
אממונות

 ירושלים דיןבית
 ילסין ולבירור  ממונותידים

 בעיר מרכזי ביכנ"ס על בעלות על היא כשהתביעה הדיוןמקום
 -עא 1632 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

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

 אותו. לנהל שאמורה ובחברהבביהכנ"ס

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

 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 בענין לדון ג'העיר
 שהיה בדיון ועוד, אחרת. בעיר לדון שמוציאים בעירויי 'יאלם של דין כאן יש וגםבדבר,
 ב'. את לייצג עליו שאסרו אחרי א' של מענותיו 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

  טגגגכ מעיר כגי לפיכך עליו, לדון יכול 5יגו סנ5ס 5ד בו ~יין סיס דגר כל יכ: מעיי ז סי' נסייעכתכ
nrrnoo)n  סעיף 6ומס בדייגי 16ת1 דנין  5ין )"hh דריך כמ ס"ק ססמ"ע וכתב למרת. ס"ת למס ים 
 5ות טס פסוקם כסלכם כ15רך ועי' סדייגיס, סל סילוק טוס 5י"5 151 מקוס, כ16ת1 ס5מר מס"תטיסנן
מד.

 גר טילינו דיין מכסן טכר6סו כסרכוז ג' כעיר יתקיים טסדיון סדין דית ממליטוכניד"ד
~ntbs 

 עיר,
 כיסד מכרי ט6ר וגס כלל, סגידון כענין גגיעס לו וקין מסלו מסודר כיכג"ס יס ג' כעירולקמילתו



 ירושלים - דיןפסקיב

 למוס 5ין סי דבר עפ"י Oh כי טבעית סטג5ה ס5ין דכמקוס t'rlno כסס 1 סי' כפת"ט כהד סריכטוג5יס,
 טיג5 לו טיט ד3ר סוס 15 רסס מעטם כטעטה מטח"כ b)tts, כמו שכותו יהפך ול5 יטעמודדעתיס
 פטרוסו ל5 סרי וכגיד'יד עכ"ל. (כותה, ליס מזי ל5 כך דמפגי למוט ים דג"כ מלדוגו ירמיק ודחי3לי13
  ~זן.  ספ  כירים hStnn יל,  בפרפ  ייייב י'  כדיך פפלי hih יייית  טנסימממת
 ס סעי' יד סי' סט)מן ערוך כת3 כ3ר קמרת כעיר לדון סמ51יהין כעירו לחרס רומס זה סדין מטעןומס
 ל5ו ו5ס 5מרמ שעיר לדון יכפוסו ככלן פנים לו סיס15 תתם יט ו6ס הדייגיס, עיני כרזייית תקידסכל
 תקמו סי' ד'יפ מרוטג3ורג מהר"ס טו"ת עפ"י י סי' ל3י חכם טו"ת ועי' ככחן. וידוגו לסכע"ד טומעין5ין

 למתדיין סל5 סדכר טוב דמיים h~h 5מר, למקום הדיון 6ת לסוליhtr 5' קינו סליכור עם ממתדייןןימיד
 לכורי ענין כ5ן יט סרי וכגיד"ד סדרר", "טטוכ רק hSh 5מר שמקוס לדון סגריך כת3 3%1מקומס,
 מתערב קינו זס דין זכית ג', בעיר ביה"ד ככבוד לס(סר וים לידור. מול ימיד כמו וסייז "ידור,ושייכות
 לטיט. סכווגתס וכודוייכסיקוליו,

 טמתס מלהד כמכרס מלקו 5מ סקנס מכיון גר6ס גי, ס3עיר ככיסייד 3וררומ מחס טל5 טטעןומה
 כוררות. טס ממס טהמוכר לכיסיך ממוייכ סקתס וגס וכו', לסני ר5טון מכר מסכגררות,

 הייזלר. אהרןמרדכי




