
אממתות

 ירושלים דיןבית
  יוחסין  ולנירור ממומתווים

 תקנון לתקן סטודנטים אגודת שלסמכותה
p'fiממונות 'va. 2 2עא זז- 

 תמוז( יה,מהד'
 אושרי אביעד הרב טו"ר ב"כ ffy ואחרים א' א':צד
 ביטון אסף עו"ד Jff1 ע"י בי הסטודנטים אגודת ב':צד

 הדיוןנושא

 משום שתיכננו כפי לאגודה הבחירות את לקיים שלא ב' הסטודנטים אגודת על לצוות מבקשא'
 התובעים. בזכויות ופוגעות האגודה, לתקנון בניגוד הן המתוכננותשהבחירות

 מניעה לצוהחלטה

 ומצוים לבקשה נעגים הדין, בבית הנהוגים המניעה צוי כללי ועפ"י וחבריו, א' של טענותיולאור
 סעיפי כל שיתקיימו לאחר אלא לאגודה הבחירות את לקיים שלא ב' הסטודנטים אגודתעל

 .התקנון

 יגר שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בהלכה. מניעה צויא.

 תקנון. לתקן אגודה הנהלת של סמכותהב.

תשובה

 ז כרך ירוסליס פס"ד רקס - סדין ככיח סגסוגיס סמגיעס 15י כללי ט: עמ' י6 כרך  ירושלים פס"ד עייא.
 קעח:עמ'



 ירושלים - דיןפסקיב

 כסף 6ת למפסיד עלול הדיון מועד סעד וטוען כד"ת, דינו כעל עם לדון ומנקם ~י"ד 5ד 63 6ס6.
 ס5ד נגד מניעם ח1 עיקול 15 ופוסקים כקטתו 6ת מקכליס הסגי, ה5ד עי" pt)'oi טעלול 16סתכיעס,

 טעטת לדמוע ומכלי 6מד 5ד כמעמד nhrt , לסיפק 16 להפטיר עלול ססתוכע hnu כקותו , לדיון עיסטני
 ס"פסר. ככל קרוב כמועד ס5דדיס כין לדיון מועד קביעת כדי מוךנגדיות,

 עזר ככלי מסמס 150 כלכד. חמד 5ד כמעמד טה651 גס מס סופי, פס"ד מסוום חינו מניעס 16 עיקול 15כ.
 16 עיקול 15 מ51י6 סדין בית 6ין לפיכך מדיון. למועד עד למשקט e'~rll ספסדיס למנוע כדי סדיןלדית

 כלי ס(מן למחרכת טרם ססמכקט כמקרה ה5ו 6ת ומפקיע ס5דדיס, כין לדיון מועד קכיעת לל6מגיעם
דיוגיס.

 ממט, כה וטובין קגטרגית תכיעס סל כמקרס מגיעה slp'~ 16 מ5ו ~ohlln הסגי ל5ד מפסד )מגוע כדיג.
 ח1 מעיקול מ15 כמו65ס סטני ס5ד טל ספסדיס לפרעון טיטמט כסף מכוס לססקיד סמכקסמהוייכ
 מס15. הפסדים לו נגרמו וסחכן יסוד, ומתיללת קנטרנית מיתה ססתכיעס יתברר חססמגיעס,

 150 לס651ת כפקסס כי סדין לבית המברר חס דיון: כסרס ה15 6ת הזין כית מסיר מסויימיס כמקריסד.

 על הותס  הטוי ה5ד ob סתמונהן חת למנות כהס טיס כענין תסוכיס פרטיס הדין מכית המכקסמעליס
 יפסוק oh לקדמותו סמ5כ 6ת לסמזיר מתתייכ ח1 סתכיעס, סכוס 6ת סדין נכית ומטלים בוררותכתכ
 מיותרים. ספסדיס לו טגורס מכיון 150 חת להסיר ומבקט הדין, כיתכך
 נסקר 150 לכך, מוכן וסמכקט חמר, כבי"ד ~זן הסני ס5ד מכקס סדין כית ע"י 150 ה651ת ל6הר 06ס.

 כתוך כירד לקותו יפנס ססמכקט כתכלי , הסני ס5י טכקט ככיסני ס775יס סני נין לדיון עדכתוקפי
 טנתן. ה5ו 6ת הדין כים מפקיע סגקכעו, ימיס onths מחמר לכיס"ד פנס ל6 סמכקס 06 ספורים.ימיס
 וס  ילטניו מטוס סמגיעס, ח1 סעיקול 15 סל תוקמו על (ס דין בכית לדון (כותו על סמכקט עמד חס1.
 לכך. סדין כית נענס כנתכע, דיגו סדיון כעיקר חס גס כתובע, דיגו 150 חת להסיר סמכקטס5ד
 זכל"6 6כל מגיעה. 16 עיקול 15 לענין גס כי"ר טל תוקף לו ים ה5דדיס עליסס סקכלו (כל"6 טל סרככ(.

  תניר. 16 עיקול 15 לפסוק כמ לו 61ין בי"ד, סל תוקף לו 6ין סגתכע הסכמת כלי לעלמו התובעטכירר

 קעט עמ' ז כרך ירושלים פס"ד עפ"י - מניעה לצוי ההלטהמקור
 דמפסיד כג'ינס ס1ח, דרבנן דתקנת6 כתוב: ("ל סג6ון כטס מלחתי וכן ס: סי' p~g כיק סר6'יטכתכ

 לסליל 6דס סמייכ ה61, גמור דין 6לח דרכגן לתקגת6 5ריכגח דל6 גר6ס ולי לכידה. הסכת מסוסגכסיס,
 מ"ג מסרסייך כסויית וכתב ד. סי' 5( כלל סרח'יס כסויית וכ"כ למיעכד. דמ5י ט5דקי ככל עוסקו מידעסוק
 o1b1 מ5ה כמ"מ ממ"כ עפ"י ומומהס, מומ(ק בי"ד רק תו לעכס רט6י דין כית כל חס כסקלה מדן גהסי'
 ס1ח Ofs )"hh כמ בי"ד ככל ס6'ן סדין, מן מון 6פיל1 סלמת לפי סדין להתוך פ ים ססדיין ה"דפ"כ
 לעכב סגי דין כית ח1 דיין סכל סו6 סלמת דמ"מ סמסרט"ך ומסיק ומסידות, כמכמה pfnlnl מטובכי"ר
D"Dh6כ"כ יסים טל pfntn .לסליל כדי לעככ רסקי ימיר דיין טגס 73 עמ' כ כרך כפד"ר ודייקו ומוממס 



 גממונות

 5ל6 סדין, מעלס סחייכ 6ת לחייב סדן כיייד מעטה ככל קינו סעיכ31 טמעטס לפי עלקו, מידעסוק
 מנהגנו כתב: ( סי' f)hin srrn מייס דכרי ומטוית עוסקו. מיד עטוק להליל מיומרת הלכה עפ"ימעטה
 דמו. כל טעגס על 5פי'לעקל
 להליל כדי מיוחדת מס%ס 6ל5 הדין, מעלס סמייכ 6ת לחייכ הדן כיייד מעטה ככל 6יגו עיכוב סלווכיון
 לבירור עד כלכד, 6מד 5ד כמעמד גס סעטוק לסליל - חייט 61ף - מדיין רטטי ע"כ עוטקו, מידעטוק
 33י"ד.סדין
 ימיר טפילו דבר, ככל קהלס למנהיג מתמילס מעיר סוכי סוחררו 06 תפ3: סי' כיש כמרדכי כתכב.

 ז, סי' מיגן מסריי הטוית וכ"כ וכו', כדורו כטמ51ל בדורו ויפתח מקהל, כתקנת עטוי טעטס מסט3ררו,
nrrttlוכתב לס. ס"ק ומ"כ ז סטיי קגג סי' 16"מ וסו"ע רכז, סי' יו"ד מהרטד"ס n~rics 6סמיומסות סרסכיי 
 כופין הרוב לכתמילס ט5פילו %1טלס, לחוור יכול יחיד bc'1 יפס סרכיס הסכמת מה: סי')רמכ"ן
 עדים, כסני הסופר מתימה טתעלס וכוי לתקן ס5יכור oh 157 כג: סעי' כמ סי' כטוייע ופסקממועט.
 טיה6 וכו' המגסיו לנהוג הניכור טיכוליס לפי טכי6רו וריש מסרטכ"6 מקורו סכיך וכשי קיימת.תקגתס

 o)pn עטו ד5ס יכ סעי' ( סי' טו"ע ועי' פסול. 6ו קרוב כקנין עליהם הקטלו ימידיס כמו ל5יכור תקנה3ו
 יטוה טל5 ותקנו עדיס מינו סקסל ד5ס יח PD" לג סי' וש"ע דין, דיגם סמיסיס על 6ף ידוגו העירטדייני
 ככ. סעי' לז סי' טוייע ועיי עליהס, טקכלוס כיון לקרוכיסס 5פיל1 לסעיד כסריס (ולתם עדותטוס
 תורה. דין נוגד טילינו כדבר ביים פסוליס, ועדים דייגיס להכטיר כדי תקנס לתקן הקהל רוכ זכות051

 טהתקנון כיון כמירות, לערוך וכילד פנימי, תקנון עליהס קבלו כ' כלמדה ססטודגטיס קהלוכעגיגיגו,
 3רוכ טימליטו עד ה6טדס מכרי 6ת ממייכ זה פנימי תקנון כ5טדה, הרוב דעת על ומקט) מוטכםהיה
 ע"כ ר5ס וולהכדיל, לתקנון כנידוד כמירות לערוך 5ין כתוקפו סו5 עוד וכל 15ת1, לטוותדעות

4ם.68ס8סם(.




