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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 בעלה לה ששכר המדור את לפנות המסרבתאשה
 השביררת תקופת תוםלאחר

 818-סו מס' ממונותתיק
 אייר( יד)מהד'

 הדיוןנושא

 תבע בינתיים בעה"ב. עם שערכו חוזה לפי בה, להתגורר דירה שכרו זל"ז הנשואים הזוגבני
 בדירה נותרו והילדים והאשה המושכר, את ועזב לגירושין, האיזורי הדין בבית האשה אתהבעל
 תום עם  למשפחה. בביהמ"ש לדון ותבעה בביה"ד, הגירושין לתביעת הסכימה לא האשהלבדם.
 מסרבת והאשה המושכר, את לפנות מהשוכרים בעהייב תובע הדירה של השכירותתקופת
 חייב שאינו טוען הבעל הדירה. אותה את לה ולשכור להמשיך הבעל שחובת וטוענתלפנות,
 שתספק עיר באותה אחרת דירה לה לשכור ומוכן ויקרה, גדולה שהיא זו דירה דוקא להלשכור

 הילדים. וצרכי צרכיהאת
 לתקופת מעבר בדירה שנשארים יום כל עבור לו לשלם חייבים שהנתבעים בעה"בטוען

 על חייב ואינו הדירה, את עזב כבר מצידו שהוא משיב הבעל בחוזה. שנאמר כפיהשכירות,
 כך. על אנוס הוא שהרי לרצונו, בניגוד האשה שלהישארותה

 או למשפחה בביה"ד או בערכאות, בעה"ב עם בזה לדון שמוכנה הדין לבית השיבההאשה
 בדיני לדון האיזורי לביהייד סמכות אין בג"ץ הוראת שלאחר משיב הבעל האיזורי.בביה"ד
 בדיית. לדון כסירוב האשה דברי את לקבל יש וע"כממונות,

 דיןפסק

 תקופת תום לאחר השכורה בדירה האשה הישארות על וקנסות מתשלום פטור הבעלא.
השכירות.

 לדיית. מסרבת כדין לנכון שימצא מקום בכל האשה את לתבוע רשאי בעה"בב.
 גרוסמן שמשון)-( רייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ירושלים - דיןפסקיב

 לדיוןהשאלות

 עיר. באותה אחרת לדירה אחת מדירה האשה את להעביר הבעל יכול האםא.

 להם שאסור בג"ץ הכרעת לאחר ממונות, בדיני לדון האיזוריים הדין בתי של ההלכתי תוקפםב.
 ובבורריות. ממונות בדינילדון

תשובה

 קומר רטכ"ג סרעס. לנוס סיפס מנוס hS 6כל סיפם לנוס סרעס מנוס מונילין 3: קי כתותות נמכנהא.
 t"s~sb וטו"ע סי"ת פי"ג לויסות סרמכ"ס ופסק בודק. סיפס טסנוס מפני יפס לנוס רעס מנוס ל66ף
 לנוס סיפס מנוס מו5י6ס קינו סקרן כ6ותס לכפר מכפר 5ו למדינס ממדיגם וכטמו5י6ס כ: מעי' עססי'
 קלס 3ו תסיס סל6 כדי סיפס כנוס יפס ע5מס ולסדוק למיטפל 5ריכס מסיק מפני ליפס מרע ול6צרע

 .וכעורת

 6ין יפס נוס לכ6ר קריך ס3"ה: וז"ל לנוס. מנוס קפידת 6ין 6תת טכטיר סכ"ת כסס יO"D 6 ס3"טוכתב
 נר6ס 6ל6 רע, לכיח יפס מכית מו5י6ין דלין למיסר מו"ל 6מת כעיר ויפילו ד6"כ יפס, ביתפירוטו
 וסת טינוי מיקרי ל6 נמי פרט"י ולפי למהרם"ל, מ65תי וכן טיפול, הייך ולמס יפס, עיר יפס נוסדפירוט
 על 33י6ורו מס סמסרט"ל ודגרי ע"כ. 5תת. כעיר לבית מכית ל6 6כל יפס, לעיר יפס ט6ינס מעיר6ל6

 5ריכס פינס זס כעכור כי סו6, וטעות יפס. 3ית וי"מ נ6ס. דירס פירוט יפס נוס וז"ל: פ6 לקויןמסמ"ג
 כודויי 6ל6 וכו', לבית מכית מו5י6יס 6ין וליתני 6תת כעיר ויפילו מחלק קינו bnh~ ועוד ביותר,טיפול
 3טס כתובות סוף ממרדכי על כט"ג מבוקר וכן ע"כ. טיפול. ט"ך וככס"ג יפס עיר מיינו יפסדירס
 מרוטנכורג.מסר"ס
 לסו5י6ס יכול קינו 5תת כעיר גס 6ל6 כמסרט"ל דל6 כתב י סי' מטס 3רך כספרו גל6נטי מר"מ6ך
 מעיר 16 5תת כעיר 6תת כקרן מונילין טכתכ סר6"ט פסקי מקי5ור כן ומוכית ליפס, מרע bSויפילו
 יסורס, ם6רית כטס עד סי' כנס"ג ועי' ליפס. ממרע ל6 6ף קומר רטכ"ג סיפס, לנוס פרע מנוסלעיר
 ומ5פ5ן. פס פולס וקין פריקות טענת 3ל6 ו6פילו סרע לנוס סיפס מנוס ממו5י6 יום 3כל דמעמיסומסיק
 כטענת 6ל5 ע5מס כעיר ויפילו לס51י6ס יכול דקינו מסמ"ג על דתיי כדינך מכנה"ג כעל מב"כועי'

 ד"ס תוס' על כ קי כתוכות כספלכם מכו5ר וכן ע"6(, רמ6 )דף רי"ו על מטפט כנתיבות וכ"כפרו5יס.
 סי' ת"ג תטכ"ן ועי' לרע. סיפס מן ל6 36ל מעיר כ6ותס לכופם יכול ליפס סרע מנוס דרק קומרת,סי6
 על מורו כדין קותו דנין עמס לסטרר הכעל יר5ס ל6 6ס 6הר, לנוס לסו5י6ס יכול ט6ינו מ63ופןרמג



גממונות

קמתי.
 טתלך קטתו 6ת לכוף יכול הכעל דלין 204 עמ' ח כרך כפד"ר טליט"6 5ימכלימט הגר"מ מו"רומסיק
 האטה יכולה דרכוות6 פלוגתא כזה ים 06 ואפילו , העיר כקותה ואפילו כה פגרו מזו רעה לדירהאחריו
 עיי"ט. לכופה. וקין רעה לדירה להואילני יכול הו6 טלין לי קיםלומר
 כגק כה ולדור להממיך זכות לאטה 5ין לפנותה, מהדייריס דורם וכעה"כ כסכירות סי6 כטהדירה6מנס

 מאומה לה תייכ אינו וכעה"כ כעה"כ, מל bSb הכעל טל הדירה זו 6ין טהרי זה, למדור הנעלחוכת
 מכעה"כ. ול6 מהכעל ז6ת לתבוע עלים מדור טל תכיעות לאטה ים ו6ס המכירות. תקופת תוםלאחר
 כחוזה, עליהן סנתחייכ כקנסות לחייכו 6ין לדעתו, כניגוד כדירה ~ocb כהים6רות אנום טהכעלומכיון
 עליו. להתנות אריך היה ול6 כדעתו עלה ל6 זה 60ונם כיון כך, על התנה סל6למרות
 סי' חו"מ ח"ד ונטלל טולל טוית דברי 6ת 90 עמ' ח"6 6רן" כ"מטפטי מרמן הר"מ הדיין הכיק ככרב.
 הליגור טל המינוי כודאי וכן דבר, לכל כללי קינו הממטלה מל דהרמיון דכיון פטוט נ"ל וכלק"ת וז"ל:ה,
 כסס נתנס מסממטלס נדכריס ~ון רק קכל דסכי 6דעת6 הדיין וכן יר"ה, סמממלה דעת על רקאינו
 הו"ל 61"כ 6לו, פרטיס יכיל ל6 מלו המינוי דודאי כלל, לרכיס ממונה ם6ינו כמי הדיין הו"ל 5"כרטות,
 ממונה יקרא זה כפרט לרכיס ממונה hloa מפני bS דודאי וכיו65, כיהכנ"ם לחזן 15 לגכ6י ממונהכקילו
 כסס לו, ורביון רטות ניתן טל6 6לה וכסוגים תטוינה. עליו ם5ין ק"ו לדעתי וזה להם. להיזדקק מחייםג"כ

 וכאמור. להממט יכוליס דודאי מרכיס, מינוי קכלו טל6 החכמיס 5דס כני מ6ר כדין ממט דדינוודאי
עכ"ל.
 י. כרך ירומליס פס"דועי'

 לוין. דובאברהם

ב

 ונ"ך מלה סי' טור ועי' להתנות, המו5י6 רעל מס ובנ"י לדוול6י סכר 6 עז כ"מ עי' לסוכר, סקרהכשנם
 ידוע דל6 אונס וקרה התחייכות ככל וה"נ P"D .6 קיז סי' t"so~b וכ"ט יכ, ס"ק סי סי' וממ"עמס

 ו6ס כה"ג, מחייכ החוק 06 חוק עפ"י נעטס החוזם 06 לדון דים מה ורק להתנות. סמוניך עללתרווייהו
 06 וכה"ג הטוכריס, מנהג 16 החוק דעת על התחייכות דחתמו החוק עס יםכיס הד"ת Of5 ה6סכן,

 nbf. לכרר ו5ריך יורדים, הס ומחוק המנהג דעת על דכמתמ6 להתנות הסוכר עלכסתמך

 גרוסמן.שמשון




