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ירושליםייונית
" 

 ,יזחסיוזלבירזרממזגזתלדיגי

אל,ל,לפביימיםכמהישינהשענרר"מ
-עא JS02מש'ממזגזתתיק

 •הדיןןנושא

החדשהזמןתחילתלפניימיםשכמהשנים,כמהכרי;מאצלושמכהןביהרבאתתובעאיהרב

וכןישיבה,לעבור-מניעהבצו-ביהרבעללאtנורמבקשאיהרבישיבה.לעבורהחליס

 .שלולישיבהשנגרםהנזקמשוםביהרבאתלקבלגיישיבהעללאtנור

שחוזרפועלכדיןישיבהלעבורזכותלוישהדיןשמצדלושסעןביהרבבשםמוtנראיהרב

בי,הרבכמושםבעלמחליףלמצואמאדלוקשהשיהיהלעומתוסועןאיהרב . Pהיובחציבו

 .האבדלדברשלוהמצבדומהוע"כבישיבה,לאנדרלמוtניהתגרוםויציאתו

,ומהיוםחשווןר"חעדביהרבשליציאתואתלדחותשהtנכימוהדיןלביתאומריםהצדדיםשני

אתיפתורלאזהשגםסועןאיהרבאךמוקדמת,הודעהשליוםמשלושיםיותרישאזעד

פtנח.עדלפחותהיציאהאתלדחותומבקשבישיבה,הבעיהשתהיה

דיןפסק

נדחית.מניעהלצוהבקשה

יגרשמואל )-(קניגיהושעדוד )-(אב"דלוין,דובאברהם )-(

לדיוןהשאלות

הלימודים.באמצעאחרבמקוםללמדר"מ'שעוברא.

לבעה"ב.והפtנידהאבדבדברהיוםבחציהפועלחזרב.

 .חדשישכר,ומקבלזמןהגבלתללאלישיבהשנשכרר"משלדינוג.
, 

 .במלמדלפיסוריםמוקדמתהודעה .ד
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תשרנה
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ממריכמטעממניססזרגיוגויסיוסי Sנמנוור rכחיכוכפועכרנממרמקומוחוכמסמיכ"מנגמיא.

ג,סעייכג cס'יו"ע Cנפסקוכןכענזיס.ענזיסוכמססענזיענדיס,רמכ Cינכיכיגיזגחינסומ

 ,כסיוחמו Sעכיר Cכססופרמומכמזמפיכוכפועכמסורטעממומ:ומימרזכי;סגסוחס Cכסרמ"מוכחכ

, 
• 

סמכוזכזכרמככמנודמיכו cכדכרכז"מס:סעייס Cו"ע Cנוכסכןכיס. Cס Cכו cכקנבככעס"כככיח

ומקורוסמכו.דדכרמיקריכור rסמוומכמדוכרמ"מ:וכוי;נוור rכמיכוכמיכוקככןוממזפועכממזוכוי

 .ר, rמוסיוסי Sדכמכפועכיכ cמכממכמד cפסקו cמני"סורניכויומכרכיכוס Cכ rעסיימסר"סו"ח Cכ
חחעג.סיימ"מכ"מ Cסרו"ח Cומו cסייכ"מכמרדכיוכ"כ .כוור rכמסימכוככוכמונ cמכבכנזמכמ

כעריסככמוזמו Sבככיר cזסמכחכ Cס Cכמרזכימו Sבכסוחריומכרכיכו Cכסיייו"דסמסרי"טס Cוסק

ור, rכמיכוכמיכו cכקככודיכוומיוסיוסי Sנמור rכמיגוכ Cפועככזיוס Sיר Cבכס Cכככווי rכחיכוככ:ו cכ

מימכככווח,:וידדייקכמכחרחגמ cזמגמ"כ cומכוור rכחיכוכפסידמדכיכמדסיכמסמסרי"טוחירז

מ Sמו Cכמיכוק Cדיחירזס Cסמרזגיעכס Cי Cמכ.ומייכור rמומיכופועכמפיכוודמיפסידממיכמ

יומכרכיכומפיכוממרמכמזמ Sמומיכו Cגמככסמכז,זנרסויזכמיומכרניכוסונר rמ cממרמכמז

ומגזוחחכ"ןכססמכמז cמכסמיס Sמומסמ"מ cכמסיימו"ממנרססמע cועייסמנד.דסוסדנרמודס

כמס rוכדומס, rכעוו cככמוחיכס Cוכככסוכקיוו cכמוח Sנסומ Cס rססחגסכמומיכו cמכמומוסר

 .סמכדזכרמיקרי

קדסטרי Cו:חמ Cפר rפרקכסרויקרמכחו"ככימכבככדיסעכדיסוכמ:וסעכדיס Cסזרמקורוסכס

נ Cטר cנקודסנבככדיסניקכיחיס Cקכייחיטר Cדכיוומכ:כסס Cעס"חרמי rנמ Cופירוו, cרמעכיסס

מככ Cומחמחיומ Sיוונפיכןקכי,:ויקכייחוומיוטרי Cנגכינטכרנוכ cטר Cכריכו,כמכר Cמוחו

ומרדכיעכסיימ"ככ"מ Cסרו"ח Cונמסייקכיןכספרמיימוכיונוח Cנחוכחנכמכר.כמפמחוכמיכו cמ

רמכ Cיככיניכיעכוענרמיסורמדעכזענריענדחמ Cסנק"ו,ענרימענזיכפיכןדפועכמו Cסי'כ"מ

פועכ. Cג"נ,:וימקיכיוקכויוגופוענזיס,

כ cכעכזוכו"נמ"ככיסכמיכדרפועכי Sמדנמדמי·ממרחכחכמבככףקבכט Cור Cמסרי"קו"ח Cכממכס

 .כרכו:ו Cכבככעכ"כ,וכבכ:ו"כ

ס Cככסיייו"דמכרי"טו"ח Cככחכ Cכמכיסיכככימוריסניודכפ"מדנככו)חיכ Cסמכו(בכפ"יוכרמכ

דנרסויזכממע"גנוור rכחיכוכמי,וכטכככר cכמנממו Sעוכר Cמיכו c.זמכמז Cמפךייחימכרניכו
כוטכ,סומנטכסגר Cמכמעכדוחכמומיוענזיס,רמכ Cינכיכיכיוס cממכמטעממכוידמידיסמכד,

וכחנכמכרי"טדנריככימחסיימו"מקמכ rיחככסחו"ח Cוכ .מיכדרי Sמוכממו rכעדכיר Cכומ'וכנר
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נימווכפיססככוכיסיותומ::ווי"ט·ודנויקמ.סייימיוחותויית Cנוכעי"זופוח.כפתוודדנויו

נטכ::וכו Cוקכוטכ Cנמכמד,וככןכנעסיינענדסומ Cמ Sכמסיוסי Sנחכחזוויוכככממס c::ומ::וריייק

ענוימענדגועלמפועל cוכיימוכיוי Cסתלנימוומנכנו,כחזוויכוכומיכוכנעס"נ,ענדונ Cחמיכו

C יוS כמכמ,ךפועכניוזנסכחכקסנוממיןכסף,נגועוןחC מכמדגסc מכממיכוכוטכC נטכס.כו

כחזוויכוליס Cכפועכ"ז Cודמכמדכתנומגס'יח"נכנחקקיויית Cווסייחייחנו"י Cויית Cנונחמת

::וויחסנוסחוזונמכמדפכוגתחדחיכחדכיווקח Cפוי ו:: Cמויס Cנחסיי,ס Cמל Cידיוועייסיוס.י Sנח

 , .כיקיסכומו::ומכמדיכוככפועכ,

כס C ו::ונתוךכו Cמסת Sקוקכככס Cכ"ן Cותיכוקות.מכמדכוו CCיכוו Sככתכקינסיי Cנ" Cסוו"ת Cונ

 ,ו tח::ומקוסחכמ::וקסיכסחו Sויוועס,ככיחן Sכחוו Cוכיין Cוכחתיכוקותמכמדיכוו S:רמו Sמוכמכוחזו
כיס Cכ:רכעיווונ cככ:רכויחוומוי C Cכ" C:רווכתנתכמס.כיס Cכ::וכעיוסיחזוו Cמכו Cו"ן C:רס Cכוח

וכו Cפסידמדמיכמכמידימנכפסידמדכיכמנמידימיכיסגי::ויוסי Sנחכוחוזודפועכד::ומתגמו,

מוו:ר.נכימסוככיסיכדיסס Cמזוגדוכ::ופסידמכך,ומיןמטעומועכיסן

וומ"חכג, cסיי::וטווכתננו,כחזוויכוכחס:ריוקומחמתמחוכנע:ריינמו 5עכיו Cכ::וגדינוחוזו Cוכ

דכמטזסייק::וסמ"עוכתנס, Cסטוו::וכימ Cכ:רויייודלמנו,כחזוויכוכדחיגוד,סע'יס Cו"ע Cנ

דכתיכוס cממלמחוזוי Sמכמיוסכיו Cדדכיון:רנייחו:רוסיףמעות.חכו Cי Cכדי::ופועככחגתייפ::ו

כוחוזומסמנכיותו,כעכודחפןמיכו cדתכיכונסתסכחוזודוקממייככעכדיס,ענדיסוכמססענדי

ו:רגיכו,ומעין tומין::ויוקי,גפיכע::וייככוכס tימסכעכדוחכי::ודכיחמדעחי::וגכימ"ג::ויוקימחמגד

עגזיכמסוימייזויית Cוז,סייפועכיסכיוות C::וכיומחג"מג,סייסוףיויידמ:רויייטוכייכע"כ.מסתנומ.

יחזקמככגסחו"ת Cועיי .ו::כסייחג::וקויתס Cכדסייק Cופתייסח,סיימכגמזימ::וויייוייח Cוטו,סיי

יוקומחמתנוחוזוחס cיזסעייכג cסייכחן C ו::עווןועייכו.סייחו"מחייסמיסויית Cוח,סייחוייח

 .נוכחזוויכוכמןסתחתוג::ו,עכידו

מכככעכדיס,עכד::ווידמכ"גכודחוזו:ר:רכג:רככימווכגוןז::וגכ Cפכסייחו"מחי:ר Cמכןועיי

מיכו cוס cממויוקומחמתכוחוזומסגפייממיןגסף,כגועוןמ Sדיועכוימעכדגועדכמכ:רכימוו

עו.דכענוד ו:: Sוו

מיןדיכווחמפכוגחמדמיגמדגיוןג, Sסייחיימ Cמ"ממויו"ת Cוז,סעייכג cסייפט cממווח,ועי~

עמיכמוחחויימ::וכיקוטיסקוכטוסחייגככחעכומותועיידסממע":ר.כו,מכחזווועכנויגוככע::וייכ

 ·ו::ק

גו Cכמפיכועודות Cכע ו:: Sווומיגוגו Cכוכיחן ו:: Sווז:רדמסיטמ cדפכמסייקכג cסייייך C ו::כתנב.

סיזקוכככוכס cכוין Sפועכיס,כמומיןועח:רמחויספועכיסמתחיו:ר::ויו Cכגון::וחנו,ךדנווסוח

 .דגומימדיגח
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:ויו tמחמחמוחופיטרו:וק:ול tקניעח~מןללמגר tכ tוחט tנרנררןוסי'חו"מחייסמיסו"ח tנג.

נגחנקנעולמ tגיוןלגמור:וזכ:ו,מוכסיס:ויולממסרמףלק:וילחסחוןחיט:ו t:ומחלתחמוכסיס

t ל:וכחוכt וחטt לוכוחוכוגחוכזמןוסt נפלוגתמחלימסחס,טרt ג,סעי'סנס":ורמ"מ:ונימ

מחחכ:ו tנכפטריחו.סי'ו'גככ tנח tוג:ורמ"מע, tמריך 5tגגמוחייוימיגגמעונגיטיןנ"מ tדג:ור

ע"ג.פטורין.:וק:ולממילממ"ג:וממע":ו,נפכוגחמרחכימוגיוןוגוי,

וככחכקו tג"סתס"ו tפירומיןפועכיסגירוח tנר"סחס"גחנקכמסייח"גמלגימלנרנריממכס , 

קינכו tמף tסכוריסגו"עפועכיסגירוח tרככסתס,חכירומחכזוןמחחייככעכין tו:ורמ"נ"מ t:ור

כעוכסכוrוכחייכ tכסחסחכירוכוrןכמחחייכנ"מ t:ור ?iפס tומ:ועח,כגככסכקויגוכיסנסתסfורס

רמז tיגירות t:ונ:וסגס tכמקוסחככז:ו,כזמןגירוו tכחמר tוגוכככ 5קוס tכוכחיןס ttוס tמ:ו"ז

מווכע t:וומגירות t:וזמו:ורי , tחור.מווכע tכפיי:וי:וגיר tככוס t:ות t:ווסגס tגגוןזמן,יכת 5כק

:וי:ו tגפי tחורנגכמווכע tנגככסכקויגוכ tכרורחמכס:וז:ו,:וזמןתוךכסכקור tמפומי , tחור

ז:ורגכגתכ tמלמנמותגגסיינ"ק tמיכחזוןוג"ג .רטוסייח":ומכגימכנרכרי.וג"פגרו tמופן

ועייע"ג.:ומדיכ:ו.גמכ:וג:ופסיקמ:ווירסתממ:ומכ:וג,מחר:וולגיומכ:וגמיגממסמנכמכ:וגכדכיגמ

גלכסוףלפטרו:ומעכירזגמיית tחרגורת tמ:ומקנכקוכעכעכורמף:וחזו"מלפי t 93עמיגפר"ר

 . tחור

ז:וכעולסחיכ:וכסתסר:ו:ותחייוכתסכרלמ t:ורמ"רמף'ל:ויפן,גתכע:וסייח"מחו"מ:ו tמכומגרוח

כ:ותחייכ:ו Sרוfויוכר tחפ tרכרחיז:ור Sמכעכמחממון:ותחייוכח:ווח tוגריכזוןכמתחייכרוקח

:וחחייכ tכימממ:וי"תכעוכס:וומ tווכ tמכמוגרחכמ tגיוןלגן:ו:וומ:ורכרכערכמעטמכמנ:ורכ:ו

לומרכוכ tיורחיכוריך 5tמחמת:ווח tחלמעכיוקככ tכעלמח:ותחייוכחחיוכ tפועלגר tכמככלעולס,

tt ועתלגלגרו:t ומללוי:וי:ו:f1 ג:וt כפועכומ"גלפועל.טרן 5יtt וכ:וגרח:וויסתסגרו:t גירות

כסלקסכעכיןמתמוספרומומכמטכחחתכמ tרררקיכמקריקטככ"מרכחרן 5ר:וומ:ומ,ורמי:ולעולס

גככ tכרוקמרמייריכומרומין .לסלקסיגוליסמיןז:וכלמחכל:ורררכמפסיימ:וומ t'מפסירויוקמ

רפסירמטעסככמכסלקויגוכ:וי:וכמומ"מכויס t:ורמכרכוררכיכמתלמ tרק:וי:ורכוימר:וממתמ,ככי

רגמסייח"ממ:ורו"קו"מ tוככסיייו"רח"נכנחקריג"י t 337עמיגגרךפר"רועייע"ג.:ורר.·דלמ

 tלחוומיןגדוליסוגמ:וגמ:ורעתגן t "וסייחו"מח"גפעליסרנו"ת tויגסי'מו"חלמ:ו tוחמיח
קיסייןזכ:ויין t,וכגןמקוסכגכחזכח:וגייעלמחסוגיןכוממת:וז:ו,כיכר:ווחייחיי:ולק"טכסכרת

לי".

גלגירוחו tקכל tמףע:ו, tגכזימכי:ו:וויפועליסגירות tכיסתסגחסיי(פלחג'י)חכר:וסמע tועי'

 . tעיי"כ:ו, tי 5ח

לעוכר:ו,מקוסומ 5למזמןורך t.5יכמקוס:וכ:ווגכפימסעור:ר":וכ,מותגגסיינ"ק:וחזו"מגתכ .ד
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 tכחיפוימיסכקוכעריך 5חזור~ומ t::וודיעו tומיוסחדכוח, tכ::וטרכיס 5::ומ::וימיסכמוחןכרו tסחממ
ע"כ. .::ודייןעינירמוחכפיעבוד::ו

יחזור tכבע::וייב.ות tר tי tיב,ס"קבי S::ועטרתס tביס"קכג tסיי t::ופח"כחבמכמ,דפיטוריוכענין

נספחיס::ופועכיס"פט tב"מ::וובמ::וחוק,כפי::ומדינ::וומנ::וג .ון tחר"חעדובחורףמיירר"חערבקין

נת tתחיכתכפנייס tחד ו:: tכו t::ופיטוריןעככוע Iכ::וודחייב::וורמ::ועובד::ומפטרבי"סמנ::וכ t , 42עמי

נח tחחיכחכפנייס tחר ו:: tכו tערכךעככו::וודיעולמפיטרומס t 5ב::וער::וס tוכתבס. Iמור I::וכ

מקוסבינחייסמ Sימכממס::ומכמ,כרו tמח::וכימודיסנח tחוסעדכוכס tכ::ומעבידטרך 5י::וכימוךיס,
::וורע::וכחחמספיקחרדייסחינוךבמוסדוח t::ופוסקיס::ודיןמבתי t'tס tכתבעוד .מחרעבוד::ו . . 

::ו::וורע::וחקופח::ו::וורמ::ווע 5במק t::ומנ::וגכ tעיקרוככ tוס tמ , t::וחופחחיכחכ.פנימחד tחודמוקדמת

עבור::ו tכחפ ו:: tק t::וחופוזנמןייס, tחדכ t tחופ tי::וחינוךבמוסדות tמפני::וומיס, tחד ו:: tכו t::וימ

::וחינוךבמוסדוחוכפי"ז , t::וחופכפנימחד tחודכ::ווריע::וחנו::ווככןס, Iס.וור::וחינוך/:מוסדותמפני

 . t::וחופ Iכפנמחד tחודע Iכ::ווד Iדיותר,ר Sק t::וחופ tס II::וחרד
::וקבועזנמןמ::ועבוד::וכמפוטרכ::וודיע::ומנ::וגדחסייכ 5זמחחמו"רד Iקעמיזכרךכיס tירופס"דוע"

ס Iמוד I::ולנת tעד::ומפוטרכ::ועוברכס tכס Iב IIוחס Iחכטורין I::ופן Iמס II::ומסוזנמן::ווריעוכמחסכז::ו,

ז::וכי ,' tחכעבריכמ Iרחרמחוזמי tמככו I::ונ Iכנניחו,נ tיו tחף::ו::וטנותוכככורת t::ומחת::ובח::ו

ע"יחותופיטרוכמ tון Iכ::וייס Iב::ונ::וכחעכס Iחלדנן.נמקר::ו::ויי::ונטכ,כפועכסדחינו Iנמכמדדין

::ו::וטנותככגסכרנותכורתו tמכככמכמדכס tכס Iחיינ::וס I::ור::ומרינ::ו,מנ::וגכפי::וקבועזנמןמכחנ

ע"כ.תמטות. t ו::וס tבכי
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