ממונות

ביתדיןירושלים

א

דעתבניייח
את:ןם::יןד

לדיש ממונותולבירוריוחסין
אשה המסרבתלפנות אתהמדור ששכרלהבעלה
לאחרתום תקופתהשביררת
תיק ממונות מס' -818סו

(מהד'ידאייר)

נושאהדיון
בני הזוג הנשואים זל"ז שכרו דירה להתגורר בה ,לפי חוזה שערכו עם בעה"ב .בינתיים תבע
הבעל את האשהבביתהדיןהאיזורילגירושין,ועזב את המושכר ,והאשהוהילדיםנותרו בדירה
לבדם .האשהלאהסכימהלתביעתהגירושיןבביה"ד ,ותבעהלדון בביהמ"ש למשפחה .עםתום
תקופת השכירות של הדירה תובע בעהייב מהשוכרים לפנות את המושכר ,והאשה מסרבת
לפנות ,וטוענת שחובת הבעל להמשיך ולשכור לה את אותה הדירה .הבעלטוען שאינוחייב
לשכורלה דוקאדירהזו שהיאגדולהויקרה ,ומוכן לשכורלהדירה אחרת באותהעיר שתספק
את צרכיהוצרכיהילדים.
טוען בעה"ב שהנתבעים חייבים לשלם לו עבור כל יום שנשארים בדירה מעבר לתקופת
השכירות ,כפי שנאמר בחוזה .הבעל משיב שהוא מצידו כבר עזב את הדירה ,ואינוחייב על
הישארותה של האשהבניגודלרצונו ,שהרי הוא אנוסעל כך.
האשה השיבה לבית הדין שמוכנה לדון בזה עם בעה"ב בערכאות ,או בביה"ד למשפחה או
בביה"ד האיזורי .הבעל משיב שלאחר הוראת בג"ץאין סמכות לביהייד האיזורי לדון בדיני
ממונות ,וע"כיש לקבל את דברי האשהכסירובלדוןבדיית.

פסקדין
א .הבעל פטור מתשלום וקנסות על הישארות האשה בדירה השכורה לאחר תום תקופת

השכירות.

ב .בעה"ב רשאי לתבוע את האשה בכל מקום שימצאלנכוןכדין מסרבתלדיית.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
()-יהושערייס
( )-שמשון גרוסמן

ב

פסקידין-ירושלים

השאלותלדיון
א .האםיכול הבעללהעביר את האשה מדירה אחת לדירה אחרת באותהעיר.
ב .תוקפםההלכתי שלבתיהדיןהאיזורייםלדוןבדיניממונות ,לאחר הכרעתבג"ץ שאסור להם
לדוןבדיני ממונות ובבורריות.

תשובה
א.נמכנהכתותותקי:3מוניליןמנוססרעסלנוססיפם6כלhSמנוססיפסלנוססרעס.רטכ"גקומר
6ףל6מנוס רעסלנוסיפסמפניטסנוססיפסבודק.ופסקסרמכ"סלויסותפי"גסי"תוטו"עt"s~sb
סי'עסמעי'כ:וכטמו5י6סממדיגםלמדינס5ומכפרלכפרכ6ותססקרןקינומו5י6סמנוססיפסלנוס
צרעול 6מרעליפסמפנימסיק5ריכסלמיטפלולסדוק ע5מסיפסכנוססיפסכדיסל6תסיס3ו קלס
וכעורת.
וכתבס"3טO"Dי6כסססכ"תטכטיר6תת6יןקפידתמנוסלנוס.וז"לס"3ה:קריךלכ6רנוסיפס6ין
וכעיר 6מתמו"ללמיסרדליןמו5י6יןמכיתיפסלכיח רע6 ,ל 6נר6ס
פירוטוביתיפס ,ד"6כויפיל
ךטיפול,וכןמ65תילמהרם"ל,ולפיפרט"ינמיל6מיקריטינויוסת
דפירוטנוסיפסעיריפס,ולמסהיי
6ל6מעירט6ינסיפסלעיריפס6,כלל6מכיתלביתכעיר5תת.ע"כ.ודגריסמסרט"למס33י6ורועל
מסמ"גלקויןפ6וז"ל:נוסיפספירוטדירסנ6ס.וי"מ3יתיפס.וטעותסו,6כיכעכורזספינס5ריכס
טיפולביותר,ועוד~bnhקינומחלקויפילוכעיר 6תתוליתני6יןמו5י6יסמכיתלביתוכו'6 ,ל6כודויי
דירסיפסמיינועיריפסוככס"גט"ךטיפול .ע"כ.וכן מבוקרכט"ג עלממרדכיסוף כתובות 3טס
מסר"סמרוטנכורג.
6ך מר"מגל6נטי כספרו 3רך מטססי'י כתבדל 6כמסרט"ל6ל 6גסכעיר 5תתקינויכוללסו5י6ס
ו bSמרעליפס,ומוכיתכןמקי5ורפסקיסר"6טטכתכמוניליןכקרן 6תתכעיר 5תת 16מעיר
ויפיל
לעירמנוס פרעלנוססיפס,רטכ"גקומר6ףל 6ממרעליפס.ועי'כנס"גסי' עדכטסם6ריתיסורס,
ומסיקדמעמיס3כליוםממו5י6מנוססיפסלנוס סרעו6פילו3ל6טענתפריקותוקיןפולספסומ5פ5ן.
ועי' מב"כ כעל מכנה"גכדינךדתיי על מסמ"גדקינויכוללס51י6סויפיל
וכעיר ע5מס 6ל 5כטענת
פרו5יס.וכ"ככנתיבות מטפטעלרי"ו (דף רמ 6ע",)6וכן מכו5רכספלכםכתוכותקיכ עלתוס' ד"ס
סי6קומרת ,דרקמנוס סרעליפסיכוללכופםכ6ותסמעיר 36לל6מןסיפסלרע.ועי'תטכ"ןת"גסי'
רמגמ63ופןט6ינויכוללסו5י6סלנוס6הר6 ,סל6יר5סהכעללסטרר עמסדניןקותוכדיןמורועל

ממונות

ג

קמתי.

ומסיקמו"רהגר"מ5ימכלימטטליט"6כפד"רכרךחעמ' 204דליןהכעליכוללכוף 6תקטתוטתלך
אחריולדירהרעהמזופגרוכהואפילוכקותההעיר,ואפילו 06יםכזהפלוגתאדרכוות6יכולההאטה
לומרקיםליטליןהו6יכוללהואילנילדירהרעהוקיןלכופה.עיי"ט.
6מנסכטהדירהסי6כסכירותוכעה"כדורםמהדייריסלפנותה5,יןלאטהזכותלהממיךולדורכה כגק
חוכת הנעללמדורזה,טהרי6יןזוהדירהטל הכעלbSbמל כעה"כ ,וכעה"כאינותייכלה מאומה
םלאטהתכיעותטלמדורעליםלתבועז6תמהכעלול6מכעה"כ.
לאחרתוםתקופתהמכירות.ו6סי
ומכיוןטהכעלאנוםכהים6רות~ocbכדירהכניגודלדעתו6,יןלחייכוכקנסותסנתחייכעליהןכחוזה,
למרותסל6התנהעלכך,כיון60ונםזהל6עלהכדעתוול6היהאריךלהתנותעליו.
ב.ככרהכיקהדייןהר"ממרמןכ"מטפטי6רן"ח"6עמ' 690תדבריטויתטוללונטללח"דחו"מסי'
ה,וז"ל:וכלק"תנ"לפטוטדכיוןדהרמיוןמלהממטלהקינוכללילכלדבר,וכןכודאיהמינויטלהליגור
אינו רקעל דעת סמממלהיר"ה,וכןהדיין 6דעת6דסכיקכל רק~וןנדכריס מסממטלסנתנסכסס
רטות"5,כהו"להדייןכמים6ינוממונהלרכיסכלל,דודאיהמינוימלול6יכילפרטיס6לו"61,כהו"ל
כקילוממונהלגכ6י15לחזןכיהכנ"םוכיו,65דודאיbSמפניhloaממונהלרכיסכפרטזהיקראממונה
ג"כמחייםלהיזדקקלהם.וזהלדעתיק"ום5יןעליותטוינה.וכסוגים6להטל6ניתןרטותורביוןלו,כסס
ודאידדינו ממטכדין מ6רכני 5דסהחכמיסטל6קכלומינוימרכיס,דודאייכוליס להממטוכאמור.
עכ"ל.
ועי'פס"דירומליסכרךי.

אברהםדובלוין.
ב

כשנםסקרהלסוכר,עי'כ"מעז6סכרלדוול6יובנ"ימסרעלהמו5י6להתנות,ועי'טורסי'מלהונ"ך
מס וממ"עסי'סי ס"קיכ ,וכ"ט t"so~bסי'קיז .6P"Dוה"נ ככלהתחייכות וקרהאונס דל6ידוע
לתרווייהועלסמוניךלהתנות.ורקמהדיםלדון 06החוזםנעטסעפ"יחוק 06החוקמחייככה"ג,ו6ס
ס עס החוק דחתמוהתחייכות על דעת החוק  16מנהגהטוכריס,וכה"ג 06
כן ,ה6ס  Of5הד"תיםכי
כסתמךעלהסוכרלהתנותדכמתמ6עלדעתהמנהגומחוקהסיורדים,ו5ריךלכרר.nbf
שמשוןגרוסמן.

