
א ממונות

ירושלים ייז בית

יןחסיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

עיר ראש ננד מניעה צו

Z300-עך מס' ממוכות תיק

הדיון נושא

העיר ראש סגן למינוי יביא שלא העיר ראש נגד מניעה לצו בקשה הגישו מ' בעיר ח' קהילות

וזאת העיר, ראש לסגן ימונה מטעמם שנציג לעיריה הבחירות ערב שקבלו להבטחה בניגוד

. העיר ראש עם מאוחדת לרשימה הצטרפותם תמורת

לבקשה. נענה הדין בית

לדיון השאלות

מניעה. צוי להוציא הסמכות מקור א.

. תורה לדין עיר ראש כפיפות . ב

תשונה

דמפסיד Cיגfגכ ,fכוכ דדגגן fדתקגתכ כתוג: זייכ כגחון גCס מSכfתי וכן כ: סי' פייק גייק Cכדחיי כתג א.

ככSיכ חדס ,Cחייג fכוכ גמוד דין fככfכ דדגגן fכתקגתכ fדיכגכS דכח גדחכ וכי חגידכ. כCגת מCוס גכסיכ,

חייג מכדC"ך גCויית ד.וכתג סי' Sז כככ' Cכדחיי גCויית וכייכ . כמיעגד דמSי טSדקי גככ' עוCקו מיד עCוק

וכוכ מכוכ גמ"מ מcייכ ,עפייי ומומחכ מוחזק גי"ד דק כfו כעכג דCחי דין גית ככ חס גCחככ Cדן גח סיי

כוח כfחייכ גזכ כח גיייד גככ cחין כדין, מן חון כfפיכו כחמת כפי כדין כחתוך כו Cי Cכדיין כייד פ"ג

כעכג סגי דין גית חו דיין Cככ כוח כחמת דמ"מ כמכדC"ך ומסיק וחסידות, גחכמכ ומוחזק חCוג גי"ד

ככSיכ כדי כעכג דCכfי יחיד דיין Cגס 73 עמ' כדרג גפדייד ודייקו ומומחכ. מוחזק כ"כ יכיכ fככc חע"פ

חכח , כדין מעSס כחייג חת כחייג כדן גיייד מעCכ כככ חיגו כעיכוג cמעCכ כפי , עCקו מיד עCוק

מגכגגו כתג: ז סיי חייג מSחגז חייס דגדי וגCויית עוCקו. מיד עCוק ככSיכ מיוחדת ככככ עפייי מעCכ



ירןשלים - דין פסקי ב

. דו:ו נג' טעכו: עג' חפיי ג'עקג'

ג'ו:גיג' נדי כויותדת כוו:ג'נו: חג'ח ו:דין, כועגס ו:תייג חת ג'תייג ו:דן גי"ד כועCו: ננג' חיכו כוכיעו: Cגו וניון

ג'גידוד ער גג'גר, חתר גד גכועכוד גס ו:עCוק ג'ו:גיג' - תייג וחף - ו:דיין דCחי ע"כ עוCקו, כויר עCוק

. נגי"ר ו:רין

כCתונעיס ג'גי"ר ג'גוח תייגיס גיגוד כגיגי Cגס זג"ג' חג'יCיג C"ו:גדי כודן גדחCות גיו:ייר פסק כנד . כ

ג"סרד (פודסס תCג'ייג גטגת טו כויוס תCג'ייג\9 עדעוד גתיק נתג וכו ו:גיגודיות, פעוג'ותיו:ס עג' חותס

גCידות ו:כדוו עכין נבג' יעסוק Cג'ח ו:סעד Cד עג' ג'חסוד גתגיעו: (152 עכוי ת"ח ו:דנכי" גניו:ייד ו:רין

כג' כי ג'פכיס, גדיו ו:דגד ייחין ג'Cוכו: וזו: זו:, ג'עכין ו:Cדיס גוועדת ו:Cתתפותו ג'דגות ג'גכות, ג'חוכוי

גי"ד Cג' ו:זכוכו: ג'כג' ג'ו:עכות תודו: דין ג'פי ,תייג יו:ח חCד ותפקידו כועכודו יו:ח יו:ודי, ו:וח גחCד יו:ודי

ג'פכי ג'דון חותו כוזכויכיס גדוג' וכו:ן כוג'ו וחפיג'ו . ו:דין גית ג'ו יודו: חCד ג'כג' וג'גיית גפכיו ג'ו:תדיין דגכי

תודג, ג'רין ג'גיעכות תייג כווע"ד ככוו גגודי גוף גס כוכו, ויתידו: גפכיו". ג'ו:תדיין תייג וו:וח ו:רין, גית

169 עכוי ו:דחCוכו: גכוו:דודו: ו:כ"ג' גספד (פודסס תCייו גכיסן ת כויוס 101\ תC"ו עדעוד גתיק כ"כ

וזו גתוג'ון, ו:כוועו:ייר כגד גתגיעו: גתCון ו: כויוס 12608 תCכו"ו:\ תיק גת"ח גיו:ייד וכ"כ ,(35 ו:עדג

Cג' גחיCודו גגודו עקג גודדות כתג עג' ג'תתוס כווסכוכת ו:כוועגו: Cחין Cג'ו: Cו:דח יוCג גחכוגעות טעכו:

כותן חיכו ו:עיר CדחC יתגדד חס וגס ו:עיד Cדח Cג' גחיCורו גורו Cי חס Cגס גיג"ד פסק געיד, Cדח

גדגכי גיו:ייר Cסכוכות כוCוס וזחת גפכיכו, ג'ו:תדיין ו:כוועו:ייד Cג' ג'סידוגו: כוקוס ייחין Cגדדו ו:חיCור חת

כוCח, נבג' ג'דון ו:דין גית כווסכוו ו:ו:ג'כו: ג'פי גודרות. Cטד Cג' גתתיכוו: תג'ויו: חיכג תודו: דין ג'פי

עג' יעג'ג וג'ח תודג ג'דין ג'גיית תייגת ו:דתייס ו:Cירותיס עג' ו:כוכווכו: ו:כוועו:ייד .... קגוע גי"ר גגיותו

גו:וגחת ו:דין גית ,ידון ג'דין ג'גוח ו:כוועו:"ד תסרג חס כי כפסק ג'פיכו ג'דין". נכיגוד תפעג' ני ו:דעת

זיוג'טי וגגד"ג חג'יCיג C"ו:גדי כודן פסקו וכן .(48 ו:ערו: 153 עכוי ו:כ"ג' גדין גסדר (פודסס סידוג כתג

תפקירו, גתוקף ו:כוCיג כגד ו:יח ו:תגיעו: חס חפיג'ו Cס): (פורסס תCנ"ט\186 גתיק זג"ג' יוסף וו:גד"ע

יסדגו וג'כוו: גודדות, גפכי ג'ו:תדיין גס כוו:ג גיגודי כווסד נג' Cו:רי דין, פי עג' ג'כו:וג Cי כזו: גכוקרו: גס

. ? דנכי גי"ר ג'פכי ג'גופיע




