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נושאהדיון
הורי תלמידותביה"סביתיעקב בשכונהא' דורשים משרהפנים שיאפשר להם לקבל אתהבנין
זהע"י אישור מזורז
המיועד לבית ספר בשכונתם ,ולאיקלקל להם את דרישתםמהעיריה
למסגרתכ
להקמת מנדי"ם עבור בנותיהםהתלמידו,,ובניןביה"סיימסר ל
ינוכית זרה לשכונה.
יי
נח
הורי התלמידות בקשו וקבלו צו מניעה בענין כנגד שר הפנים ,ושר הפנים ציית לצו (ייאמר
לשבחו של שר הפנים וסגן ראש הממשלה הרב אליהו ישי שליט"א ששמע ושמר לעשות
כמצות בית הדין ,ולא ניסה להתחמק ולהסתתר מאחורי חוו"ד של היועץ המשפטי שאין לו
להשמע לביתדיןרבני ,כפי שנוהגים  -לצערינו ולבושתינו  -בעלי שררה ופקידים במערכת
השלטוניתהעירונית והממשלתית).
בדיון בבית הדין בקשו התובעים לאסור על שר הפנים להשתתף בתקציב של המנדי"ם
המיועדים לבנותיהם ,משום שלדעתם בלי תקציב זה לא תוכל העיריה להחליט על הקצאת
המנדי"ם .שר הפנים השיב שגם הוא אינו חושב לאשר תקציב לכך ממשרדו ,אך הוסיף
שלדעתו האחראים עלהענין ורשויות המשפטינצ* התנגדות זאת של ההורים לרעת ההורים,
ובין וכךובין כךיוכלו הרשויות להעמיד אתהבנין לרשות ביה"ס האחר .הוא הוסיף שלמקשה
הוא כפוף להוראות הגרע"י שליט"א.
מנהלביה"ס האחרהציגבדיון את עמדתובענין ,ואמר שגם הוא לא רצה להכנסלבנין בשכונה
זו ,אך נאמרלו ברורות שאם לאיקח אתהבנין הזה לא יקבלבנין אחר.
מאידך ,גדולי הדור הביעו דעתם שיש להקצות הבנין לתלמידות בית
ב
ק
ע
י
כשכונה
א' ולא
למסגרת החינוכית הזרה.

פסקדין
בית הדין קבל את התביעה ואת הסכמת שר הפנים ,ואסר על שר הפנים להקציב כסף עבור
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המנדי"ם.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

שאלותלדיון
א .סמכותהעיריה להקצאתבנינים לבתי ספר.
ב .כשגדולי הדור קובעים שיש להקצותהבניןלבי"סזה ,האם רשאית העיריה להחליט אחרת
מדעתם.
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