיןב,  סוים  מובע  תל  שתביעה  בלל  כורך  צין  אלפיכךו
 אינו  שבר  דצא  ילאש,  לוחם  של  עלשמור  ודאוג  לוטל  מעליהםו,  תובעיםה
 ."תוקןמ

 :)25–24' עמ(באותו פסק דין כתב גם ו

 ל  כליב,  תכלית  בתוקן  מהיות  לריך  צין  דית  בדי  יל  ענעשה  הבר  דכל"[...]  
 ל  שלוחו  שוא  הריה,  סוים  מתפקיד  לדם  אינה  מדין  הית  באםו  ;ספק  וששח
 ה  זאדם  שפק  סל  כלא  לדאי  ויהא  שצריך  ומכוחם  ושמם  בפעול  לדין  היתב
 מלא  מהוא  שטוח  במיד  תיהא  שצריךו,  תפקידו  להראוי  ומתאים  האדם  הואה
 בזהו,  תמנה  נך  כעת  דל  ע.ליו  עהוטל  שפי  כשלמות  בליחותו  שת  אמידת
 ת  אמלא  מינו  אהממונהש,  ספק  ושד  חמתעורר  שברגעו  ;מנוי  הל  שוחוכ
 ותו  אמנים  מיו  הא  לזה  כבאופן  שך  כתערער  מו  בהאמוןו,  אמונה  בפקידות
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 וןמ  אסוד  יל  ערק  וך  אניתןש,  מנוי  הוקף  תקע  פרגע  האותו  מריה,  תחילהמ
ית   באיןו  ;עות  טינוימ,  תעוררו  ההספיקות  ששעה  האותה  מ,ה  זהריו,  לאמ

 סלקו  לית  הדין  בל  עחובהו,  פעולותיו  בהמשיך  לו  לאפשר  לשאי  רהדין
 ."ידמ

   מחויב  לוודא  שהתנהלות  ההקדש,אבי  ההקדשות  –עולה  מן  האמור  הוא  שבית  הדין  ה
 ידם  בנאמנות  ובשלמות  כמצופהממלאים  תפק  –לוחי  בית  הדין  ש  –  ושנאמניו  ,תוקנת  בתכליתמ
 .כמחויבו

 ישומו של הדין בנידוננוי

דאבון  לב  מבדיקה  ראשונית  שעשינו  עולה  חשד  של  ממש  שהקדשות  עץ  חיים  אינם  מתנהלים ל
 ,בצורה  מתוקנת  ושאפוטרופסי  ההקדש  לא  קיימו  לכאורה  את  חובת  נאמנותם  כלפי  בית  הדין

 .הקדש והמקדישיםה

 .ות מתאימותסקנה זו מחייבת מתן החלטמ

 סיקתאפ

 :לאור האמור ולאחר שיקול דעת מחליט בית הדין כדלהלן

 .בית הדין מחליט באופן עקרוני למנות מנהל מיוחד להקדשות עץ חיים .א

 .זהות המנהל המיוחד והיקף סמכויותיו ייקבעו בהחלטה נפרדת

קירה  של בית  הדין  שוקל  להשעות  את  נאמני  הקדשות  עץ  חיים  עד  למיצוי  פעולות  הח .ב

 .המנהל המיוחד

 :לרשום עיקול על, בית הדין נותן בזה צו המורה לרשם המקרקעין בירושלים .ג

 827  דף  1015מספר  )  מ"ח(ירושלים  :    ספר30  חלקה  30066הנכס  הידוע  כגוש  שומה   .1
: חלק  בנכס(,  514589266פ  "ח,  מ"נכסים  והשקעות  בע  –רשום  בבעלות  נווה  שמחה  ה

 580028710ר  "ע,  ד  תורה  כללי  והישיבה  גדולה  עץ  חיים  ירושליםועמותת  תלמו)  82/100

, 9118/2012/1:  הבעלויות  בנכס  נרשמו  על  סמך  מספר  שטר).  18/100:  חלק  בנכס(

 ).1.5.2012(ב "באייר תשע' ביום ט

ערת  אזהרה  לפי הול  רשומות  משכנתא  מדרגה  ראשונה  "ית  הדין  מודע  שעל  הנכס  הנב
(ד  "בכסלו  תשע'  גמיום  ,  מ"  בע2013פה  נכסים  ופרויקטים    לחוק  המקרקעין  לטובת  יש126

19.3.2014(ד "תשע' ז באדר ב"יהערת אזהרה לטובת שלמה פונפדר מיום  כןו. )6.11.2013
(. 

  הרשום  בבעלות  תלמוד  תורה  הכללי 141  חלקה  30138הנכס  הידוע  כגוש   .2

 .580028710ר "והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים ע

  לחוק  המקרקעין  לטובת  פנינת 126ל  הערת  אזהרה  לפי  "  שעל  הנכס  הנית  הדין  מודעב
פ "מ  ח"  ולטובת  ברכה  והצלחה  נכסים  בתל  אביב  בע515145217פ  "מ  ח"המיתרים  בע
512660515. 

 . ל בשלמות"עיקול יחול על הבעלויות הנה
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 .ו זה יבוצע באמצעות המפקח על ההקדשותצ

, עובדיהם  ובעלי  זכויות  חתימה,  י  ההקדשותמנהל,  בית  הדין  אוסר  על  נאמני  ההקדשות .ד

, לבצע  העברות  רכושיות  של  נכסי  מקרקעין  ומיטלטלין,  הן  בעצמם  הן  על  ידי  אחרים

בין  אם  אלו  מוחזקים  בידי ,  לרבות  כספים  וזכויות  הקשורים  לנכסי  הקדשות  עץ  חיים

  תשלום הוראה  זו  לא  תחול  על.  הקדשות  עץ  חיים  ובין  אם  בידי  תאגיד  או  בידי  אדם  אחר

 .מקובלת וראויה של הקדש דתי, משכורות לעובדים או לספקים בדרך ניהול שגרתית

רשאי  המעוניין  בדבר ,  ככל  שהחלטה  זו  פוגעת  בפעילות  חיונית  דחופה  של  ההקדשות .ה

אל  הבקשה  יצורף  תצהיר  ערוך  כדין  לאימות .  לפנות  אל  בית  הדין  בבקשה  מתאימה

 .העובדות הכלולות בבקשה

תגובה  יצורף   ל.להגיש  תגובה  להחלטה  זו  בתוך  שבעה  ימים  שאיםרדשות  אמני  ההקנ
 .תצהיר ערוך כדין לאימות העובדות הכלולות בתגובה

חלטה  זו  מותרת  בפרסום  בכפוף  להשמטת  שמותיהם  ופרטיהם  המזהים  של  נאמני ה
 . ההקדשות

 .)12.1.2017(ז "תשע הטבתד ב" יניתן ביום 

 הרב עידו שחר ק זרהרב יצח ד" אב—שטסמן  למהשרב ה

 


