
אמשנות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור משמתווים

 בעיר מרכזי ביכנ"ס על בעלות על היא כשהתביעה הדיוןמקום
p'fiעא 1632 מס'  ממתות- 

 חשון( יב,מהד'

 הדיוןנושא

 וחברתו שב' ג' בעיר מרכזי בביכנ"ס שותפות על שבהנהלתו החברה ואת ב' את תובעאי
 מסויים חלק לא' שיש כתובים במסמכים גם והותנה הוסכם הרכישה שבשלבי משוםרכשו,

 אותו. לנהל שאמורה ובחברהבביהכנ"ס

 הענין נידון וכבר שם, גרים הצדדים וגם ביהכנ"ס נמצא שם ג' בעיד הוא הדיון שמקום מגניבב'
 חתם לא וגם בי"ד, באף תבע לא מצידו השותפות תביעת שענין משיב א' ג'. העיר שלבביה"ד

 דייני פסולים ג', בעיר ציבורית ובחברה ג' בעיר מרכזי בביכנ"ס ומדובר והואיל בוררות,שם
 נוגעים הם והרי בענין אחרת או זו בצורה מעורבים היו הדיינים שכל משום כענין לדון ג'העיר
 שהיה בדיון ועוד, אחרת. בעיר לדון שמוציאים בעירו" "אלם של דין כאן יש וגםבדבר,
 ב'. את לייצג עליו שאסרו אחרי א' של טענותיו נסתתמו שםבביה"ד

 שאינו אב"ד יושב שבראשו בהרכב ג' שבעיר בביה"ד יתקיים שהדיון החליט הדיןבית
 וגם הנדון, לביהכנ"ס קשר בלי מיוחד ביכנ"ס להם יש שלו הקהילה ואנשי ג' העירמתושבי
 אחרים. כנסת בתי להם ויש ביכנ"ס מאותו רחוק גרים ביה"ד חברישאר

 לתשובההמקורות

 טגגנכ תעיר כני לפיכך עליו, לדון יכל 5יגו סג6ס 5ד 13 לדיין סיס ד3ר כל ינ: מעיי 1 סי' נסייענתב
 סריך כמ ס"ק כממ"ע וכתב למרת. ס"ת לפס ים hh"( סעיר o~b תייגי יתו דנין 6ין סלמסס"ת
 16ת  ים פסוקם כסיס כקורך ועי' כדיינים, טל ס'~ק "וס 6ייי5 ו6ו מקוס, 1nlhs סימר מס"תטיסי
מד.

 עיר, כלותם גר סוייגו דיין מכסן טכר6טו כסרככ ג' כעיר יתקיים כמדיון הדין 3ית תמליטו3גידייד
 כיס"ד מכרי ס6ר וגס כלל, סגידון נעגין נגיעה לו 51ין מטלי מסדר 3יכג"ס ים ג' כעירלקפילתו
 סילוק. כלי טפילו לדון וכסריס סתכיעס, מנוסף מקוס כריחוק גריס סרככסכלותו
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 ירושלים - דיןפסקיב

 ודינס oS5h, מהיה כדיון כ' 6ת ליי5ג ספסלוהו מסוס כיסד נקותו טענותיו סנסתתמין מטעןומס
 לחוס 4ין ה' דבר עפ"י oh כי טבעית oh)co ס6ין דכמקוס סחו"י כסס ז סי' כפתיים כתב הריכסוג6יס,
 טיגן לו סיס דכר olc 6ו רסס מעסה כמעסה מם6"כ כסונף, כמו כזכותו יהפך ול6 יטעמודדעתיס
 פטרוסו ל6 הרי וכגיד'יד עכ"ל. זכותך, ליה חזי ל5 כך דמפני לחוס ים דג"כ מלדונו ירמיק ודקיכליבו
 ~זן. הס כסריס ממילך קל, כעדת הגיל ה' כבוד מפגי h~b וניסית ob)cמממל
 ה סעי' יד סי' ססלהן ערוך כתכ ככל קמרת כעיר לדון סמו5י6ין כעירו o5hi דומה זה סדין סטעןומס
 ל6ו 061 קמרת כעיר לדון יכפוהו ככלן פגים לו סיסקו חסם ים oht הדייגים, עיני כרפיית תלוידהכל
 תקמו סי' ד"פ מרוטגכורג מהריס סוית עפ"י י סי' 5כי מכס טו"ת ועי' ככלן. וידוגו להצעיד סומעין6ין
 להתדיין טל6 הדבר טוב דמ"מ h~h 6מר, למקוס הדיון 6ת לה51יb)f 6' קינו הסיכור עם המתדייןדיחיד

 לכורי ענין כ6ן יס הרי וכגיד'יד הדכר", "סטוכ רק 6ל6 6תר כמקוס לדון סקריך כתכ ול6כמקומם,
 מתערס 6יגו זס דין ובית ג', כעיר כיס"ד כככוד למזהר ויט סיכור. מול יחיד כמו והגז לסיכור,ושייכות
 לס"ס. סכווגתס וכודניכסיקוליו,

 סמתס מלמד נמכרה חלקו 6ת סקנה מכיון גר6ה ג', מכעיר ככיה"ד כוררות חתס ס% סטעןומה
 כוררות. סם חתס מהמוכר לכיה"ד מחוייכ הקונה וגס וכו', לסני רונסון מכר מהבוררות,

 הייזקר. אהרןמרדכי
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