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 אתק':שו::ן:1:ייח ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבירור  ממונותלייט

 מכירות לקידום מפורסם אדם של תמונהפרסם
 שטריימלךשל
 820-סו מס' ממונותתיק

 אייר( בג)מהד'

 הדיוןנושא

 פרסומת כמודעת שטריימל, חובש מ' הרב של תמונתו עם מודעות פרסם שטריימלך, יצרןש',
 מתפרנס והוא כך, על שכר לו  ששילמו וללא בידיעתו שלא היה שהפרסום מ' הרב טועןלעצמו.
  שכבר הפרסום על שכר תובע והוא מפעלים, מיני כל של מכירות קידום לשם תמונתומפרסום
 ידועה שאמנם טוען התובע בד"ת. בירור בטרם הפרסום המשך ומניעת בתמונתו,נעשה

 ח כרך ירושלים בפס"ד )הובא תשעג סי' סי' חיים בשלמת זצ"ל זוננפלד הגרי"ח שלתשובתו
 שאינו דבר אוסר אדם שאין מכיון ברשות שלא שנעשה הצילום את לאסור שאין שסג(עמ'

 וזה נהנה זה הרי בכך כשפרנסתו אבל בכך, התובע של פרנסתו כשאין דוקא זה אךברשותו,
  שהשטריימל משום התמונה, פרסום על פיצוי ק' השריימלך יצרן בשם תובע הוא עודחסר.

 ש'. מתוצרת ולא מתוצרתו הואשבתמונה
 התמונה. פרסום  המשך את לדיון עד מניעה בצו ואסר לד"ת, הנתבע את הזמין הדיןבית

 לדיוןהשאלה

 לו. לשלם חייב האם רשות, ללא תבירו תמונתפרסם

תשובה

 כרמות, טל6 טנעמס ס5ילוס על תכיעס לו 6ין זחל זוננפלד סגרי"ח טלפי סתוכע טסזכיר חייס מלמתעיי
 תרכט, עמ' ח"ד סמטפט "pns וכם' עיי"ם, תכיעס, כך על לו מים מכו6ר טס סרוג5'וכר מתמוכת6ך

 וכו', וקסדת תונו ל6 קימור כן ים תמונתו מפרמוס ומ5טער טמקפיד כיון מעתיד רעל ברורולכ6ורס
 תמר דל6 די"ל מגס תטלוס, לל6 תמונתו עם עמקים דעוטס כיון גבול סטנת כ6ן דים י"ל לעכרוכנוגע



 ירושלים - דיןפסקיב

 6ין זוננפלד הגרי"ת לפי והנה הנהנה. 6ת לחייב ים וע"כ "חמר", חטיכ טלו דהכומת יתכן 6ך כלל,הו6
 ים 6"כ הזה, כזלופן עלמו על המטריימל לכם הו6 דה6 י5ירה כן טוה נימק 6י 5ך יקריס, זכויות ככללזה
 ככה"ג לפרסם 6דס סוכרים היו ל6 הס דממני זה, עס מהרויחו נקרץ זה 06 ויל"ע יו5ריס, זכויותכ6ן
 סל המכירות ד6ס י"ל 6ך נהנה, זה וקין גבול הסגת זה דלין י"ל 6"כ כלל, לו מסלמיס היו ל6 לו וכןכלל,

 רק חייב נהנה 06 לדון וים הפרסומת, ע"י מנהנה מימן הפרמוס כעקבות עלו המפרסס סלהמטריימלך
 דים דכיון י"ל רק ימיר. כזלופן נהנה נקרץ זה ממ6 16 עקיף, כזלופן כמנהנה גס 16 יסיר ככופןכטנהנה

 6"ם דוה ]ומסתכר הסוק תקנת מל סיטומת6 טל מיסודות הו"ל כעלות זה היה חוק ועפ"י ומהיר מוקע"ז
 וקניות כעלות לקבוע ה"ה 6"כ הסכימו, חז"ל נקנה סכמוק ~ftwh הרי דמלכ"ל, גל טיטומת6 דמייךלדיעות
 התמונה ע"י היה הרווח וכקן לחרת, חכרם סל היה טהטטריימל כיון לפטור ים דכ6ן יתכן 5ך יהני[,ע"ז
 לגעל לטלס יחוייכ 6ו יחוייג, ל6 כמ"ג וממק קנחו, רק יקרו סו6 ל6 המטריימל והרי המטריימלעס

 פמוט הדבר 06 עדיין מ"מ 6ך הפרסום. מלימות h~h1 טניהס דכין ח5י, חלי להלוכם וגסהסטריימל
 מ"מ כן 06 וטפילו כלוס, ממנו ~קח קינו כלל b"b תמונה, דהיינו ממם בו מקין דבר על כעלותדטייך
bnc6למלס מעולס מוכן היה ל f"D 51"ע. ליכ6. נהנה וטפילו 
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