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את7'ןהנךמ::יוח ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 אלמנה שמקבלת שאירים וקיצבת תקציביתפנסיה
 הבעל ליורשי שייכיםהאם

 זיז-סו מס' ממונותתיק
 אייר( ג)מהד'

 הדיוןנושא

 בסך המדינה עובדי לאלמנות הניתנת תקציבית פנסיה המנוח בעלה פטירת מאז מקבלת א'גב'
 הרשומה דירתה הלאומי. מהביטוח שאירים קיצבת מקבלת כן כמו לחודש.  ש"ח6.000

 עברה עצמה והיא ילדים, לגן הושכרה ק', בעיר חדרים ארבעה בת המנוח בעלה עםבשותפות
 אחד עם משותף בנק חשבון פתחה בעלה מות לאחר בנותיה. ליד דירה ושכרהלירושלים
 בית עקרת זמנה רוב היתה הבעל בחיי בבנק. החשבון את הוא ניהל ובפועל ב', שלה,הבנים
 קנה ק' בעיר הדירה ואת והשתכר, עבד המנוח והבעל ומטפלת, כגננת עבדה הזמןומקצת
 כסף סכומי בגמ"ח הפקידה המנוח בעלה בחיי עוד אשתו. עם בשותפות אותה רשם אךמכספו

 בהסכמתה מהגמ"ח 5.0008 ג', שלה, אחר בן הוציא מותו ואחר שמה, על - מבעלה שקבלה-
 והפקיד 16.0008 בסך הנותר הכסף את מהגמ"ח ב' הבן הוציא זמן אחר ס"ת. כתיבתלצורך
 האמא. עם שלו המשותף הבנק בחשבוןאותו

 לאמא. הכסף כל את מוסר ואינו כרצונו האמא בכספי עושה שב' טענו ב' של והאחיותהאחים
 להעביר מורה מהם אחד ביניים. דין פסקי כמה ובידם אחרים, דין בבתי בעבר התדיינוהם

 בעיר מהדירה השכירות של הכסף מחולק ומאז הפנסיה", "ואת המנוח האב כספי אתליורשים
 הפנסיה מכספי האמא משלמת וסיעודה, רפואתה מחייתה, הדירה, שכר ואת היורשים, ביןק'

 ולידידתה ד' לבתה כח יפוי עם לבדה אחר בנק חשבון האמא פתחה בינתיים השאירים.וקיצבת
 הדירה לשכר באשר שמה. על המגיעים הכספים כל החדש הפרטי לחשבון נכנסים ומאז ה',גב'
 הצדדים. בין לדיון עד עיקול צו בענין  שדן הדין מבתי אחד הוציא ק'בעיר
 כל על דו"ח למסור ב' את לתבוע האמא, של בשמה ה', והגב' ד' האחות פנתה זה דיןלבית

 בחזרה תובעות הן לעצמו. כדין שלא מהם הוציא לא ואם  המשותף,  לחשבונם שנכנסוהכספים

 וכו' מהפנסיה שנכנסו מהכספים עודף ועוד מוותרות(, הן 2.0008 )על הגמ"ח מכספי 4.0008סך



 ירושלים - דיןפסקיב

 גם תובעות הן  ש"ח. מ-33.000 ביותר חשבונן לפי מסתכמים והם הטיפוליות, להוצאותמעבר
  מבקשות הן בנוסף שייח. 1.500 בסך ב' הבן עם שלה המשותף בחשבון שנותר הסכוםאת

 בדירתה. שנותרו האלמנה חפצי על דו"ח להלמסור
 כמו  ליורשים. שייך וע"כ האבא, מכספי היה האמא ע"ש בגמ"ח מופקד שהיה שהכסף ב'טוען

 לאמא, ולא ליורשים, שייכים הלאומי, הביטוח של השאירים וקיצבת התקציבית הפנסיהכן
 הדירה שכר גם הלאומי. ולביטוח הפנסיה לקרן שהעביר בתשלומים האבא ע"י שנקנומשום
 האב. ע"ש היתה הדירה שחצי משום ליורשים בחציושייך

 בחיי האמא ע"י הופקד בגמ"ח שהיה הכסף ליורשים. ולא לאמא שייך שהכל טוענות וה'ד'
 של ולא שלה היא וע"כ לאלמנה ניתנת התקציבית הפנסיה לאמא. שייך וע"כ שמה, ועלהאבא,
 גם הדירה שכר לאמא. הניתנת השאירים קיצבת גם כך בזה. ירושה זכות ליורשים ואיןבעלה,

 לה שיהיה כדי אלמנה מדור בתורת השני וחציו מלאה בבעלות ממנו חצי לאמא, שייךהוא
 חילופית. דירה לשכורמהיכן
 משמעיות וחד ברורות תשובות ממנה ושמע האלמנה בבית ביקר - מלא בהרכב - הדיןבית

 הכספים על תביעות לה שאין הדין לבית אמרה היא - בשמה כאילו - בדיון שהועלולתביעות
 גם היא הכל. את לה שנתן אימון בו נותנת והיא ב', הבן עם לה שהיה  המשותף לחשבוןשנכנסו

 בירושלים, בעצמה שפתחה הבנק חשבון על בניה. בין שחילקה הגמ"ח כספי את תובעתלא
 שנכנס הכסף לשם. שנכנס בכסף מתערבות אינן והבנות אותו, מנהלת בעצמה שהיאאמרה
 וכולו  לחודש,  ש"ח בכ-7.000 ומסתכם הלאומי, ומהביטוח התקציבית מהפנסיה הואלחשבון
 מהעיר שלה הדירה שכר ושכ"ד. מחיה הוצאות ועבור  שלה הסיעודית המטפלת עבורמספיק

 שהיא פיזיוטרפיה עבור לה חסר זה כסף הוא. כמה יודעת אינה אפילו והיא אליה, עובר אינוק'
 הדירה.  שכר את לה להעביר תובעת היא לה.זקוקה
 צד. מאף לחוצה ואינה שאמרה מה היטב ויודעת מבינה שהאלמנה התרשם הדיןבית

 הרוב( דעת )עפ"י דיןפסק

 הפרטי הבנק לחשבון יועבר והוא מוסר, שם, הדירה שכר על ק' בעיר בי"ד ע"י שהוטלהעיקול
 מוסרות. התביעות שאר האמא.של



גממונות

 המיעוט דעת עפ"יפס"ד

 לה גליתן אביהם, פטירת מאז שקבלו ק' בעיר הדירה משכירות חצי לאמא להחזיר הבניםעל
 מוסרות. התביעות שאר ולהבא. מכאן הדירה  משכירותחצי

 לדיוןהשאלות

 הביטוח של גימלאים קיצבת וכן בעלה, של פנסיה קרן ע"י לאלמנה המשולמים כספיםא.

 הבעל. ליורשי או לאלמנה שייכים האם העובד, לאלמנת המשולמתהלאומי
 למדור. האלמנה זכותב.
 אצל מוחזקים שהיו מנכסים רק או הראוי מן נגבית האם האלמנה, ורפואת מזונות חובתג.

הבעל.
 לה. שייך הכסף האם לה, שנתן כסף הבעל בחיי שמה על האשה הפקידהד.

תשונה

 ים וע"כ מוכרע, קינו טסדכר וסטיכ תטם"ו( 5דר ח )כיוס סליט"6 6ליסיכ סגרי"ם מרן 6ת טללתיא.
 ס5דדיס. כיןלפכר

 יורם קינו דסכעל מקומות ועוד כ מכ כיק וכגמ' ס"ס פ"ו ככורות כתוספתך טסינו ססלכתייס:ממקורות
 6ים מס לקיט 6טס מקים עקיכ6 ר' 6מר 6טס, 6ו 6יט וממית ככופר כנקמר כבמוחזק, כר6וי קסתו6ת
 מיחס, ל6חר hSb ממתלס קינו טסכופר לפי ר"ל וקמר לכעלס, ול6 ליורםיס נזקיה 6מס 6ף ליורדיונזקיו
 כופר נוטל סכעל טלין קר6 ל"ל ז ס"ק 5 סי' b"1O t"so3b וספל6ס סיח פ"6 נחלות כלח"מ וסקסועיי"ם.
 ירוסליס מכון )מסד' נ6 מ' כמג"ח ותירן כעל, לגבי 5ף מיטות למרכס ר6וי סוי ומלוס מלוס מו"לכלס"ס
 מת ו6ס כחייס לו טסייך מלוס כגון מכחו, ב6 וסיורם לסמת סייך מממון 06 6ל6 חוי ל6 דר6וי יז(6ות

 מכופר לטלס דקריך סכתוכ גזר וזס מיתס, ל6חר 6ל6 מטכח"ל דל6 כופר 6כל סיורמיס, קותויורטיס
 טלו סמכות סיסיו כלל לו זיכתס ל6 מתורס כי מיתס, ל6תר ויפילו כלל ממת טל סממון 5ין 6"כליורמים,
 וכ"כ עיי"ט. ירוטם מחמת ל6 6כל ממונו ליורטי כופר יתן ססמזיק גורס מתורס רק קותו, יירפווכיורטיו
 5מנס סי"6. פ"ט נז"מכקו"ח

 כחזוקי
 ול6 סמת, מכח סיורסיס יורמיס דכופר כתב לו 6ות טו סי' ב"ק



 ירושלים - דיןפסקיד

 הי6 הירוטה 06 נקמר רזה לר6וי ענין קינו ד6"כ ועוד ליורטים, 6ל6 למת קינו החוב דתחילתמסתכר
 חייס רכינו וכחי' עיי"ם. היורם, הו6 דהכעל י"ל מפיר ליורמין חיוכו תחילת כופר 6י 6כל סלטהמכח
 כיה דקזכיין הו6 לכושון מכה רק והכניס לנהרג, טייך דכופר bsl~n עיקר ד6מנס כתכ נחלות הל'הלוי
 דין דחייל 06 כי החיוט על ממון דין תלות מיהל ירוסתן לדין לרכיכן דל6 ודקי ה6 מ"מ ירומה,מדין
 סלהס הו6 דהחיוכ וממילך זה כחיוכ לזכות כמקומו נכנסיס טהס חיוכך, הך זכות עיקר על גסירומה
 עיי"ם. מיתתו. ל6חר טכ6 הו6ילמעיקרך
 ולוה מלוה כמל"מ כתכ obt"~, ק6"ן הנקרך הנר5ח, לקרושי לטלס לרוקח הערכויות ממחייכיםוכחיוכ
 וכע"ח 6מס ם6ין פו, סי' מלובלין ומסר"ס ד סי' t"sosb מהרי"ט עפ"י רזייתי, תטוכה ד"ה b"oפכ"6
 להלן כהערה המוכך וכחזו"6 פז סי' ת"6 תניניו טו"מ טוית ועי' כופר. כמו כר6וי סדינן כיון מהן,גוכה
 רעו-רפ. עמ' ט כרך ירו"ליס פס"ד ועי' המל"מ. דברי עלמט"כ
 תה6 ו6ת לה כתכ טכך וכו' בעלה כתיי ממ"תמטת כדרך כמדור מטתמטת ת"ר 6: קג כתובות כגמ'ב.

 מלמנה מדור ממכרו יתומים נחמן רב 6מר ככיתי. 6רמלותיך מגר ימי כל מנכסי ומיתזנ6 ככיתייחכה
bSמדרכי ומ"מ כלוס. ול6 עמו 'Db ממכרו מה מוניטין כנכסיס ומכרו מקדמו יתומיס ד6מר יוחנן 5"ר 

 טנפל 6למנה מדור נקטינן בכיי 5מר מחייס. לה מטתעכדי הכ6 מחייס, לה מטתעכדי לono 6מכרו,
 מס הדף על רי"ד וכתוס' מלפנינו. כגי' ע"כ תיקו. מ6י, טיפלה 5כיי כעי לכנותו. חייכין היורמין6ין
 תפים ל6 "התס כעלה". בחיי בו "הנשתמטה" כדרך כמדור "מטתמטת b"ss: גרם ר6טוניס כעודוכ"ה
 וכל תיקו. מהו. יפול מל6 הכית הכדק ולהחזיק לטפן מרוקה פי' מ6י. "טפ5ה מחייס". תפים הכ5מחייס,
 כהגהה וכתב טעכודה". ויפקע יפול 6ל6 לספן רעלית o)~h הלכך ממחזיק 56ל לקולף דממונ5תיקו
 סרם 6כל לטפן. יכולה הקטה 6ין לפיכך היתומים כחזקת עומד הכית הגלון, פתרון לפי רי"ד:כתוס'
 הוי כקילו חטוב כמדור הכ6: ד"ה הרי"ף על וכרם"י ע"כ. לכפן. ויכולה 6למנה כחזקת הו6 שהכיתפי'

 מחייס. תפים סכ6 הנ"ל רי"ד התוס' כגי' דגרם ונר6ה ע"כ. מחייס.הפימה
 נכתם ל6 06 ויפילו שלמנותה זמן כל יתומיס מנכסי ניזונית שלמנה ג: סעי' 5ג סי' f"D~3b כמו"עופסק

 16 ומדור, חטמים וכלי כמות לה נותנין כך מנכסיי, שלמנתו טניזונת כדרך 6: מעי' 5ד וכמי'ככתובה.

 טל כרנונה תלוי מהדבר p"D 6 וכהגרתן כ מ"ק הכ"ט וכתב בעלה. כחיי כו טהיתה כמדוריוטכת
 להו5י6 יכיליס היורםיס ואין מדור, לשותו זכאית כעלה כחיי כו סגרה כבית לגור רוקה ו6סהשלמנה,
 1ל6 עסו ל6 שלמנה מדור ממכרו יורמים ד: מעי' טס כתו"ע ופמק כמקומו. 6תר לס ולתת ממנוקותה
כלוס.
 מ5ינו מסוכר, פחות 6ף 16 כסוכר סדינה 16 קנינית זכות כו לה יט 06 כמדור, ה6למנס זכותוכגדר

 טו מי' מטפט עזר כם' ודייק כסלה". חסוכ "טוה כתכ 5ד כמי' יעקב הכית כוס: מנחלקוכ6חרוניס
 החייכ ס6ס מעכור כככל ל6 כלומר לחלוטין, כטל מהמכר מוכח כלוס" ול6 עמו "ל6 סמהלמוןכדעתו



הממונות

 הנכסיס 6ת לטרוף רט6י לזכותו הו6 מהמעכוד טהנומה 6ל6 קיים המקח המסועכדיס הנכסיס 6תמוכר
 מעין ממהותו הו6 זה ממעוווד מכיון כלל, חל וקינו מעיקרו כטל מהמקח hSh כך, ל6 הו6 כ6ןמהלוקח,
 סי' רעק"6 כמו"ת כמנס עיי"ם. כהס. היורטים טל ככעלותס פגיעה מטוס כן וים הנכסיס, כגוףכעלות
 דמונח סדכיון הכ"מ דעת כמוכר, מ5ר כקניני בכית זוכה ה6למנה 06 ומכ"מ הרעק"6 נחלקוקלג

 מדירת גרע סלמנה דדירת כתם והרעק"6 ח5ר, כקנין כו וזוכה כמוכר הוי כי"ר מתנקי לה דיטכח5ירה
 להניחה כי"ר כתכלי עליו טמוטל רק זו בדירה זכות לה הקנו מל6 הכלמנה, טל חזירה נקרץ ול6סוכר
 לדכאי ו5יין לתוכה, מ5י6ה כנפילת לזכות החקר פירות לה טיהיה 6חר דבר לענין ל6 6כל כתוכהלדור
 הכית 6ת סכר הו6 מרק מכיון 56לו לדור המוכר 6מף ם6ס מטלטלין חזקת לענין כ O"D קלח סי'הנ"ך
 מנ6סף לשתו ה6למנה 6ת הרעק"6 והסוה כלכד. כחזקתו הס הנכסיס המכירות 6ת פורע לכדווהוך
 65. עמ' יט יכרך 357 עמ' ית כרך ופד"ר קמג עמ' ט כרך ירומליס פס"ד ועי' המוכר. עם בכיתלדור

 להמכיר יכולה השלמנה 61ין גג: 6לף סי' ח"6 הרטכ"6 טוית עפ"י 6 מעי' 5ד סי' כתו"ע הרמ"חופסק
 יכול תכירו כטל לו מים מי דכעלמ6 הרמכ"6 ממ"כ ד T)"D טס והכ"ט הח"מ והכיף ל6חריס. מלהמדור
 לכדה לה תתבזה, מל6 כדי כי"ר מתנקי 6לo)~bc 6 שלמנה מדור 36ל ל6חריס ולהטכיר ל0ם6ילהו6
 ח. סי' כתובות הל' ת"f"so~h 6 יוסף דברי ועי' ע"כ. סתטכירנו. ול6מתנו
 כעלה ע"כ ומ5יה ממס על רמומה מח5יה ק', כעיר שלמנותה דירת 6ת המכירה טה6מה דירןוכנידון
 המכירות מדמי לה ם6ין הנ"ל הרמ"ח עפ"י לומר נרמה היה כירומליס, שחרת דירה ומכרההמנוח,

 הסני מהחלי 6כל רמה, על רמומה מהדירה ח5י משותו ח5י, 6ל6 ק' כעיר הדירה עכורטמתקכליס
 מכירות עכור לטלס חייכיס שינס והיורטיס הכעל, ליורטי מייך הוh~b 6 לה, 6ין הכעל ע"סטרטוס
 כחייו. כו מהיתה המדור 6ת 6ל6 הכתוכה בתניני לה התחייב ל6 טהכעל כיון , כירוטליס טטכרההמדור
 כ"כ. מלh"u~)t 6 6ייכלר הגר"מ כרכרי להלןועי'
 ככתובתה השטה ול6 ככמותזק, כר6וי 1ל6 כפכח נוטל ושינו וכו' הככור 6: ונב כ נ6 ככורות כממנהג.
 הכמת ול6 מס, וכגמ' ככמוחזק. כרשוי ול6 כמכח נוטלין 6ין וכולס היכס, ול6 כמזונותיהן הכנותול6

 כטו"ע כרמ"ח הוכש תקער, מי' כ"כ המרדכי ופסק דמי. ככתובה. כתוכה תנשי מ"ט,כמזונותיהן,
f"D03b'ממנו גוצה ול6 לכו"ע רשוי דהוי כרקה גבה ול6 לידו כ6 ל6 טמעולס פעולה מכר כ: סעי' ק מי 

 קמר. סי' ח"f"s~3h 6 חת"מ סו"ת ועי' ככתופה. כתוכה דתנ6י מזונות, ול6 כתוכהל6
 מזון כמו השמה מזון גס טהרי הרשוי, מן נגכין ם6ינס הכנות כמזון דינס הכלמנה מזונות ס6ס לדוןוים

 לענין 6 מג כת1כות הגמ' כיניהס החילקה וכמו ביניהס, לחלק ים סמ6 16 הס, הכתוכה מתנקיכננות
 ניחותך לי מה טס בפעי ותמה כהרווחה, ליה ניחך כתו כהרווחה ליה ניחך ל6 שלמנתו דמי מימע"י,
 ד"ה סוף 6 קמ6 כ"כ כתום' וכחכו כדעתו. לך וייכפת ומה מזונות חיוב טל כי"ר תנקי זהו 60 כ6ןד6כ
 רפוי לענין ה"ה ממ6 61"כ עיי"ם, כך, דמתנה ה6דס דעת לפי 6ל6 תקנו ל6 דתכמיס מוכח דמכ6ן6ל6,
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 סר6וי. מן 6ף טתזון דעתו קטתו לענין ממוחזק, מן b~b יזונו ל6 מהכנות 6דס מל טדעתו ד6ףומוחזק,
 מן גס נגבס ס6למנס ממזון וסטים תמס"ו(, 6דר יכ וכיוס b"u1St 6לימיכ הגריסם מרן 6תום6לתי
סר6וי.

 כין קסתו 6ת יורם סכעל מס: ככ"י טסוכ6 סרטכ"6 תמוכת עפ"י 6 מעי' 5 סי' 6כהע"ז כטו"ע פסקד.
 קורס ס6טס ומחס כמגטקס 6חריס כיד מלוס לס סיס 06 וכו'. כר6וי ל6 6כל כמוחזק כד"ק נ5"כ כיןנ"מ

 יוסף" "דכרי עי' כרצוי, דינם 06 ככנק סמופקדיס כספים ולענין וכו'. יורטם קינו on~hטגכתס
t"so5bעל 323 ועמ' 305 עמ' וטס 314, ועמ' 302 עמ' כ כרך כפד"ר סמ5ויניס וכ6חרוניס כז סי' ת"כ 
 טלס. סס ס6ס כידיעתו, טמס על ס6טס טספקידס נ"מ טל 16 הכעל טלכסף

 06 סכעל, לס כנתן מכספים כנר6ס כעלס, כחיי טמא על כגמ"ח כספיס ספקידס טס6טס דירןוכנידון
hihvh~h6כל מלס, סס הרי לקטה כמתנם הכסף 6ת לתת כוונתו ob 6למסתפק יט לכך, כוונתו סיתס ל oh 
 ס6ז לגמרי, טלו טסם 16 ס6טס, כסס זכתס מותו עם ט6ז מלוג, נכסי כתורת לס לתת כוונתוסיתת
 נקמנות מל דעת סמיכות רק 6ל6 מתנם כ6ן טלין טליט"6 הגרים"6 מרן וסורס סיורםיס. ירטוסוכמותו
 6ותס. ירטו וסיורמיס סכעל מל סיו סללו סכספיס וע"כ סכעל, כרצון טתעטהסלמס

 לוין. דובאברהם

ב

 לריקהשאלות

 או לאלמנה שייכים האם בעלה, של תקציבית פנסיה קרן ע"י לאלמנה המשולמים כספיםא.

 הבעל.ליורשי
 למדור. האלמנה זכותב.

תשובה

 סס, סת"לוס וכללי נקמן, עו"ד ע"י תק5יכית פנסים כתטלומי סממטלס חוקי 6ת ם3יררתי לחרי בנסא.
 סתטלוס ז6ת ככל קטתו, עס כסכסוך סו6 06 וגס רו5ס, ל6 הכעלך oh טפילו למטס מסלמת הממטלהכי

 סידועס מי 6ל6 מכסף, ילך ל6ן דעס טוס לו 6ין וסכעל לט6יריס, לקומי ביטוח כמו וזס לקטתו,מולך
 סכמף 6ת למעכיר ור5ונו רולס, ט6ינו מודיע סו6 06 וגס סכמף, 6ת מקבלת סי6 ספטירס כיוסכקסתו
 זס 6ין כי חיים, מביטוח טונס זס סרי טכן, מכיון לזם. כח טוס לו 6ין סכמף, 6ת למחול טרו5ס 16ל6חר,



 זממונות

 מי רק העבודה, כימי קמתו מהיתה למי התמלוס וקין חייו, כימי מלו העכורה ממוס קליו מנעמהחוב
 מותה. יום עד המכוס 6ת מקכלת הי6 מיתתו כמעת קסתומהיתה

 כמנות הפרים מהבעל ממון זה היה 06 דהנה הכעל, ליורמי ירומה דין כזה ים ה6ס לדון ים זהלפי
 ליתן רוצה צינו ס6ס כדעתו, תלוי זה הרי פטירתו, לצחר ק5כה מקבלת הי6 כן ומחמת כמכילה,עכודתו
 הסייך הוכ מזה מכיון הכסף 6ת יקכל מי לקבוע יכול הו6 כי חיים, ככיטוח הו6 וכך מקכלת. צינהלה
 6ת מקכלת הי6 הרי רו5ה צינו הכעל 06 מגס דירן כנידון כן ם6ין מה ירומה. דין כזה שייךלו,

 רק הו6 והכעל כחייו, עבד טכעלה צלמנה לקמה מתנה נותנת מהמממלה זכות זו לכינורה b"hהק5כה,
 הכעל. ליורמי ירומה דין בזה סים מגלן 61"כ לזה.הגורס
 מל מט"ח גסי הדבור כסוף יעויי"ם ה, ס"ק כנתה"מ נ, סי' כטו"ע ד5ית6 מה6 ללמוד יט זה דדיןונרצה
 הסטר סנמ65 מי ם56ל כיון למהול יכול המטר מוכר 6ין וככה"ג טיו5י6ו, מי לכל התחייב מההדסממרנ"י
 והרי עיי"ם. ידו, תחת מהסטר כמעה למחול יכול המטר קונה ורק המטר, כותב התחייכ 6דסלצותו
 ול6 לקסתו חוכ זה הרי כניד"ד כן וכמו למחול. מיכול מלו חוכ זה 6ין להלומה הגורס הו6 06 דגםלהדיץ
 יורסיס. זכות כזה 6ין b"b1קליו,
 מירומת להיות צמור זה ה6ס 6חר כית וטכרה הר6מון הכית 6ת כטהמכירה כניד"ד המצלה הנהב.

 מנוי טוה נרצה לכינורה והנה 6חר. מכית 1ל6 פית כצותו 6ל6 מדור לה ליתן חיוכ מצין 16הכעל
 חייכין כך האלמנה כמזונות מחייכין כדרך 5ד: סי' t"s~sh כטור דכריהס הוכחו הר6מוניס,כמחלוקת
 6תזקנו 6ני תצמר אפילו 6ל6 עוד ול6 ולכנותו לחזור חייכין 6ין נפל 06 6כל וכו', בו לדור מדור להליתן
 מהכיל קטן כעלה כית ו6ס קיים, סהו6 זמן כל כו תדור 6ל6 לה מומעין 6ין יפול מל6 כדי ממליואכננו
 כעלה מהיה 16 ככיתה ולדור לחזור רו5יס ועתה כתים מוכרין הכניס היו 6כיהן וכחיי היורטין ו6תאותה
 יתנ6 תה6 6ת bSb התנה מל6 כית לה למכור חייכיס היורמים 6ין כסמת ככיתו דרין וכניו כיתמוכר
 קטן הכית 60ס וי"6 6חר. כית לה למכור 5ריכיס ואין ממנו הי6 ת65 מהכיל קטן ההכית וכיוןנכיתי
 אומרת הי6 מ6ס היורםיס כח יפה מכזה 6ל6 מסלם מזונותיה כו לה וליחן כית לה למכור ם5ריכיןמהכיל
 לה לסכור 16 כעלה כית 16 לה ליתן 5ריכין לעולס 6כל לה מומעין 6ין כעלי ככית אדור ואני 6תסתסכרו
 עכ"ל. כמודה. לפי מדור לה נותנין כמכר hSb כית לבעלה היה מל6 6ו הכית נפל הרמכ"ס וכ"כ6חר.

 החיוב ם6ין 16 מקוס, בכל הכעל מכספי מדור לה ליתן חיוכ ים ה6ס זה כדין הר6מוניס מנחלקוהרי
 כית. כאותו לגור ליתן6ל6

 מדור לה נותנין כסכר, 6ל6 כית לפעלה היה מל6 16 הכית נפל ה: מעי' 5ד מי' מס כסו"ע נפסקולהלכה

 מעות לה דנותניס הרמכ"ן כמס כתכ כר"ן מדור. לה נותנים ט: ס"ק טס ממוצל וכבית ע"כ. ככודה.לפי
 דדין והיינו כטור, ההוכלה המניה כדעה להלכה דנפסק הרי דירה. לסכור הטרחה ועליה דירהלסכור

Ofהרי זה ככית ל6 ו6ס לדירה, מקוס הכעל ממעות לה ליתן טחייכיס היינו הכעל, ככית מדור לה מים 



 ירושלים - דיןפסקיח

 הכעל. ממעות כיח לה למכורחייכיס
 הרמכ"5 מדברי הו5 ל5חריס, סלה כית להטכיר יכולה ה5למנה וקין מס: 6 כמעי' הרמ"ח טכתכומה

 מדור לי תנו 5למנה מדור גכי ככתוכות כירומלמי ם6מרו ממס ר5יה עוד וז"ל: גג 6לף סי' ח"6כתטוכות
 כטל לו טים מי כעלמך ט"מ 5ל5 קמ"ל. מ5י ד5"כ כן הדין 5ין כעלמך 5למ6 לה. טומעין 6יןו6סכירו
 תתבזה סל5 כדי כי"ר מתנת 6ל6 ם5ינה 5למנה מדור 5כל ל5חריס, ולהטכיר להם5יל הו6 יכולתכירו
 ככיח לדור ~ורך לה6למנה ם6ין טמיירי והיינו עכ"ל. תטכירנו. ול5 התנו לכדה לה כתון גולמנותהותנהוג
 דוה הרטכ"5 כתכ וע"ז חכירו, ככית חלק % טיט מי כל וכדין ממנו, ולהרוויח להטכירו רונה ורקזה,
 5ך תתכזס, bSa כדי לדור מקוס ורולס דירס לה 6ין הי6 06 ורק 6ך לדיור, זכות לה ים ד6מנסקינו,
 כדירה 5ס הכעל, ממעות לה ליחן חייטים כודרי לדור, מקוס כטרוקה 6כן מסחר. כו לעמות טלהקינו
 6חר. כמקוס 16 כה דרטהיה
 לדור סיכלה ממוס ה6למנס, חסכון על הו6 סההפרם לומר יתכן יותר, יקר כית מכרה 5ס דירןולנדון
 כעלה.ככית

 אייכלר.מרדכי

ג

 מכסף לקחת יכול ~ob כקמו המיעודית למטפלת מממלס הכסף 5. נקודות: מכמה לדון ים דידןכנידון
 לטפס. כעי מכספו 6"כ מללכה, ביטול כמקוס ויפילו כהוריו כעלמו לטפל לטרוח חייב מהדין הרי5מו,
 עליהם דזקפו ל5למנה חייכת טהמדינה חוב זה הרי לכינורה סייך. למי ט6יריס וקי~כת הפנסיה הקרןכ.

 לקחת יכול קינו הכעל גס ולפעמיס מחוק, דעת על וניתן להסטה דוקק החיוכ חוק פי על וגסכמלוה,
 טנסתפק לד סי' ח"ג כ5חיעזר ועי' מספק. ליורמים לתת 5ין מוחזקת דה6מה כזלופן 6"כ לעלמו,הכסף
 ולית5 ממנו מופקע תודקי י"ל לקטה החיוכ נקצע חוק אעפ"י כיון כ6ן לכינורה 5כל חייס,כביטוח
 כמו כחוכתה לפרוע כזה התכוין לקטתו ילך טהכסף כתכ ם6ס נימך סוכ ד5"כ כזה יל"ע 5כלכירוסה.

 f"s~Jb ~כי הר ועי' מהם. לזון תוכל ל6 מוכ b"b1 ח, סעי' רנג סי' וחו"מ כ קלח ככ"כ לקטתי מנהתן
 כהרמכ"ס לי קים לטעון היורם ויכול טס כ"כ ורק"ם רטכ"ס כמחלוקת ותלה כרכר סדן קט סי'מ"כ

 ועוד הדגר. קותו מזה מנקמר למה להכתוכה כלל טוה המכוס כם6ין ןולכ6ורה כחוכתך ככרדנפרעת
 לה יהיו ל6 מסגמ"ח תקח ו5ס הכתוכס, עכור הזקת ססמתנה כ5ן נתלה ולמה כגמ"ח כסף עוד יטהרי
 ועי'[. כתוכתה, כתבעה והו"ל הכתוכה כעכור לה נותן הגמ"ח דטמ5מזונות
 הכעלות לפי לה מגיע צמה על טרטוס ומה כחייו, גרה טהיתה כמו לה מגיע הרי אלמנה למדורוכזכותה
 לה מגיע מל6 י"ל מרנונה מילאה כ5ן 61"כ ל5חריס, להסכיר לה ד5מור 6 סעי' 5ד סי' רמ"א ועי'מלה,
 סדין מס לעיין דיט 6ל6 6חר. ככית סגרה מה לה לבלס חייכיס אינס והיורסיס המכירות,דמי

 הזכות הרי 5כל להמכיר לכתמילה מאסורה תירומו 5ל6 כו לך דלין וי"ל הכסף, הולך למיכסססכירה



טממונות

 סו6 יכול תכירו כסל לו סים מי כעלמך סכתכ: גג 5לף סי' ח"6 סרטכ"6 סו"ת מלטון 5כל כלס,סי6
 6למנותס ותנסוג תתכזס סל6 כדי כי"ר מתנקי hSb ט6ינס 6למנס מדור 6כל ל6חריס ולססכירלסט6יל
 כניד"ד ob יל"ע וכקמת תקבל. ל5 ססכירס ob מגס מטמע b"D. תטכירנו. ול6 מתנו לכרס לסכחון,
 ממס על טרסוס כ6ן 5כל מטלס מדור לה כם6ין רק זס למדור כתוכס סתנ5י רכל דייל מדור, לסמגיע
 יותר כיח לס ליחן דיכוליס 5ד סי' כטו"ע מטמע דסרי ועוד, מדור. סל דין כלל 5ין ממ6 מסדירסח5י
 למס מגיע וטמ6 דירס, מחלי יותר 6ותס לתייכ 6ין וכקן ככ"מ, עיי"ט כחייו, עמו גרס טסיתס ממסקטן
 oh פלוגתך דים 5ד סי' f"sonh טור עי' דין מן וכר ממכירות. וגוכיס מכית על מפקחים טסם ע"זסכר
 גודל מל רגילס דירס דגם ויתכן דירס, לס ולסטכיר 6ותס לסו5י6 יכולים 06 כיחד לגור לסס ממפיקל6
 ממס. לעכור ר5תס דסי6 כפרט טלס, סגדולס סדירס טכר מחלי יותר לס 6ין כניד"ד וב"כ 6חד,6דס
 סזיקנס ימי וסוללות ק5כס, לס טלין רפו6ס ודוקק סיורטיס, על חלס סרי טלס סרפו6ס דמיולענין
 לזמן רק לזפ ת5טרך דל6 זמני מבורך חון ק5כס לס סבין רפו6ס ככלל וכד' בכות כצית כלליצלופן
 חייכיס סם סרי כע5מס לטרוח לסס 6פמר ד6ס מכניס, על מוטל ממס לכ6ורס למטפלת וכנוגעמסוייס.
 לכד זמני 5ורך זס 06 רק רפו6ס, כגדר סוס ז6ת לעסות לסס מייך ל6 זס ו5ס ממל5כתס לבטלמדינך
 כאופן דודאי כגופם, מטיפול לתייכ טייך ~oh ללמוד וקריך סחיוכ, עליסס מוטל ול6 מזונות ככלל זס6ין
 חולים קופת דמי 6כל 6ס(. סכיכוד כגלל לרעוב חייכיס )דל6 פטורים סס מתייחס כדי למרויח יוכלוטל6
 זס 6ין סרי ולכ6ורס כוס(. כרע מנטמר קט מערס מקימות פי"6 פת"ח )עי' מטלסס חייכיס ל6 קבועטוס
 ככלל טוס לומר מסתכר ול6 ק5כס לסס טלין ורופ6יס רפו6ס לקבל וזכאות זכות 6ל6 רפו6ס דמיכלל

 חודם כל ממתמסך תסלוס דוס נגמר וקינו 6חת ככת כ6 אינו דס6 קי5כס לו 6ין דחסיכ ונר5סמזונות.
 6כל ק5וכ דסמחיר מגס כמזונות, מו"ל סי6 יימק דכל כיון סקזס לגכי כגמ' ~ht'b לס6 ורומס חיית,כל
Ofמסירומס קופ"ח כדמי חייכיס דסכניס ופטוט מס, וככ"י עט סי' כטו"ע עי' זמן, ק5כת כלי נמכך 

סלמס.
 b"h1 התתרפא, עד 5ריכס טיפוליס כמס מראם לק5וכ אפטר ob כזח יל"ע ספיזיוטרפיס טיפוליוכענין
 כאופן כטור ועי' מכניס. על מוטל סמיוכ 6ין ו6ז כ, סעי' עט סי' טו"ע עי' ק5כס, לס סיט כרפו6סחו"ל

 דוקא דזס יתכן 6ך ק5כס. מל גדר זס 6ס כן לעסות רו5יס ומכניס מסוייס סכר סרופ5 עס לק5וכמאפסר
obטיפוליס כמס כערך סרופ6יס ויודעים 6ומריס דלכתחילס יתכן כניד"ד מ"מ 6כל כך, טענו סכניס 

 ק5כס. לו יט דסו"ל פטוט 6"כת5טרך

 גרוסמן.שמשון

הערה

 יו"ד ושו"ע ה"נ פ"ו ממרים וברמב"ם א לב שין בקדו קיי"ל הרי לכך, הוצאות לףוציא קבנים חייבים אם אםכיבוד
 זפעולף שם יו"ד N"DV עי' אב, בכבוד לאסוק ממלאכתו לבטל שףייב ואף ;ן, משל ולא הוא א; דמשל הי'

 להאכילו ודוקא גופו, לי מה ממונו לי ימק בן, כחשל דחשוב בחינם לאב לעשותה חייב הבן דאין י"ל בשכרותה
 הוא עצמו את נושא החי שאין וזקן לחולה סיעודי ייפול וא"כ עיי"ש. דמיי, שוה אינה אצקה בפני פעולהשכל
 ומשקהו. מאכילו בגדר ולא בשכר, לעשותה שרגילים מלאכהגדר



 ירושלים - דיןפסקיי

 קהכעל קכיון כלול נר6ה הכעל, נוקל ג)7ור לה להעדית חייכיס 06 נקלה 6חל ג)7ול לה כסיס קלטנה סיור כעניןכ.
 קטוף הכקות ונכלל 6: קעי' עג קי' 6כטע"ז הקו"ע לקון )7זה הנ)זונוח נ)חיוכ חלק והוך כג)זונוח, כלגננה לאצולהתחייב
 ככלל לטוף כקות, לה 6ין ניזוזים קליינט וכל ל: סעי' קע קי' כקו"ע וכלמ"ק וכו'. קיוקכח ומלול כיח כלי לט ליצןחייכ

 כין מזונות עליו לו קיק מי כל ז: קעי' עג סי' וקו"ע ה"ו פי"ג מיקוח הלמכ"ם וכחכ כ. נח כחוכות כל"ן וזיקורוהמזונות.
 חיוכ גם קיק הככר נכון המזונות. מחיוכ חלק הו6 מכול קחיו3 מפולק ומלול. כיח וכלי כקות לו יק מוחו, 6חר כיןכחייו
 לוקך סו6 למכור סמיוחך קטחיוכ סי6, והנפ"מ מהמזונות. מלק גם קהו6 כלור 6ך היוחל, כתוכה חנקי מכח למבולעלג)6י
 פקס וע"כ 6רוכיס(, והיכלים 1364 עמ' יח כרך ופק"ל עו קי' מקפם עול ועי' ה. סעי' קם התו"ע קפסק כמוכסונט, לפי קטינו 16 קיים קינו כעלה ע0 כו קגלט טמלול 06 גס מלול לה יק המזונות חיוכ מלל 6כל כחייו, כן גרס קהיחהככיח

 הקקה כמזון )תקפילו ממזונות חלק הו6 ))7ול חיוכ קהרי כנטור, כך 6חר, ופוקוס לה יק תפילו לה ליחן חייכקכנ)זונוח
 וכחב מזונות, 7נ)י לה נוחניס והן מזונות לה נוחן קהכעל ונקלית 6קחו כת לזון כהחחייכ כ (fir הנוקץ ריק ככחוכוח6ג)לו
 וכ"כ מקלהס, לסתפלנק להם כקיק ויפילו מייכ ס6קט מזונות כמו טכניס למזון מהל"ס כקם יל סי' פ"7 כתוכוחהל6"ק
 6כהע"ז ח"כ פעלים לב ועי' מזונותיט, חוכעת טי6 מ"מ וכלפיס כמט לט יק ל6פילו קל6 קי' ח"6 6כהע"ז חח"קכקו"ח
 ו5כמ"5(, פי"ח, וזיקות כהקנות ר6כ"7 עי' ונוחר, לענין מלקה קע7יפה כחלזונה ב"ק ג, 6וח ל סי' קמו6ל וגוקפעי לכסי'
 כחיים. עדו קגרה כפי כירה חלי נ)הכעל לקכל כני7"ל וכוחה מוחו, 6חל גס נ5נ)ר יולדת ולינה עגנו קעולהוכיון
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