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 א"שליטהדיינים לכבוד הרבנים 

אשר מחלקים ' כנראה שההנהגה כאן היא בצורה של קונדיטורי. הוא פשוט מטורףבשכונה כעת כל המצב 

 .דולר לזה ודולר לזהירושה פרטית שמחלקים עוגה לזה ועוגה לזה כאילו זה 

 .והציבור אמר את שלו וחייבים להפסיק לשחק כאילו אנחנו עדיין בדין תורה, המצב בשכונה בנפשינו הוא

בלבד  ציבורוה, הציבור ,ועכשיו ,את שלו אמרועכשיו הציבור , מזמן כברנגמרה תורה הדין ר "תבמחילת כ

רשות לירוק בפני ציבור של יותר מאלפיים  ,'מי שיהי' יהי, מי נותן לעוד מישהו .הבלעדית יש לו הדיעה

? ולנסות להתפשר איתו, ושה של מישהו פרטי שיש לו זכויות שצריכים להתחשב איתוהאם זה יר? איש

 .חק עם הציבורואין לאף אחד רשות לש ,שייך לציבור כולוענין כללי הזה , כסף פרטי מה זה כאן

 :ונפרט

 :היו כאן כמה נושאים

 :ספירת הקולות שנית (א

טבעי הרי  ,אצל הגבאים קולות 2ל עד כדי חילוק ש ,כ קרובות במספר"ברור אשר מכיון שהיו הספירות כ

' ובאם שלא הי. של אנשים עייפיםפשוטות פ כדי לברר שאין כאן טעויות "שחייבים לספור עוההדבר 

אבל מכיוון שלקח כמה . היינו חוזרים וסופרים מיד, כשגמרנו את ספירת הקולותבוקר וחצי השעה שלוש 

שאין צורך ויש עכשיו סברא  ,ל ספק בדבראושש והטיהנה צד השני פתאום הת ,תמוז' מפאת ג ,ימים

 ?צוחקים ומצפצפים בפני כל הקהל כךהאם ? פ"עוה לספור

פ את "שהוא החליט בודאי לספור עוה מיילאשר הרב רוזנברג כותב לנו באי, ומה שתמוה ביותר הוא

אבל עדיין מסתפק באם לספור את , בלבדקולות  2ושם ההבדילים הם יותר מ, הקולות של ועד הקהל

 ?ות של הגבאיםהקול

מהמועמדים לועד הקהל ביקש ' מה הקשר באם א? פ או לא"הגבאים תבע לספור עוה' מה הקשר באם א

הציבור חייב לדעת באם אין כאן  !ם ואין להם פתחון פה נגד הציבורזה בכלל לא זכות? פ"לספור עוה

ר לפחות חייבים לספור את קולות הציבוכ ש"עאכו ,פעם ופעמיים פי ציבורטעות במספר וכמו שסופרים כס

 .זה ענין ציבורי ולא ענין פרטי. 'בשלושה וכומתחלקת כסף בשניים וגביית ד "ע, פעמיים

ז "הרי ,זכות המועמדים לתבועלהנהוג בערכאות שזה שייך ל ,י תורה"ולדמות נושא שלנו שהוא עפ

צדקה  פיכסוז בבחינת ממון ציבור "והרי, י תורה"עפמר את שלו איחוכא ואיטלולא לירוק בפי ציבור שא

קים בפשרה דולר לזה ודולר לרטית שמתחוזה לא ענין של ירושה פ ,ביתר זהירות בזה שחייבים להיזהר

אז , ובאם שהמפסיד יעלה כאן. פ כדי לדעת מהו המספר האמיתי"פשוט שחייבים לספור עוה. לזה

 .שיזכה

 :שני חברים בועד הקהל נושא בחירות חוזרות לעוד (ב

כפי שנהוג ( בלק' ביום ראשון פ)איך זה שלא התקיימו עדיין הבחירות אתמול , הציבור צועק ככרוכיא

 ,ובפרט עכשיו שבזה שדחו את הבחירות עבר הזמן. בעבר שבחירות חוזרות קוימו מיד בשבוע הבא

פעם שנסעו רק ' לא כמו שהי)נמצאים בהרים כל הקיץ וכפי הנהוג לאחרונה הרבה  ,והציבור נוסע להרים

שלא יבוא העירה רק בשביל ובקאנטרי  יםוישנם כמה מאות מלמדים ומדריכים בקעמפ( לשבתות

 .י סטטיסטיקה ציבור קטן ביותר"בנוסף לזה שבכלל לבחירות חוזרות מגיעים עפ. הבחירות



אין לנו , מסיבות בלתי מובנות כלל ראשון העבר כ מכיוון שגזלו מהציבור את האפשרות להצביע ביום"וע

ואז ביחד עם הבחירות לרב , אלא לדחות את הבחירות עד ליום הבחירות של הרב השלישי ברירה

 .חברי ועד הקהל יתקיימו גם בחירות לשני, השלישי

 ?עד אז' ונשארת השאלה מה יהי

 :ועד הקהל זמני' נושא מי יהי (ג

עכשיו שהבחירות ו. בלבד היו ועד זמני עד לבחירות ,עכשיועד  םשאלה שנמצאים בפני ,מה שברור הוא

י "עפאזי אסור להם  ,"לכו הביתה"שהציבור אמר בקול רעש גדול כובפרט . תוקף תפקידם גפ, התקיימו

 ."אין אתם נציגינו"כי הציבור אמר בפה מלא , נציגי הציבור לאף רגעכלשבת בתפקיד דין 

ששני החברים  ,הוא מה שבטוח, אז הדבר הוא פשוט ביותר? ו אלול"ומה נעשה עד לבחירות ביום כ

ולכן ישמשו שלושה . ז אין ספק"וע. המועמדים שמתמודדים בבחירות הבאותמהחדשים יהיו שניים 

בחירות וישארו רק השלושה היצא המפסיד בהבאות ובבחירות , חברים אלו בתפקיד חברי ועד הקהל

, שאז יראה הציבור איך שהמועמדים מתפקדים, הוא אולי שמרויחים בזההמעלות ' וא. בדהנבחרים בל

 .וזה יעזור להם במועמדותם בבחירות

לא אנחנו ולא הצד השני בדין תורה יש להם זכות  אשר, ז כמה פעמים"ולחזור ע אנו חייבים להדגיש

ובלעדי כי צד חדש , להחליטת "של הדיד "ואין לזה שום שייכות להבי ,תוצאות של הבחירותהלהתערב ב

ולכן אין על מה , להביע דיעה בזה ולכן אין להתוצאות שום קשר לשני הצדדים .וזהו הציבור בלבד, יש כאן

יבים להחליט איך להכין את הרי היו חי, י שכתוב בהפסקוכפ, ברירה' לא הימילא עד לבחירות  .להתפשר

אבל . ת להקים ועד הבחירות נורמליאפשרו' ולא הי, כי לא היו נציגים, ין תורההבחירות במנסגרת של הד

אי . ואף אחד אסור לו לגזול את זכותובלבד בוחר הוא הציבור ה צד היחידי שישה ,עכשיו לאחרי הבחירות

י רובו "אלא שלאחרי הבחירות יש כל הציבור שע, וזה לא ענין של מיעוט נגד רוב. אפשר לילך נגד הציבור

 .זכות לומר הרי יש כאן מיעוט שאינו מסכיםאף אחד לועכשיו זה דעת כל הציבור ואין . אמר את דעתו

 !החוצה ,בפניםעד עכשיו החבורה שהם : יאשהציבור צועק ככרוכ, מה שברור הוא

 !תקיימו בחירות מיד כדי לגמור את המחלוקת: הציבור גם צועק

לו אלא שא ,חרתא ברירהלנו אין , אבל מכיוון שגזלו מהציבור את האפשרות לבחור ביום ראשון העבר

כי אינם , בבחירות הביתה לשלוח את אלו שהפסידו( 1: ל"יעשו כנ, הבחירות בזמןאת שלא דאגו לקיים 

ואז לקיים הבחירות ביחד עם בחירות , לדחות הבחירות עד לזמן שהציבור יחזור להעיר( 2. מייצגי הציבור

 .עד לבחירות ישמשו השלושה מועמדים ביחד עם זה שנבחר בפועל( 3. לרב שלישי

ומכיוון שאין , רק לפקח שכל התהליך ימשך עד לסוף טוב, ת כעת הוא"התפקיד היחידי של הצדדים והדי

, אימון בין הצדדים חייבים אנו להמשיך להאמין בהרב רוזנברג שכל הציבור סומך עליו שימשיך לפקח

ואנו , כי נגמרה תפקידינו כצדדים, לתבוע לטובת צד אחד או השני אבל אין לנו שום צד בדבר או זכות

 .הוא זה שלוחם בציבור בלבד ולא בצד השני כלל וכלל, ומי שמעכב קיום הפסק, חייבים לבצע את הפסק

 .הכל על מקומו יבוא בשלוםאז ו


