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 אלול י,)מ"ד'

 הדיוןנושא

 הבנין את לקבל להם שיאפשר הפנים משר דורשים א' בשכונה יעקב בית ביה"ס תלמידותהורי
 מהעיריה דרישתם את להם יקלקל ולא בשכונתם, ספר לביתהמיועד

 לכניי
 מזורז אישור ע"י זה

 לשכונה. זרה חינוכית למסגרת יימסר ביה"ס ובנין התלמידו,, בנותיהם עבור מנדי"םלהקמת
 )ייאמר לצו ציית הפנים ושר הפנים, שר כנגד בענין מניעה צו וקבלו בקשו התלמידותהורי

 לעשות ושמר ששמע שליט"א ישי אליהו הרב הממשלה ראש וסגן הפנים שר שללשבחו
 לו שאין המשפטי היועץ של חוו"ד מאחורי ולהסתתר להתחמק ניסה ולא הדין, ביתכמצות
 במערכת ופקידים שררה בעלי - ולבושתינו לצערינו - שנוהגים כפי רבני, דין לביתלהשמע

 והממשלתית(. העירוניתהשלטונית
 המנדי"ם של בתקציב להשתתף הפנים שר על לאסור התובעים בקשו הדין בביתבדיון

 הקצאת על להחליט העיריה תוכל לא זה תקציב בלי שלדעתם משום לבנותיהם,המיועדים
 הוסיף אך ממשרדו, לכך תקציב לאשר חושב אינו הוא שגם השיב הפנים שרהמנדי"ם.
 ההורים, לרעת ההורים של זאת התנגדות ינצ* המשפט ורשויות הענין על האחראיםשלדעתו

 שלמקשה הוסיף הוא האחר. ביה"ס לרשות הבנין את להעמיד הרשויות יוכלו כך ובין וכךובין
 שליט"א. הגרע"י להוראות כפוףהוא
 בשכונה לבנין להכנס רצה לא הוא שגם ואמר בענין, עמדתו את בדיון הציג האחר ביה"סמנהל
 אחר. בנין יקבל לא הזה הבנין את יקח לא שאם ברורות לו נאמר אךזו,

 ולא א' כשכונה יעקב בית לתלמידות הבנין להקצות שיש דעתם הביעו הדור גדולימאידך,
 הזרה. החינוכיתלמסגרת

 דיןפסק

 עבור כסף להקציב הפנים שר על ואסר הפנים, שר הסכמת ואת התביעה את קבל הדיןבית
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המנדי"ם.

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןשאלות

 ספר. לבתי בנינים להקצאת העיריה סמכותא.

 אחרת להחליט העיריה רשאית האם זה, לבי"ס הבנין להקצות שיש קובעים הדור כשגדוליב.
מדעתם.

 רנשובה,,

 וירקת התכמה העיר רמסי סהס פד סי' ח'" המ3י'יט כתג ק31עות, טסחלטותיהס העיר ט31' מגדרא.
.bwnוכמר ממיס. לטס דעתס סי"מרו ט5ריך כת3 כ( סי' קנין לס' מיימוניות 31תט131ת hrrifno 3"סי' כ 
 לסם כונתם היתה % 5ותס ט3ררו מעיר וכגי 3"מת טוכיס וניגס סגכררו העיר ז"ט "ס סו: "ות סוףד

 ע"כ. כמ. סוס להג3רריס 5ין מסויימיD't)bb ,6 דעתס קירוב כפי hSbטמיס
 יימסר למי לקבוע העיריה טל וכותה לעיריה סייך טהכגין מכיון סכה עמ' יכ כרך ירוסליס פס"דועי'

 ה5י3ור מלקי כל ע"י טנ3חרו העיר למנהלי טיס h"utSt סגריס"5 מרן סל דעתו זקת ומלכדהכגין,
 ,. ע"כ. זט"ה. סל כמס3עיר
 העיר לגסי ס"ין כה סעי' bb1 סי' ו3רמ"5 כתו"ע פסק ה5י3וך, על ממוגה תסוס מכם כה טיס כעירב.

 רב סם סיס סכיון ג, סי' מזרמי לליהו רכינו כסודת וכתה המכס. מדעת עטו hh"1 כעס לתקןיכוליס
 כבית הו" וסרי 3ו יט מלכות סתורת לגסיו, 3טליס הס סרי ס3עירס והטפיס המכמיס כל העירמנסיג
 ט. סי' nr'lh יהודה בית סוית ועי' לגביו. כטליס היו סמכמיס טבל טכירוסליס הגדעדין
 עבור הכגין "ת להק15ת קבעו זט"ה, סהס ה5י3ור, ע"י טג3חרו מעיריה ר"סי כמגס דידן 3גידוןוע"כ

 סיט קרעו כעיר התורה טגדולי כיון מ"מ כידם, ימחה דפי הממ"ע כתכ וככר זרה, חינוכיתמסגרת
 D"Ph "חרת תיגוכית למסגרת הכנין "ת לסעמיר 5ין מהטכוגה, יעקר 3ית לתלמידות סכנין "תלסק15ת
'Ch1Cוכשל. התורה, גןולי סל דעתס נגד כלוס קכ,עתס ס"ין "מרת, קטעו הג3מריס העיר 
 להמלטי. הופך הפגים, לסר טניתן המניעה 115עייכ

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג




