
 lבו-שלמהאליעזרמאתבית-משפט"בזיוו"עלעל

לרץמשוללו,המוקניתכזכותהמשפטיות,לערכאותהנזקקאדמ

לאאךהזינוקמועדאתשיודעמכשולימ,זרועיארוכימלמרחקימ

ויוכלבתהילהמידיזכההזוכההרץ ,הטיומבקוהמגעמועדאת

במשפטושיזכהאדמאותוואילונצחונו,פרטיאתאתרעללממש

(אדבןבמחירנכחעתאפירוטמלךפירוטשלבמצבולהימצאעלול

שנאמרודבריו,עלולחזורהרומאי)הצבא(תבוטתההצלחהצבאו)

אדמאותושלמזלואיתרעאמואדבנו",כזהניצחון"עודלבו:במרי

לקיימה,ממאןאולחובתושנפטקההפטיקהעממשלימאיננוויריבו

יפגושהואדברכוזכייתו,למימושקשהבמצעדלפתוחעליויהיה

שאחדאףיומין,עתיקישניהממטלוליו,אתשינתבוחוקימ,בשני

עתיקהחוקמחודשת,אדרתעצמועללפעממפעמעוטהמהמ

בתקופתיוצריושהלבישוהובמעטה(כמעט)לבוששנשארהיומין,

השני,החוק , 2המשפטביתבזיוןפקודת,הואי 937בשנתהמנדט

עיצובואתלשנותבליבלבושושונימפריטימפעממדיהמחדש

הוצבושיטודותיוי, 967-תשכ"זלפועל,ההוצאהחוקהואהמקורי,

המנחההעיקרון ,)י 332(משנתהעותמאנילפועלההוצאהבחוק

המבקשהאזרחלרשותהמדינהשירותיהעמדתהואהחוקימשניאת

לאשהמימושבתנאיבהמ,לכשירצהבמשפט,זכייתואתלממש

אתלקיימהיכולתחטרהחייבשלקיומוויכולתבחירותויפגע

וציותהדיןפטקיבקיומלמדינהענייןשישפיעלאףכ,ךחיוביו,

הביצוע,עלומפקחתשיוזמתזוהיאהמדינהלאהמשפט,ביתלצווי

ההוצאהגלגליאתלהניעשאמורזההואהדין,בפטקהזוכהאלא

וכללכללזווהנעההמשפט,ביתבזיוןפקודתאתולהפעיללפועל

 ,פשוטהאיננה

הוצאהראשיברורה,חקיקהימצאלפועל,ההוצאהבשביליהמהלך

טפרותבהמ,אותושידריכומיומנימופקידימלפועלמוציאימלפועל,

המבקשאךדרכו,אתתאירלפועלבהוצאההנעשהעלמתעדכנת

שאיננוהדין,לפטקהציותאתיריבועללכפותהדרךאתלמצוא

אומעשהעשייתעליומטילאלאהחייבעלכטפיחיובמטיל

ביתבזיוןפקודתאתלהפעילשעליומהרחישיגלהממנו,הימנעות

לכבלילהיזקקהמשפט,לביתלחזורעליויהיהכךלשמהמשפט,

התקדימימאמנמאותו,המחייבימולתקדימימבוהנהוגימהדיון

להשגתהטיכויבהמההתמצאותללאאבלמטפור,רבימאינמ

דחוק,הואמבוקשו

בתל-אביב.המחוזיהמשפטביתשל(דבימוס)שופט
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ביתטמכויותאתקובעהמשפטביתבזיוןלפקודת )י( 6טעיף

ידמעלשניתןצולכללצייתבמאטראובקנטאדמ"לכוףהמשפט

זאתמעשה",כללעשותהאוטראומעשהאיזהלעשותוהמצוה

לשכותידיעלומתיהפקודהפיעלתיעשההכפייהמתיהנחיהללא

הבלעדיימהכפייהאמצעיאתמעמידההפקודהלפועל,ההוצאה

לאאףהדרכה,בהאיןאבלמאטר,אוקנטפיה,עלהאפשריימ

המטיל"צועלערעורמתירההפקודההכפייה,עצמתעלמגבלה,

פטקעלבערעורהנהוגימהתנאימבאותמ .. , 6טעיףפיעל ..עונש,

לזכותמתייחטתאינהאך , 3בזה"כיוצאעונשהמטילפלילידין

המשפט,ביתלצוהציותלכפייתבקשההדוחההחלטהעלהערעור

הפקודהמלשוןעולהאיננהאחרותולרבותאלולשאלותהתשובה

האחרימהמשפטובתיהעליוןהמשפטביתמפטיקתאלא

 , 4לערכאותיהמ

שעניינההמחשבהאתמידמעוררת"ביזיון"המלהשלהפשטלשון

ידיעלהמשפטביתבזילותהואהמשפטביתבזיוןפקודתשל

בהתנהגותאופהבעלבכתב,ישירותכלפיומעליבההתייחטות

המחוקקשמלכתחילהמלמ,דהפקודהשלתוכנהאבל ,המבזהודבין

ולפיכךאותו,כמבזההמשפטביתלהחלטותלצייתהמטרבאתראה

ושלהמשפטבביתהמתפרעשלדינואתאחתחקיקהבמטגרתכלל

המשפטביתנגדבלעדבריאומשפטלהטותבכוונהדברימהמפרטמ

בחקירתונשאלשהואהשאלותעללהשיבהמטרבהעדדיןעמביחד

הפקודהטעיפיבוטלולימימ,המשפט,ביתלציווילצייתהמטרבועמ

התנהגותידיעלהמשפטשלהתקיןבמהלךלפגיעותהמתייחטימ

בטעיפיביטויקיבלואלההוראותפוגעימ,פרטומימידיעלאופרועה

לאי-ציותרקמתייחטתהנוכחיתהפקודהולפיכך , 5אחרימחקיקה

בביתלהיחקרהעדשלבטירובוביטוילידיהבאהמשפטלבית

ידיעללושניתנוההוראותאחרלמלאאדמשלובטירובהמשפט

 ,המשפטבית

ליישומהחשובותהטוגיותבכלהמשפטיותההלכותשלאטופה

ד"רשלבטפרונמצאתהמשפטביתבזיוןפקודתשלכיומהמחייב

מטפרלפנילאורשיצאינת-משפט,מייועלבן-שלמהאליעזר

מצוטטותשהןביןהמשפט,ביתבלשוןמובאותההלכותחודשימ,

מובאותשהןוביןמובאהכלוטוגרותהפותחותהמרכאותביןכמקובל

כדיבכךישהמתאימימ,הקישורדבריאתשהוטיףהמחבר,כדבר

לטעמי,כי,אמהפטיקה,שלדיוקהעללעמודהמבקשלמעייןלהועיל

ביןכלשונמ,המובאימהשופטימ,שלדבריהמאתלהביאהדיןמן



המחבר,כדברייחשבושלאכדיזאת,המציינותהמרכאות

שכלשערימבשבעהמקובצותנית-משפטמיוןבעלההלכות

המתאימימלפרקיממחולקשערכלמיוח.דלנושאמוקדשמהמאחד

השערהואהראשון,השערשער,באותוהנדונותהשונותלטוגיות

המבזה",וב"זהותבית-משפט"בזיוןשלב"מהותועניינוהכללי,

אמאליהמ,להשתייךעשוישהואהמשפטתחומילפיהביזיוןטיווג

ההתייחטותלקביעתחשובפלילי","בזיוןאואזרחי""בזיוןהוא

ענישההיאאמלו,המגיעהולענישהמהמבזההנדרשהנפשיליטוד

מוגבלתענישהזושאזבעברה,שנעשהמעשהעל

פניאתהצופההתראההיאשמאאובהיקפה,

המבזהאתלהרתיעומכוונתהעתיד

איןאולי,ואז,הרעהדרכומהמשך

טכומיועלמאטרימיעלהגבלה

עדלמבזההצפויימהקנט

המוטלאתויקיימשיתרצה

עלגממשפיעהטיווגעליו,

הנדרשהראיותמשקל

אוהאחריותלהוכחת

משקלןשהריהאשמה,

האחריותלהוכחתהנדרש

החלמהנטלקלהאזרחית

אשמהלהוכחתעליהן

אמנמהמחוקקפלילית,

הלקוחימבמושגימהשתמש

באפשרוהפליליתהענישהמעולמ

"מאטר"או"קנט"ידיעלהאכיפהאת

זומייהאונורההענישהעלהערעורזכותאתלהחילובהוראתו

האכיפההליכיאבלפלילי,דיןפטקעלהערעורכללילפי

זו,טוגיהעלהרנוןפרופ'שלדעותיואזרחיימ,המהפקודהלפי

ונשארו 6אי-ציותעל-ידימשפטביתבזיוןעלבטפרושהובאו

בפרקבהרחבהמובאותעתה,ועד-1965בפרטומןמאזאקטואליות

שההלכהמטתברזאת,הקובעתהמשפטבתיפטיקתשלבצדהזה

האזרחי,המשפטבתחומהמשפטביתביזיוןאתמטווגתהמשפטית

הטובלהדיןבעלבידינתונההמשפטביתביזיוןהליכיהפעלתלכן

בקובלנות(למעטכללבדרךהמופקדתהמדינה,בידיולאמההפרה,

אוהצולהפרתהאחריותובירורהפליליימ,ההליכימעלפרטיות)

האזרחי,במשפטהמקובלימהדיוןטדריפיעלמתנהללאי-קיומו

הטוברימכוחמובאיהדיןלבעלילתקלותגורמהמשפטיהשעטנז

דברכמהמוטועימהפקודה,לפיההליכימלכל(האזרחי)אחדשדין

עמדתליחטרההשנישבשערהערעורבפרקלכן,הערעור,לערכאת

הגשתאתהמחייבבפקודהעתהעדשנותרהעיוותעלהמחבר

אתלשמועציפיתיהפלילי,הדיןטדרפיעלהמבזהידיעלהערעור

המשפטיבתפטיקותאתהביאכאשרהחוקלשינוילמחוקקקריאתו

עלולאהאזרחיהדיןטדריפיעלהגשתמבגללערעורימהדוחות

הפלילי,הדיןטדרחוקפי

האכיפהדרכיבדברהפקודהלהוראותמוקדשהשניהשער

השותקהעדשהמהמשפט,לביתלצייתהמטרבימעלהאפשריות

בעניינמההחלטהעלהערעורודבברהשיפוטית,ההחלטהוממרה

שיהיהטברהמנדטוריהמחוקקהערעור,לשמיעתעדהביצועועיכוב

בלתיטירובמפניעדלהרתיעהמשפטביתשלבכוחו

מיד"לתתוהחלטהידיעללהיחקרמוצדק

חודשעליעלהשלאלמועדבמאטר

אתהניחבוודאי,הוא, , 7אחד"

זהעונשולהטיללחזורהאפשרות

לדוכןהעדשיוחזרעתבכל

עדכךבטירובו,ויעמודהעדימ

המשפטביתאבלשיתרצה,

 ,אחרתגרטבישראלהעליון

כ"הלכתהידועהבהלכה

לאטורשאיןנקבע 8נבולטי"

כוללתלתקופההמטרבאת

 ,ימימחודשעלהעולה

יכולולאלהשאיןהתוצאה,

אבלבפטיקהביטוילהלהיות

זלזולהייתההמשפט,ביבתנחזתה

חודשכיזה,אכיפהבמכשירהעדשל

במשפטעדמרתיעאיננומאטרשלימימ

תכדבשידמעבריינימ,נגדלהעידמטירובפלילי

עלהפרקליטותהנחייתמאטר,מחודשיותרהרבהעליו

 241טעיףפיעלכזהעדנגדחקירהבהליכילפתוחהמשפטביתידי

טירובבגיןלשנתיימעדמאטר(הקובע 1977-תשל"זהעונשין,לחוק

החששפניעלהחקירהאתשהעדיףהע,זאתהרתיעהלהעיד)

יותר"להעדתווהועילהבעקבותיו,ימימרבומאטרפלילימאישומ

למתקרי"המכוןבהוצאתלאוריצאהטפר .) 2002 (יבדרמשפטמירןלעבן-שלמהא'

 .בע"מ"וכלכלהמשפט

המשפט").ביתבזיון"פקודת(להלן: 332 )ע(א,כררתא"יהמשפט,ביתבזיוןפקודת

 .) 1 ( 8בטישמ,

288ע"אלמשלראו / ברנזון).(השופט 2547 , 2541יזפ"דזער,ניזעת 63

עלקדמיי'שלטפרואתוכן 1977תשל"ז-העונשין,לתוקא-288ו 287ט'למשלראו

 . 962שני)תלק(תשנ"ה,בפלילימהיין

(תשכ"ה).איצ-ירתדי-לעיבית-משפטמירןהרנוןאי 6

המשפט.ביתבזיוןלפקודת 5טי

217ע"פ /  . 73ידפ"דבכלויס,ביהי·מ 59
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להרהרהעתשהגיעהללמדנוהמשפט,ביתבזיוןפקודתמהפעלת

בימינו,הקיימתלמציאותופרשנותההפקודההוראותבהתאמת

כמובן,מתייחסות,נידרמשפטמייובעלהמקובצותההלכותרוב

הראויההאכיפההמשפט,ביתהחלטתאתלקיימהסירובלמהות

הפתוחותשהאפשרויותמסתברנסיבותיו,פיעלמקרהבכלוהיקפה

הליכילפועל,ההוצאהחוקפיעלחיובימלאכיפתבהרחבהכיומ

פקודתעלהזוכימשלההישענותאתצמצמווכדומה,נכסימכינוס

לאכיפתיתרוןישרבימשבמקרימספקליאיןהמשפט,ביתבזיון

החייב,שלנכסעלנכסימכונסמינויידיעלהמשפטביתהחלטת

הזוכה,לטובתשניתןהדיןפסקאתנכסימככונסבכוחושיישמ

המשפטמביתסעדהמבקשלזוכההצפויההארוכההדרךמאשר

בספרהמקובצתבפסיקההעיוןהמשפט,ביתבזיוןפקודתפיעל

שלהאפשריותוההגנותהסעדלקבלתהנדרשימהתנאימעלמלמד

ההחלטהאי-בהירותהספר:שלהרביעיבשער(שפורטוהחייב

אפשרותחוסראכיפה,אפשרותהיעדרהמבוקשת,האכיפהנשוא

הממתיןהליךמהווהלאכיפהבקשהכלכאשרוכדומה),ביצוע

סבורני,תלאותיו,כלעלערעורלהליכיונשואהמשפטבביתלתורו

לפקודה,יתרוןאיןהאכיפה,שיטותבכלההגנותזהותשלמרות

אחרת,תרופהאיןכאשררקחיוניהואבההשימושלכןלהפך,

בפקודההשימושעלבעינייתמיההאיןהממרה,נגדממנה,יעילה

למנותאפשרותאיןשהרילמשפחה,המשפטביתהחלטותליישומ

ידיעללביקורלהבאתואו 9מסירתולצורךהילדעלנכסימכונס

למשנהו,ההורימאחד

למצוקהתרופההמחפשלמעייןמאפשראחדבספרהפסיקהריכוז

קושיללאלגלותהמשפטביתפסיקתמהפרתכתוצאהלושנגרמה

דבינימהמוענקותהתרופותביןמקובלימשאינמלסעדימאפשרויות

ההלכותאתימצאהואהמבזה"ס"ב"זהותהדןבפרקאחרימ,

מיעלהמשפטביתבזיוןפקודתלפיאכיפההליכינקיטתהמתירות

אבללמשפט)"זר"(אלאהמחייבבהליךדיןבעלהיהלאשאמנמ

אוהשיפוטיתההחלטהאתלקיימהיכוללגורמהפךהזמןבחלוף

המתייחסבפרקביצועה,אתלסכלבוחרעליהבידיעהוהואלסכלה,

בתי-המשפטשלהשיפוטלתחוממחוץהנמצאצוממרהשלל"דינו

ההחלטותאתלאכוףשנאלץלמיחשובפרקשהואבארץ"וו,

הישימותההלכותמובאותלחו"ל,שנמלטזוגובןעלהשיפוטיות

השיפוטיתההחלטהאתעליולאכוףכדיהנמלטשלנכסיותפיסתעל

בכך,הכרוכותההוצאותמימוןואת

סדרילהבנתהחשובההפסיקהמובאתהאחרימהספרבפרקי

הפקודהשלהוראותיהוהפעלתהמשפטביתלביזיוןבבקשההדיון

אתלצייןמענייןזומפסיקהנימ,מגוובנושאימשונימחוקימפיעל

החלטהלאכוףסמכותועלבחדרההשלוממשפטביתהחלטת

ביתבזיוןפקודתלפיקנסהטלתידיעלהעירייהעלשיפוטית

 96המשפט

כמדומני,בחיפה",המחוזיהמשפטבביתבערעורשאושרההמשפט,

ההחלטותשלהמועדפתוהאכיפהשורשימ,היכהלאזהדיןשפסק

לבג"צ,הפנייהבאמצעותהייתההמקומיותהרשויותעלהשיפוטיות

העולותהבעיותעמהמחברשלהתמודדותבספראיןלסיכומ,

לדעתי,והזועקות,ולמעשהלהלכההמשפטביתבזיוןפקודתמיישומ

ההולמימאכיפהכליהמשפטלבתישתקנהחדשה,חקיקהליצירת

מלאריכוזבוישזאת,עמחיינו,ומציאותהמשפטהתפתחותאת

העודבות,בתיאורמלוות(כשהןממנההעולותוההלכותהפסיקהשל

ולפרקימלשערימבחלוקהמהנדרש),יתרבפירוטקרובותלעתימ

בהןהצפויהטובכלאתקצרזמןתוךלדעתלהןהנזקקעלשיקלו

 •דברכושייערמוהקשיימאתאועבורו

העליוןהמשפטביתנרתעלאשנעלם,ילדשלמסירהצואוכפיםבודא,כגוןבמקרה

בהמ'נפסקכןהילד.שיימסרעדזמןהגבלתללאמאסרצוהוצאתידיעלמאכיפה
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 • 51בע' , 1הערהלעילבןישלמה, 10

 • 21 1בעי , 1הערהלעילבןישלמה, 11
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