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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 מניעה צויהוצאת
 אחרים ותיקים -שש"ס 107 מס' ממונותתיק

 הדיוניםנושאי

 שמנהלי לו נודע לשנה. קרוב במשך ב' צד של בישיבה כר"מ כיהן ר' הרב הראשון:בתיק
 הלכתי בסיס אין ולטענתו דעות, חילוקי רקע על ממשרתו אותו לפטר מתכנניםהישיבה
 תורה לדין עמו עמדם בטרם יפטרוהו שלא ב' צד על לצוות הדין בית סעד מבקש והואלפטרו,
 דין.בבית
 הצדדים את והזמין הדין, בבית ב' צד תשובות נשמעו שטרם למרות לבקשה נעתר הדיןבית
 שבוע. בתוךלדיון

 והם רוצים, שהם במקום לדון זכותם נתבעים, והם שהואיל הדין לבית השיבו הישיבהמנהלי
 שהישיבה מכיון בירושלים לדון חייבים הם ואין ברק, בבני לנדא הרב של בבי"ד לדוןרוצים
 אינה היא ברק בבני גם מ"מ בירושלים, אינה הישיבה אם שגם השיב התובע ח'. בישובנמצאת
 את שפתח זה וההוא שהעובדה טוען הוא עוד ברק. בבני לבי"ד ללכת חייב אינו וע"כנמצאת,
 והם הנתבע הוא זה בתיק לנתבעים. ואותם לתובע להופכו כדי בה אין הדין, בביתהתיק

 הוא פיטוריו. למנוע כדי נועדה התיק ופתיחת ממשרתו, לפטרו מבקווים והם מאחרהתובעים,
 ספר. דקרית בבד"צ הישיבה למקום קרוב בבי"ד עמם לדוןמוכן

 ולהמנע בד"ת עמו לדון ב' צד על לצוות ובקש בב"ב בבי"ד ב' צד את א' צד תבע השניבתיק
 שלו והמורשה שהואיל בב"ב לבי"ד הודיע ב' צד  שביניהם. שבסכסוך בענין לערכאותמלפנות

 מניעה, הצו בקשת את קבל בב"ב ביה"ד בירושלים. בבי"ד לדון הוא רוצה  ירושלים  תושבהוא
 בירושלים בי"ד למצוא הצדדים את מפנה שהוא תוך לערכאות לפנות שלא ב' צד עלוצוה
 בסכסוך שידון זה לבי"ד פנה א' וצד לערכאות, בי צד פנה הצו למרות שביניהם. בסכסוךשידון

 לדון שברצונו להם שהודיע מכיון בב"ב בי"ד לצו לשמוע חייב שאינו הודיע ב' צדשביניהם.
 .בירושלים

 זבל"א או פלוני בי"ד בפני לדון מבקשים והנתבעים זבל"א, ע"י עיקול צו הוצא השלישיבתיק
 ביקשו הזמן ומשהתארך לאחרים, אלא הנחבקים שהציעו לבוררים מסכים אינו והתובעפלוני,



קעוממונות

 גורם גבול בלי הצו שהתמשכות בטענה העיקול צו את להסיר שבעיר אחר מבי"דהנתבעים
 הבי"ד. להם שיפסקו פסק כל לקיים התחייבו גם והם נזק,להם
 3.6.01 ביום שנה. מעשרים יותר עבדו שאצלו החינוכי המרכז את מורות תבעו הרביעיבתיק

 מכתב - בי"ס מאותו מורות עוד עם ביחד - קבלו הגדול( החופש תחילת לאחר ימיםיכמה
 "סגירת היא הפיטורין וסיבת 31.8.01, ביום יחולו שהפיטורין נאמר בו הדואר, ע"יפיטורין
 אך לקדמותו. חוזר והכל מחדש" "נפתח שהבי"ס להן נאמר אח"כ  שנעשה נוסף בבירורביהייסי'.
 להןי שאין מזוהה בלתי ממזכירה טלפונים קבלו לתוקף, נכנסו שהפיטורין לפני החופש,בסוף
 חלות את לעכב החינוכי המרכז הנהלת נגד מניעה לצו בקשה הגישו המורות לעבודה.לחזור

 אחרות. מורות ע"י משרותיהן את לאייש הנתבעים על לאסור וכןהפיטורין,

 צריכה נגדם התביעה כי במכתב, לביה"ד השיב ינובסקי מ. עו"ד החינוכי המרכז הנהלתב"כ
 להישמע חייבים שאינם והוסיף האיזורי. ביה"ד והוא החוק, לפי כך רשמי, בבי"ד רקלהיות
 בפניהם. שלא שהוצאו דין ביתלצוי

 בביה"ד הנתבעים עם לדון והסכים רוזנטל א. טו"ר התובעות ב"כ הופיע מראש שזומןבדיון
 ואילו רשמי" "בי"ד זה ששם כך על במכתבם כותבים שהם שהנימוק למרות כבקשתם,האיזורי
 משפטן לדעת ואדרבא, ממונית, בתביעה כשמדובר נפקות כל לו אין רשמי, אינו זהבי"ד
 הנתבעים טענת על ממונות. בדיני לדון איזורי לבי"ד רשות ואין סמכות אין החוק מבחינתבכיר

 צד במעמד הוצא שהצו מכיון ביה"ד של המניעה לצו להישמע מחוייבים הם שאיןבמכתבם
 צוים להוציא בישראל הדין בבתי נהגו וכבר להלכה, בניגוד שזה התובעות ב"כ טועןאחד,

 לדיון הצדדים שני את מזמינים שהם תוך הצדדים, שני בין לדיון עד אחד צד במעמדלמניעה
 בתחילת בביה"ס הופיעה שמרשתו טוען התובעות ב"כ טענותיהם. את לשמוע כדידחוף

 הפרו לטענתו בכך אחרת. מורה הגיעה ובמקומה בכיתתה, ללמד הורשתה לא אךהלימודים,
 הסמכות שהם התורה לגדולי לפנות הדין מבית רשות מבקש הוא המניעה. צו אתהנתבעים
 המקרה. חומרת על להעמידם כדי החינוכי, המרכז שלהתורנית

 דיןפסק

 המניעה צו עושקו. מיד עשוק להציל כדי כדין הוצא א', צד לבקשת שהוצא המניעה צוא.
 להזמנה נענים היו ב' צר אילו שבוע. בתוך לדיון הוזמנו והצדדים בביה"ד, לבירור עדהוגבל
 אך מוסר. היה כבר המניעה צו מקבלם, היה ביה"ד אם א', צד נגד טענותיהם את טועניםוהיו
 אחרת להחלטה עד בתוקפו  המניעה  צו זה, דין בבית לדון שלא דעתם על עומדים ב' שצדמכיון
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 הצדדים. בין שידון בי"דשל
 לתובע. הנתבע את הופכת אינה בבי"ד תיק פתיחת עצםב.
 כמוה בבי"ד עליהם שהוצא המניעה צו את להסיר בקשתם נתבעים, היו ב' צד אם גםג.

 אחרת. בעיר עמם לדון השני הצד את לגרור יכותם ואיןכתביעה,
 זבל"א. בפני או הצדדים, שני ידי על המוסכם דין בית בפני בדחיפות לדון לצדדים מומלץד.
 כל עשה א' קיצר  יתרשם  הדין  ובית  שבוע,  בתוך הדיון מקום בענין להסכם הצדדים יגיעו לאאם

 לעבודה. דין לבית לפנות לו להתיר א' צד בבקשת הדין בית ידון בענין,שביכולתו
 כד"ת, בבי"ד לדיון עד ב' צד כנגד מניעה צו להוציא כדי לעבודה לבי"ד לפנות רשאי א' צדה.
 הדין. בית אישור לפי לעבודה בבי"ד לדיון עדאו

 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 הדין בבית הנהוגים מניעה או עיקול צויכל4

 את להפסיד עלול הדיון מועד שעד וטוען בד"ת, דינו בעל עם לדון ומבקש לבי"ד צד בא אםא.
 או עיקול צו ופוסקים בקשתו את מקבלים השני, הצד ע"י להינזק שעלול או התביעה,כסף
 במעמד וזאת  להינוי,  או להפסיד עלול שהתובע נושא באותו לדיון, עד השני הצד ננדמניעה
 קרוב במועד הצדדים בין לדיון מועד  קביעת כרי  תוך נגדיות, טענות לשמוע ומבלי אחדצד
 . האפשרככל
 הצו בלבד. אחד צד במעמד שהוצא נם מה סופי, פס"ד מהווה אינו מניעה או עיקול צוב.

 אין לפיכך הדיון. למועד עד למבקש ונזקים הפסדים למנוע כדי הדין לבית עזר ככלימשמש
 הצו את ומפקיע הצדדים, בין לדיון מועד קביעת ללא מניעה או עיקול צו מוציא הדיןבית

 דיונים. בלי הזמן להארכת גורם שהמבקשבמקרה
 קנטרנית תביעה של במקרה מניעה או עיקול מצו כתוצאה השני לצד הפסד למנוע כדיג.

 השני הצד יעל הפסדים לפרעון שישמש כסף סכום להפקיד המבקש מחוייב ממש, בהושאין
 ושאכן יסוד, ומשוללת קנטרנית היתה שהתביעה יתברר אם המניעה, או  העילול מצוכתוצאה
 מהצו. הפסדים לונגרמו
 בבקשה כי הדין לבית התברר אם דיון: בטרם הצו את הדין בית מסיר מסויימים במקריםד.

 התמונה; את לשנות בהם שיש בענין חשובים פרטים הדין מבית המבקש העלים הצולהוצאת
 מתחייב או התביעה, סכום את הדין בבית ומשליש בוררות כתב על חותם השני הצדאם



קעטממונות

 לו שגורם מכיון הצו את להסיר ומבקש הדין, בית כך יפסוק אם לקדמותו המצב אתלהחזיר
 מיותרים.הפסדים

 לכך, מוכן והמבקש אחר, בבי"ד לדון השני הצד מבקש הדין בית ע"י הצו הוצאת לאחר אםה.
 יפנה שהמבקש בתנאי השני, הצד שבקש בביה"ד הצדדים שני בין לדיון עד בתוקפו נשארהצו

 שנקבעו, ימים באותם האחר לביה"ד פנה לא המבקש אם מוגבלים. ימים בתוך בי"דלאותו
 שנתן. הצו את הדין ביתמפקיע

 משום המניעה, או העיקול צו של תוקפו על זה דין בבית לדון זכותו על המבקוו עמד אםו.
 בית נענה כנתבע, דינו הדיון בעיקר אם גם כתובע, דינו הצו את להסיר המבקש הצד זהשלענין
 הענין. לפי לכךהדין
 מניעה. או עיקול צו לענין גם בי"ד של תוקף לו יש הצדדים עליהם שקבלו זבל"א של הרכבז.

 לפסוק כח לו ואין בי"ד, של תוקף לו אין הנתבע הסכמת בלי לעצמו התובע שבירר זבל"אאבל
 מניעה. או עיקולצו

 לדיוןהשאלות

 הצד את לשמוע בלי אחד צד בקשת לפי מניעה צו להוציא דין בית של הסמכות מקור מהוא.
השני.
 למקום הדיון את לגרור זכותו האם שכנגד, הצד עליו שהוציא מניעה צו להסיר שמבקש צדב.

 הצו. נגדו שהוצא במקום לדון שעליו או בו, חפץשהוא
 דין. בבית קודם לברר בלי ר"מ, ולפטר לעצמה דין לעשות ישיבה הנהלת רשאית האםג.
 הפרו שהנתבעים לאחר הדין, בית של המניעה צו את לחזק כדי לערכאות לפנות מותר האםד.
 הדין. בית צואת
 ממונות. בדיני לדון האיזורי בתה"ד של הסמכות מקור מהוה.

תשובה

 דמפמיד כלינת ~fhl דרכנן דתקנת6 כתוב: ז"ל סג6ון כטס מ65תי וכן ס: סי' פ"ק ב"ק סר6"ם כתכא.
 לסליל 6דס כחיים סו6, גמור דין b~b דרכנן לתקנתך 5ריכנ6 דל6 כרקס ולי 6כידס. סמכת מטוסהכסיס,
 ח"ג מסרם"ך כםו"ת וכתכ ד. סי' 5ז כלל מרק"ם כטוית וכ"כ למיעכד. דמ5י ט5דקי ככל עוסקו מידעמוק
 ולוס מקס כמ"מ מכ"כ עפ"י ומומחס, מוחזק כי"ר רק 16 לעכם רם6י דין כיח כל 06 כם6לס טון כחסי'
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 סוt"bb 6 כזה כח כי"ר ככל ם6ין הדין, מן חון טפילו סלמת לפי סדין לחתוך לו יט טהדיין ה"דפ"כ
 לעככ סגי דין כיח 16 דיין סכל סו6 ס6מת דמ"מ סמסרם"ך ומסיק וחסידות, כחכמם ומוחזק חסוככי"ר
 לס5יל כדי לעככ רט6י יחיד דיין מגס 73 עמ' כ כרך כפד"ר ודייקו ומוסמס. מוחזק כ"כ יסים מל6לע"פ
 hSb סדין, מעלס סחייכ 6ת לתייכ סדן כי"ר מעמס ככל קינו סעיכוכ טמעטס לפי עמקו, מידעסוק
 מנסגנו כתכ: ז סי' ח"כ מ65נז חיים דברי וכטו"ת עוסקו. מיד עמוק לסליל מיומרת סלכם עפ"ימעמס
 דמו. כל טענם על אפי'לעקל

 לסליל כדי מיוחדת מסקה hSb סדין, מע5ס סהייכ bb לחייב סרן כי"ר מעטה ככל אינו עיכוכ ט5ווכיון
 לכירור עד כלכד, 6חד 5ד כמעמד גס סעטוק לס5יל - חייכ ו6ף - מדיין רם6י ע"כ עומקו, מידעטוק
 כבי"ד.סדין
 hb"( וכו', אתרת כעיר סוoh 6 סנתכע 6חר לילך אריך התובע 6: סעי' יד סי' כסו"ע סרמ"6 פסקב.
 p"D הממ"ע וכתם טס. במעותיו כמקוס %ון 5ריך ו6ז %תבע למודיע 5ריך 6ז כעירו מעותיו לעככיכול
 יעקל ל6 ט6ס סתוכע טידט והיינו מעותיו, לעקל יכול לדין עמו מירד מקורס נותן הוין 66"כ פי'טו:
 טעקלס ולקמר עג, בסי' כמ"מ 6לו וכיו"כ לסמפט, לסכינו יוכל ל6 16 % יפרע ול6 יפזרס סנתכעמעות
 סרמ"6 ופסק עכ"ל. טנתעקלו. כמקוס טס לדין עמו לירד 5ריך ממעות ליקח סנתכע ירכס oh כדיןטס
 כעיר מס 06 סנתכע טל מעותיו לעקל סר6וי סמן לבי"ד וגראס אחרת מעיר סנתכע ו6ס י: סעי' עגכסי'

 % 5יית טהנתכע %י"ר נר6ס 06 6כל מעותיו, לסו5י6 סתוכע כעיר ולדון לילך סנתכע 5ריךהתוכע,
 6חר סתוכע ילך 6ל6 התוכע, כעיר טהס אע"פ מעותיו % יעככו bS סוbnSh 6 גכר6 ול6 כעירודינו

 נמכע סתוכע נעטה העיקול דל6חר ג, ס"ק יד סי' כפת"מ הוכ6 קנו, סי' יאיר כחות וכתכסנתכע.
 ויו טז p"D ס 6ות יד סי' 516ס"פ טל סטות כמפתת ט5וינו כ6חרוניס ועי' סתוכע. 6חר לילך ט5ריךלענין
 קעט(.)עמ'

 זס 6ין כדין, כירור לפני לפטרו סנתכעיס על לקמור 6' 5ד לכקטת נענס הדין מכית דירן כנידוןלפיכך
 גס מס נגדו. ס5ו טסו65 מקום כאותו לדון עליו 6ל6 אחרת, לעיר הדיון 6ת לגרור כ' 5ד מלכזכומו
 נמ65ת סתכיעס נסולת וסיטיכס 6', 5ד כמו כירוטליס מתגורר כ' טכ5ד סמנהליס 6חד דידןטכנידון
 6ין ולכן ברק, כפגי נמ65יס אינס סתכיעס, נמולת סימיכס ול6 מס5דדיס 6תו ו6ף חסמונ6יס,כיטוכ
 לכ"כ. מדיון 6ת לגרור כ' 5ד טלככוחו
 דינים ככל סו6 פועל מיאק מגס כמניח ריס סגמ' סוגית עפ"י 1 סי' b"o חו"מ ממס כאגרות פסקנ.

 אותו, מממתין עטס ו6ס לעקמו, וין %מות אסור ודאי ברור סדין וכם6ין לכפטיס, דינא עכיד%נין
 ס. סעי' מפח סי' חו"מ וטום"ע ס"ה פ"ח ומזיק חוכן ורמכ"ס 6 קיז כב"קכמכו6ר
 טזכותו טוען וסוף לס, טיט סיבות כגלל קותו מפטרת סי"יכס מנסלת 6' 5ד מלטענת דידן כנידוןו6ף

 בירור לל6 לפטרו *טיכס ואסור עמו, סדין דין, צית כפני נעכין לוון ומבקם כיטיכה, ו%סן%מטיך



קפאממונות

 מהרי ככ"כ, כי"ר 6ו כירוטליס דין בית זה לה מהודיעו כין זה %יסור %יית היטינס הנהלת ועלכדין.
 יד. עמ' ד כרך ירוטליס פס"ד עי' גמולות, 6ין הממורטתלהקה
 ול6 כערכאות טהלך כמה לכתמילס עכר ספיר ולקו ד6ע"ג פסק 5ד סי' ענזיל מהרי6"ז כטו"תד.

 אותו דלין כיניהס, הדין טיקוכ עד מעיקול למלק 6"5 הדין מ5ד מ"מ משיד, רטומ נטל ול6 לד"תהזמינו
 b"D. מ"ט. 6 ענף קם6 מי' כמהרי"ק ויעויין לנפמי', דינא עביי ככללעיקול

 15 6ת ספרו מהנתכעיס וקלמר ככי"ד, תביעתה 6ת תבעה טהתוכעת דירן כנידון וכמה כמה 6חתעל
 ל5ו להיטמע הנתכעיס 6ת לכוף כדי לנכון bSnnt מקוס לכל לפנות רטות לכקט זכומה ודקיביה"ד,
 על אותן דמממתין הנ"ל מסה האגרות פסק כבי"ד, מניעה 15 כענין גיתן טהיס כל6 6ף שסריממניעה.

 ם6ינס הדין %ית כתבו והנתכעיס ככי"ד מניעה 15 כענין מניתן דידן בנידון כ"ס דין, כלי שעטומה
 וכודאי יז, עמ' ד כרך ירוסליס פס"ד עי' נידוי, דחייכין דינא איית טל6 כמי דדינס %, להיטמעמחוייכים
 מניעה. 15 נגרס להו5י6 כדי לערכאות לפנות רטות לכקם התוכנת טלטזכותס

 חוקי כח האיזורי לכיה"ד 6ין oh ט6ף כתב י6 מי' מו"מ מלק הר5וג להגרי"6 וכתכים כפמקיסה.
 מחון גס ממונית תביעה לכל להזדקק ד"ת עפ"י הכח 6ת לו יט מ"מ ממוניות, כתביעות לדוןממסלתי
 כע"ס כ6ו ו6ס לפניו, כע"ד להזמין רכני מבי"ד מונע אינו החילוני מחוק הבוררות. סטר טללמסגרת
 סתורה כדין מלפסוק בוררות, טטר כהעדר 6ף מונע החוק 6ין ממונית תביעה כפניהס ונטמעהלפניו

 מהחוק טיו65 מה ד"ת. עפ"י דינס פסק 6ת לקבל המוסרית הדתית מהבחינה מהנתבעומלדרוס

 הגדול ביה"ד וכ"כ ע"כ. ידועה. למסגרת מחון הממפלס כתוקף כפיה כח % טלין רק סו6סממםלמי
 הגר"מ ויכלח"ט ז5"ל זולטי הגר"כ טליט"6, 6ליטיכ הגרי"ט מרן הדייניס כהרכי תמל"כי9כערעור
 תורה טל מכמה ניפוטו 6ת יונק כיטל6ל רכני כי"ר 34( העיט 169 עמ' הדין מדר כם' )פורמסאליהו

 הי6 הבעיה כאסר תופסת אינה החוק כמסגרת ממכות חוסר על טענם כל הרי כך ו6סודיניה...
 ח"ק נגד מנדל נדי000 מס' מיק הגדול ביה"ד כפס"ד ו6י% תו"מ. טומר ליהודי התורה מכחכסמכות
 חכרי נקמר: ה6יזורייס, כתיה"ד טל לסמכותס כהתיתם פורםס(, )טרס תטנ"ה 6ד"6 י6 מיוס וקמתחסד
 מ%תמילה היה מינוייט כקטר הטלטונית, הרמות ע"י bSh מעיר, אנטי ע"י נתמנו ל6 האיזוריביה"ד
 הדתות וסר הגדול ביה"ד נטיף ע"י פנימי טיעון כמסגרת נקבע פלונית כעיר ומקומס מתםכדיינים
 לחוק 19 )סעיף הגדול כיה"י תטיף הדתות סר מחלטת לפי עת ככל אחרת לעיר להעכירם ניתןכאטר

 מפלטונית פרטות מטעם ככי"ד bSh סעיר טל כבי"ד הוייניס 6ת לראות 6ין 6לו כנסיכותהדיינים(.
 המכמתם לל6 לטינוי, וניתנת כוקטה, אינה השיפוט איזורי קכיעת כי י5ויין מסויימת. כעיר מוסכוטמקוס
 העיר עסקני ע"י ול6 הלע"ד ע"י הוקס ל6 המסויימת כעיר כיה"ד עממו... כיה"ד טל וגס העיר אנטיטל
 נסיט נפני טממלי5ה הדייניס מוק עפ"י המינויים ועדת ע"י מונו והדיינים לת לעניני מממרד ע"י6ל6

 ע"כ. וכו'. העיר 6נםי עם מתייע5יס ול6 כועדים % וכלל כלל מינויו. עלהמדינה



 ירושלים - דיןפסקיקפב

 מסוענקו 46 מקד 5חריס כנוט5יס לדון ה6יזורייס לכתה"ד סמכות מקין הי6 לממחלה היועס"מעמדם
 הרכני כיס"ד וגס ס6יזורי כיס"ד "גס דבריו: 6ת המוטט 169-168 עמ' הדין מדר ם' ,.hh כמזק.למס
 לכתי סמכויות מעניק מסחוק מ55תי 1ל6 החוק... להס מהעניק סמכויות המפעילים גופים היגסמגדול
 כו מיום סדייניס מכור הדתות ממרד מל כתס"ד הנהלת כמכתב התניעה...". כנומך ~ון רכנייסדין

 כדיני כתס"ד סל הטיפוט סמכות כענין המספטיס מטרד ג5יגי עם גפגטו נ5יניו כי גכתכ תט"םככפלו
 לכך מתנגדו כרוכס המספטיס ממרד ונ5יגי ביה"ד, כפני לסתרייך הסכימו ס5דדיס כטמניממונות
 הוראות מכח מנוע חוק, מכח הפועל "גוף כי מס כתם עוד מונים. מנימוקיס ונימוקים טענותכמכפיסס
 צורר". כל - צורר כפני למתדיין לממסלס, סמספטיהיוען

~lbSI
 מטעם דיינים טל הו6 ה6יזורייס סדייניס מל סמעמדס הנ"ל הגדול וביה"ד סיועמ"ט פרוכות
 העיר, מל כי"ר כה וקין איזורי כי"ר רק כס סיט מעיר נמ65 העיר, דייני טל דין לסס 61יןהמלטונות
 ע"י החוק טפרסנות כיון 5ירי6, לho 6 מסוס ט6י י"ל 6ך קכוע. בי"ד כה טלין כעיר נמסכת ד"תטפ"י

 ויטנס הדייניס, כל על מוסכמת אינה הגדול כביה"ד טנפסקה הדעה גס וכך להמתנות, עלולהסיועהמ"ם
 כטבריה ביה"ד חכרי דעת כמו מכסניס, הס כס העיר טל ככי"ד ה6יזורייס כתיס"ד טל סדינםהמבוריס
 סטיר סל דין ככתי סנתכעיס דין מבעלי יום ככל ומעסיס הגדול. כביה"ד הדיון נמוכ החלטתםטעל

 עמדת טכעקכות לומר הו6 תימס ודבר הנמכע, 6מר הלך מדין 6יזורייס לין ככתי ~וןמכקטיס
 סל כי"ר ט6ינס ממוס האיזורי לכיה"ד הנתכע 6חר ללכת דין 6ין מנ"ל הגדול כיה"ד ודעתהיועהמ"ט
 51"ע.העיר.
 - היועמ"ם לעמדת כניגוד - ה6יזורייס הדייניס סל כר"מ דין לפסקי מוקי תוקף ים 06 גס פניס, כלעל
 ככי"ד כוחם 5ין מ"מ ד"ת, עפ"י לפסוק כח להס טיט להלכה וגס כלכד, הבוררות חוק על מתכםםה"ז
 בי"ד פכי על - כחוק ו% כס%ה % - עדיפות כל להס 6ין וממי% מטעס, כדייגים רק hih העירסל

 וחטוב, קבוע בי"ד טל דין לו ים ד"ת טמכחיגת זס, בי"ד כמו וגדוליה, סעיר 6נמי ע"י מנוסדלממונות
 מוק עפ"י לכי5וע ניתנים סלו הדין פסקי החוק ומבמיכת אפוטרופוס, מינוי על כפס"ד לעילעי'

 הנ"ל. סרכיעי כתימ כמו 5כורי, מוסד 16 פרטי 6דס הו6 הנתכע 06 נפ"מ ואיןהבוררות,




