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(מהד'גאייר)

נושאהדיון
גב'א' מקבלת מאז פטירת בעלה המנוחפנסיהתקציביתהניתנת לאלמנותעובדי המדינה בסך
 6.000ש"ח לחודש .כמו כן מקבלת קיצבת שאירים מהביטוח הלאומי .דירתה הרשומה
בשותפותעם בעלה המנוח בת ארבעה חדריםבעירק' ,הושכרהלגןילדים ,והיא עצמה עברה
לירושלים ושכרה דירה ליד בנותיה .לאחר מות בעלה פתחה חשבון בנק משותף עם אחד
הבנים שלה,ב' ,ובפועלניהל הוא את החשבון בבנק .בחיי הבעל היתה רוב זמנה עקרת בית
ומקצת הזמן עבדה כגננת ומטפלת ,והבעל המנוח עבד והשתכר ,ואת הדירה בעיר ק' קנה
מכספו אך רשם אותה בשותפות עם אשתו .עודבחיי בעלה המנוח הפקידה בגמ"חסכומי כסף
 שקבלה מבעלה-על שמה ,ואחר מותו הוציא בן אחר שלה,ג' 5.0008 ,מהגמ"ח בהסכמתהלצורך כתיבת ס"ת .אחר זמן הוציא הבן ב' מהגמ"ח את הכסף הנותר בסך  16.0008והפקיד

אותו בחשבון הבנק המשותף שלו עם האמא.
האחים והאחיות שלב' טענו שב' עושה בכספי האמא כרצונוואינו מוסר את כל הכסף לאמא.
הם התדיינו בעבר בבתידין אחרים ,ובידם כמה פסקידיןביניים .אחד מהם מורה להעביר
ליורשים אתכספי האב המנוח "ואתהפנסיה" ,ומאז מחולק הכסף של השכירות מהדירהבעיר
ק'ביןהיורשים ,ואת שכר הדירה ,מחייתה ,רפואתהוסיעודה ,משלמת האמא מכספי הפנסיה
וקיצבתהשאירים.בינתיים פתחה האמא חשבון בנק אחר לבדהעםיפוי כח לבתהד'ולידידתה
גב'ה' ,ומאזנכנסים לחשבון הפרטי החדש כלהכספיםהמגיעיםעל שמה .באשר לשכר הדירה
בעירק' הוציא אחד מבתיהדין שדןבענין צועיקול עדלדיוןבין הצדדים.
לביתדין זה פנתה האחות ד' והגב' ה' ,בשמה של האמא ,לתבוע את ב' למסור דו"ח על כל
הכספים שנכנסו לחשבונם המשותף ,ואם לאהוציא מהם שלאכדין לעצמו .הן תובעות בחזרה
סך  4.0008מכספי הגמ"ח(על 2.0008הן מוותרות) ,ועוד עודף מהכספים שנכנסו מהפנסיהוכו'

ב
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מעבר להוצאותהטיפוליות ,והם מסתכמיםלפי חשבונן ביותר מ 33.000-ש"ח .הן תובעות גם
את הסכום שנותר בחשבון המשותף שלה עם הבן ב' בסך  1.500שייח .בנוסף הן מבקשות
למסור לה דו"חעל חפצי האלמנה שנותרו בדירתה.
טועןב' שהכסף שהיה מופקד בגמ"ח ע"ש האמא היה מכספי האבא ,וע"כשייךליורשים .כמו
כן הפנסיה התקציבית וקיצבת השאירים של הביטוח הלאומי ,שייכים ליורשים ,ולא לאמא,
משום שנקנוע"י האבא בתשלומים שהעביר לקרן הפנסיה ולביטוח הלאומי .גם שכר הדירה
שייך בחציוליורשים משום שחצי הדירה היתה ע"ש האב.
ד' וה' טוענות שהכלשייך לאמא ולא ליורשים .הכסף שהיה בגמ"ח הופקדע"י האמא בחיי
האבא ,ועל שמה ,וע"כשייך לאמא .הפנסיה התקציביתניתנת לאלמנהוע"כהיא שלה ולא של
בעלה,ואיןליורשים זכותירושה בזה .כך גם קיצבת השאירים הניתנת לאמא .שכר הדירה גם
הואשייך לאמא ,חצי ממנו בבעלות מלאה וחציו השני בתורת מדור אלמנה כדי שיהיה לה
מהיכן לשכור דירהחילופית.
ביתהדין -בהרכב מלא -ביקר בבית האלמנה ושמע ממנה תשובות ברורות וחד משמעיות
לתביעות שהועלובדיון-כאילו בשמה -היא אמרה לביתהדיןשאין לה תביעות על הכספים
שנכנסו לחשבון המשותף שהיה להעםהבןב',והיא נותנתבואימון שנתן לה את הכל .היאגם
לא תובעת את כספי הגמ"ח שחילקהביןבניה .על חשבון הבנק שפתחה בעצמה בירושלים,
אמרה שהיא בעצמה מנהלת אותו ,והבנותאינן מתערבות בכסף שנכנס לשם .הכסף שנכנס
לחשבון הוא מהפנסיה התקציבית ומהביטוח הלאומי ,ומסתכם בכ 7.000-ש"ח לחודש ,וכולו
מספיק עבור המטפלת הסיעודית שלה ועבור הוצאות מחיה ושכ"ד .שכר הדירה שלה מהעיר
ק'אינו עובראליה ,והיאאפילואינהיודעת כמה הוא .כסף זה חסר לה עבורפיזיוטרפיה שהיא
זקוקהלה .היא תובעת להעביר לה את שכר הדירה.
ביתהדין התרשם שהאלמנה מבינהויודעת היטב מה שאמרהואינה לחוצה מאף צד.

פסקדין(עפ"ידעתהרוב)
העיקול שהוטלע"יבי"דבעירק'על שכרהדירה שם,מוסר ,והואיועבר לחשבון הבנק הפרטי
של האמא .שאר התביעות מוסרות.

ממונות

ג

פס"דעפ"ידעתהמיעוט
על הבנים להחזיר לאמאחצי משכירות הדירה בעירק' שקבלו מאז פטירת אביהם ,גליתן לה
חצי משכירות הדירה מכאן ולהבא .שאר התביעות מוסרות.

השאלותלדיון
א .כספים המשולמים לאלמנהע"י קרן פנסיה של בעלה ,וכן קיצבת גימלאים של הביטוח
הלאומי המשולמת לאלמנת העובד ,האםשייכים לאלמנה אוליורשי הבעל.
ב .זכות האלמנה למדור.
ג .חובת מזונות ורפואת האלמנה ,האם נגבית מן הראוי או רק מנכסים שהיו מוחזקים אצל
הבעל.
ד .הפקידה האשהעל שמהבחיי הבעל כסף שנתןלה ,האם הכסףשייךלה.

תשונה

א.טללתי 6תמרןסגרי"ם6ליסיכסליט"(6כיוסח 5דרתטם"ו)וסטיכטסדכרקינומוכרע,וע"כים

לפכרכיןס5דדיס.

ממקורותססלכתייס:טסינוכתוספתךככורותפ"וס"סוכגמ'כיקמככועודמקומותדסכעלקינויורם
6תקסתוכר6ויכבמוחזק,כנקמרככופרוממית6יט6ו6טס6 ,מרר'עקיכ6מקים6טסלקיטמס6ים
נזקיוליורדיו6ף6מסנזקיהליורםיסול6לכעלס,וקמרר"ללפיטסכופרקינוממתלסhSbל6חרמיחס,
עיי"ם.וסקסוכלח"מנחלותפ"6סיחוספל6סt"so3bb"1Oסי'5ס"קזל"לקר6טליןסכעלנוטלכופר
כלס"סמו"למלוסומלוססויר6וילמרכסמיטות5ףלגביכעל,ותירןכמג"חמ'נ(6מסד'מכוןירוסליס
6ותיז)דר6ויל6חוי6ל06 6מממוןסייך לסמתוסיורםב6מכחו,כגוןמלוסטסייךלוכחייסו6ס מת
יורטיסקותוסיורמיס6 ,כלכופרדל6מטכח"ל6ל6ל6חרמיתס,וזסגזרסכתוכדקריךלטלסמכופר
ול6תרמיתס,כימתורסל6זיכתסלוכללסיסיו סמכותטלו
ליורמים"6,כ5יןסממוןטלממתכללויפיל
וכיורטיויירפוקותו ,רקמתורסגורסססמזיקיתןכופרליורטיממונו6כלל6מחמתירוטםעיי"ט.וכ"כ
כקו"חנז"מ פ"טסי"5 .6מנס
ב"קסי'טו6ותלו כתב דכופריורמיססיורסיס מכח סמת,ול6

כחזוקי

ד
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מסתכרדתחילתהחובקינולמת6ל6ליורטים,ועודד"6כקינועניןלר6וירזהנקמר 06הירוטההי6
מכח סלטה6כל6יכופרתחילתחיוכוליורמיןמפירי"לדהכעלהו6היורם,עיי"ם.וכחי'רכינוחייס
הלויהל'נחלותכתכד6מנסעיקרbsl~nדכופרטייךלנהרג,והכניסרקמכהלכושוןהו6דקזכייןכיה
מדיןירומה ,מ"מ ה6ודקי דל6לרכיכןלדיןירוסתןמיהלתלותדיןממוןעלהחיוטכי 06דחיילדין
ירומהגסעלעיקרזכותהךחיוכך ,טהסנכנסיסכמקומולזכותכחיוכזהוממילךדהחיוכהו6סלהס
מעיקרךהו6ילטכ6ל6חרמיתתו.עיי"ם.
וכחיוכממחייכיםהערכויותלרוקחלטלסלקרושיהנר5ח ,הנקרךק"6ן  ,~"obtכתכ כמל"ממלוהולוה
,עפ"ימהרי"טt"sosbסי'דומסר"סמלובליןסי'פו,ם6ין 6מסוכע"ח
פכ"b"o6ד"התטוכהרזייתי
גוכהמהן,כיוןסדינןכר6ויכמוכופר.ועי'טויתטו"מתניני
ות"6סי'פזוכחזו"6המוכךכהערהלהלן
סכרךטעמ'רעו-רפ.
מט"כעלדבריהמל"מ.ועי'פס"דירו"לי
ב.כגמ'כתובותקג:6ת"רמטתמטתכמדורכדרךממ"תמטתכתייבעלהוכו'טכךכתכלהו6ת תה6
יחכהככיתיומיתזנ6מנכסיכלימימגר6רמלותיךככיתי6 .מררבנחמןיתומיםממכרומדורמלמנה
bSעמוול6כלוס.ומ"ממדרכי"5'Dbריוחנן ד6מריתומיסמקדמוומכרוכנכסיסמוניטין מהממכרו
ינקטינןמדור 6למנהטנפל
מכרוono ,ל6מטתעכדילהמחייס ,הכ6מטתעכדילהמחייס5 .מרבכי
6יןהיורמיןחייכיןלכנותו.כעי5כייטיפלהמ6י,תיקו .ע"ככגי'מלפנינו.וכתוס'רי"ד עלהדף מס
וכ"הכעודר6טוניסגרם " :b"ssמטתמטתכמדורכדרך"הנשתמטה"בובחייכעלה"" .התסל6תפים
מחייס ,הכ5תפיםמחייס"".טפ5המ6י.פי'מרוקהלטפןולהחזיקהכדקהכיתמל6יפולמהו.תיקו.וכל
תיקו דממונ 5לקולף56לממחזיקהלכך o)~hרעליתלספן 6ל6יפולויפקע טעכודה" .וכתב כהגהה
כתוס'רי"ד:לפיפתרוןהגלון,הכית עומדכחזקתהיתומיםלפיכך6ין הקטהיכולהלטפן6.כלסרם
פי'שהכיתהו6כחזקת6למנהויכולהלכפן.ע"כ.וכרם"יעלהרי"ףד"ההכ:6כמדורחטובכקילוהוי
הפימהמחייס.ע"כ.ונר6הדגרםכגי'התוס'רי"דהנ"לסכ6תפיםמחייס.
ופסקכמו"ע f"D~3bסי'5גסעי'ג:שלמנהניזוניתמנכסייתומיסכלזמןשלמנותהויפיל
ו 06ל6נכתם
,כךנותניןלהכמותוכליחטמיםומדור16 ,
ככתובה.וכמי'5דמעי' :6כדרךטניזונתשלמנתומנכסיי
יוטכת כמדורטהיתהכוכחיי בעלה .וכתב הכ"ט מ"ק כ וכהגרתן  6 p"Dמהדברתלויכרנונהטל
השלמנה ,ו6סרוקהלגורכבית סגרהכוכחייכעלהזכאיתלשותומדור,ואיןהיורםיסיכילי
סלהו5י6
קותהממנוולתתלס 6תר כמקומו .ופמקכתו"ע טסמעי'ד:יורמיםממכרומדורשלמנהל6עסו 1ל6

כלוס.
וכגדרזכות ה6למנס כמדור06 ,יטלהכוזכותקנינית 16סדינהכסוכר 6 16ף פחות מסוכר,מ5ינו
כ6חרוניס מנחלקוכוס:הכיתיעקבכמי' 5ד כתכ "טוה חסוכ כסלה".ודייק כם' עזר מטפטמי' טו
כדעתוסמהלמון"ל6עמוול6כלוס"מוכח מהמכרכטללחלוטין ,כלומרל6כככלמעכור ס6סהחייכ

ממונות

ה

מוכר6תהנכסיסהמסועכדיסהמקחקיים6ל6טהנומהמהמעכודהו6לזכותורט6ילטרוף6תהנכסיס
מהלוקח,כ6ןהו6ל6כךhSh,מהמקחכטלמעיקרווקינוחלכלל,מכיוןממעווודזההו6ממהותומעין
כעלותכגוףהנכסיס,ויםכןמטוספגיעהככעלותסטלהיורטיםכהס.עיי"ם.כמנסכמו"תרעק"6סי'
קלגנחלקו הרעק" 6ומכ"מ  06ה6למנהזוכהבכיתכקניני מ5ר כמוכר ,דעת הכ"מסדכיון דמונח
כח5ירהדיטלהמתנקיכי"רהויכמוכרוזוכהכוכקניןח5ר,והרעק"6כתםדדירתסלמנהגרעמדירת
סוכרול6נקרץחזירהטלהכלמנה,מל6הקנולהזכותבדירהזו רקטמוטלעליוכתכליכי"רלהניחה
לדורכתוכה6כלל6לעניןדבר 6חרטיהיהלהפירות החקרלזכותכנפילתמ5י6הלתוכה,ו5ייןלדכאי
הנ"ךסי'קלחO"Dכלעניןחזקתמטלטליןם6ס6מףהמוכרלדור56לומכיוןמרקהו6סכר 6תהכית
והוךלכדו פורע 6תהמכירותהנכסיס הסכחזקתוכלכד.והסוה הרעק"6 6ת ה6למנה לשתו מנ6סף
טעמ' .65
לדורבכיתעםהמוכר.ועי'פס"דירומליסכרךטעמ'קמגופד"רכרךיתעמ' 357יכרךי
ופסקהרמ"חכתו"עסי'5דמעי'6עפ"יטויתהרטכ"6ח"6סי'6לףגג61:יןהשלמנהיכולהלהמכיר
מדורמלהל6חריס.והכיףהח"מוהכ"טטסT)"Dדממ"כהרמכ"6דכעלמ6מימיםלוכטלתכירויכול
הו6ל0ם6ילולהטכירל6חריס 36למדורשלמנה 6 o)~bcל6מתנקיכי"רכדימל6תתבזה ,להלכדה
מתנוול6סתטכירנו.ע"כ.ועי'דברייוסףf"so~hת"6הל'כתובותסי'ח.
וכנידוןדירן טה6מההמכירה 6תדירתשלמנותהכעירק',מח5יהרמומהעלממסומ5יהע"כ כעלה
המנוח ,ומכרהדירה שחרתכירומליס,היהנרמהלומרעפ"יהרמ"חהנ"לם6ין להמדמיהמכירות
טמתקכליס עכורהדירהכעיר ק' 6ל6ח5י ,משותוח5ימהדירה רמומה עלרמה6 ,כלמהחליהסני
טרטוס ע"ס הכעל6יןלה h~b ,הו6מייךליורטי הכעל,והיורטיסשינסחייכיסלטלס עכורמכירות
המדורטטכרהכירוטליס,כיוןטהכעלל6התחייבלהבתניניהכתוכה6ל66תהמדורמהיתהכוכחייו.
ועי'להלןכרכריהגר"מ6ייכלרh"u~)tמל6כ"כ.
ג .כממנהככורותנ6כונב:6הככורוכו'ושינונוטלכפכח1ל6כר6ויככמותזק,ול6השטהככתובתה
ול6הכנותכמזונותיהןול6היכס,וכולס6יןנוטלין כמכחול6כרשויככמוחזק.וכגמ'מס,ול 6הכמת
כמזונותיהן ,מ"ט,תנשי כתוכה ככתובה.דמי .ופסק המרדכי כ"כמי' תקער ,הוכש כרמ"ח כטו"ע
f"D03bמי' קסעי'כ:מכרפעולהטמעולסל6כ6לידוול6גבהכרקהדהוירשוילכו"עול6גוצהממנו
ל6כתוכהול6מזונות,דתנ6יכתוכהככתופה.ועי'סו"תחת"מf"s~3hח"6סי'קמר.
ויםלדון ס6סמזונותהכלמנהדינסכמזוןהכנותם6ינסנגכיןמןהרשוי,טהריגסמזוןהשמהכמומזון
כננותמתנקי הכתוכההס 16 ,סמ6יםלחלקביניהס,וכמוהחילקהכיניהסהגמ' כת1כות מג 6לענין
מע"י,מידמישלמנתול6ניחךליהכהרווחהכתוניחךליהכהרווחה,ותמהבפעיטס מהליניחותך
ד6ככ6ן 60זהותנקיכי"רטלחיובמזונותומהוייכפתלך כדעתו.וכחכוכתום'כ"כ קמ6 6סוףד"ה
6ל,6דמכ6ןמוכחדתכמיסל6תקנו6ל6לפידעתה6דסדמתנהכך,עיי"ם"61,כממ6ה"הלעניןרפוי

פסקידין-ירושלים

ו

ומוחזק ,ד6ףטדעתומל6דסמהכנותל6יזונוb~bמןממוחזק,לעניןקטתודעתוטתזון6ףמןסר6וי.
ום6לתי 6ת מרן הגריסם6לימיכ b"u1Stוכיוסיכ 6דר תמס"ו),וסטיםממזון ס6למנס נגבס גסמן
סר6וי.
ד .פסקכטו"ע6כהע"זסי'5מעי'6עפ"יתמוכתסרטכ"6טסוכ6ככ"ימס:סכעליורם 6תקסתוכין
נ"מכיןנ"5ככד"קכמוחזק6כלל6כר6ויוכו'06 .סיסלסמלוסכיד6חריסכמגטקסומחסס6טסקורס
טגכתס on~hקינויורטםוכו'.ולעניןכספים סמופקדיס ככנק 06דינםכרצוי,עי' "דכרייוסף"
t"so5bת"כסי'כזוכ6חרוניססמ5ויניסכפד"רכרךכעמ' 302ועמ' ,314וטסעמ' 305ועמ' 323על
כסףטלהכעל16טלנ"מטספקידסס6טסעלטמסכידיעתו ,ס6סססטלס.
יכעלס ,כנר6סמכספיםכנתןלססכעל06 ,
וכנידוןדירןטס6טסספקידסכספיסכגמ"חעלטמאכחי
כוונתולתת 6תהכסףכמתנםלקטההריססמלס6,כלobל6סיתסכוונתולכך,יט למסתפקoh
סיתתכוונתו לתתלס כתורתנכסימלוג ,ט6ז עםמותו זכתס כסס ס6טס 16 ,טסםטלולגמרי ,ס6ז
כמותוירטוסוסיורםיס.וסורסמרןהגרים"6טליט"6טליןכ6ןמתנם6ל6רקסמיכות דעתמלנקמנות
סלמסטתעטהכרצוןסכעל,וע"כסכספיססללוסיומלסכעלוסיורמיסירטו6ותס.
hihvh~h

אברהםדובלוין.
ב

השאלותלריק
א .כספים המשולמים לאלמנהע"י קרן פנסיה תקציבית של בעלה ,האם שייכים לאלמנה או

ליורשי הבעל.

ב .זכות האלמנה למדור.

תשובה
א.בנסלחרים3יררתי6תחוקיסממטלסכתטלומיפנסיםתק5יכיתע"יעו"דנקמן,וכלליסת"לוססס,
כיהממטלהמסלמתלמטסטפילוohהכעלךל6רו5ס,וגס 06סו6כסכסוךעסקטתו,ככלז6תסתטלוס
מולךלקטתו,וזסכמוביטוחלקומילט6יריס ,וסכעל6יןלוטוס דעסל6ןילך מכסף6 ,ל6מיסידועס
כקסתוכיוסספטירססי6מקבלת 6תסכמף,וגס 06סו6מודיעט6ינורולס,ור5ונולמעכיר 6ת סכמף
ל6חר16,טרו5סלמחול6תסכמף6,יןלוטוסכחלזם.מכיוןטכן,סריזסטונסמביטוחחיים,כי6יןזס

ממונות

ז

חוב מנעמהקליוממוס העכורהמלוכימיחייו,וקיןהתמלוסלמימהיתהקמתוכימיהעבודה ,רקמי

מהיתהקסתוכמעתמיתתוהי6מקכלת6תהמכוסעדיוםמותה.
לפיזהיםלדון ה6סים כזהדיןירומהליורמי הכעל ,דהנה 06היהזהממון מהבעלהפרים כמנות
עכודתוכמכילה ,ומחמתכןהי6מקבלתק5כהלצחרפטירתו,הריזהתלויכדעתו,ס6סצינורוצהליתן
להצינהמקכלת.וכךהו6ככיטוחחיים,כיהו6יכוללקבועמייקכל 6תהכסףמכיוןמזההוכהסייך
לו,שייך כזהדיןירומה .מהם6יןכןכנידוןדירן מגס  06הכעלצינו רו5ההריהי 6מקכלת 6ת
הק5כהb"h ,לכינורהזוזכותמהמממלהנותנתמתנהלקמהצלמנהטכעלהעבדכחייו,והכעלהו 6רק
הגורסלזה"61.כמגלןסיםבזהדיןירומהליורמיהכעל.
ונרצהדדיןזהיטללמוד מה6ד5ית6כטו"עסי'נ ,כנתה"מס"קה,יעויי"םכסוףהדבורגסימט"חמל
ממרנ"ימההדסהתחייבלכלמיטיו5י6ו,וככה"ג6יןמוכרהמטריכוללמהולכיוןם56למיסנמ65הסטר
לצותו 6דסהתחייככותב המטר ,ורקקונה המטריכוללמחולכמעה מהסטר תחתידו,עיי"ם.והרי
להדיץדגם 06הו6הגורסלהלומה6יןזהחוכמלומיכוללמחול.וכמוכןכניד"דהריזהחוכלקסתוול6
קליו6b"b1 ,יןכזהזכותיורסיס.
ב .הנההמצלהכניד"דכטהמכירה 6תהכיתהר6מוןוטכרהכית 6חר ה6סזהצמורלהיותמירומת
הכעל 16מציןחיוכליתן לה מדור 6ל6כצותופית 1ל6מכית 6חר .והנהלכינורה נרצה טוהמנוי
כמחלוקתהר6מוניס,הוכחודכריהסכטורt"s~shסי'5ד:כדרךמחייכיןכמזונותהאלמנהכךחייכין
ןלחזורולכנותוול6עוד6ל6אפילותצמר6ני6תזקנו
ליתןלהמדורלדורבווכו'6,כל 06נפל6יןחייכי
ואכננוממליכדימל6יפול6יןמומעיןלה6ל6תדורכוכלזמןסהו6קיים,ו6סכיתכעלהקטןמהכיל
אותהו6תהיורטיןוכחיי6כיהןהיוהכניסמוכריןכתיםועתהרו5יסלחזורולדורככיתה16מהיהכעלה
מוכרכיתוכניודריןככיתו כסמת6יןהיורמיםחייכיסלמכורלהכיתמל 6התנה6 bSbת תה6יתנ6
נכיתיוכיוןההכיתקטןמהכילת65הי6ממנוואין5ריכיסלמכורלהכית6חר.וי"60 6סהכיתקטן
מהכילם5ריכיןלמכורלהכיתוליחןלהכומזונותיהמסלם6ל6מכזהיפהכחהיורםיסמ6סהי6אומרת
תסכרו 6תסואניאדורככיתכעלי6יןמומעיןלה6כללעולס5ריכיןליתןלה16כיתכעלה16לסכורלה
6חר.וכ"כהרמכ"סנפלהכית6ומל6היהלבעלהכיתhSbכמכרנותניןלהמדורלפיכמודה.עכ"ל.
הרימנחלקוהר6מוניסכדיןזה ה6סיםחיוכליתןלה מדורמכספי הכעלבכלמקוס16 ,ם6יןהחיוב
6ל6ליתןלגורכאותוכית.
ולהלכהנפסקכסו"עמסמי'5דמעי'ה:נפלהכית16מל6היהלפעלהכית6ל6כסכר,נותניןלהמדור
לפיככודה.ע"כ.וכביתממוצלטסס"קט:נותניםלהמדור.כר"ןכתככמסהרמכ"ןדנותניסלהמעות
לסכורדירהועליה הטרחהלסכורדירה.הרי דנפסקלהלכהכדעההמניהההוכלהכטור,והיינודדין
Ofמיםלהמדורככיתהכעל,היינוטחייכיסליתןלהממעותהכעלמקוסלדירה,ו6סל6ככיתזההרי

ח

פסקידין-ירושלים

חייכיסלמכורלהכיחממעותהכעל.
ומהטכתכהרמ"חכמעי' 6מס:וקין ה5למנהיכולהלהטכירכיתסלהל5חריס ,הו5מדבריהרמכ"5
ימדור
כתטוכותח"6סי'6לףגגוז"ל:עודר5יהממסם6מרוכירומלמיככתוכותגכימדור5למנהתנול
ו6סכירו6יןטומעיןלה5 .למ6כעלמך5יןהדיןכןד"5כמ5יקמ"ל5.ל5ט"מכעלמךמיטיםלוכטל
תכירויכולהו6להם5ילולהטכירל5חריס5 ,כלמדור5למנהם5ינה6ל 6מתנתכי"רכדיסל5תתבזה
ותנהוגגולמנותהכתוןלהלכדההתנוול5תטכירנו.עכ"ל.והיינוטמיירים6יןלה6למנה~ורךלדורככיח
זה ,ורקרונהלהטכירוולהרוויחממנו,וכדיןכלמיטיט  %חלקככיתחכירו,וע"ז כתכ הרטכ"5דוה
קינו ,ד6מנסיםלהזכותלדיור6 ,ךורק 06הי66יןלהדירסורולסמקוסלדורכדיbSaתתכזס5 ,ך
קינוטלהלעמותכומסחר6.כןכטרוקהמקוסלדור,כודריחייטיםליחןלה ממעותהכעל5 ,סכדירה
טהיהדרכה16כמקוס6חר.
ולנדוןדירן 5ס מכרהכיתיקריותר,יתכןלומר סההפרםהו6עלחסכוןה6למנס ,ממוססיכלהלדור
ככיתכעלה.

מרדכיאייכלר.
ג

כנידוןדידןיםלדון מכמהנקודות .5:הכסףמממלסלמטפלתהמיעודיתכקמו ~obיכוללקחתמכסף
וכמקוסביטולמללכה"6,כמכספוכעילטפס.
5מו,הרימהדיןחייבלטרוחלטפלכעלמוכהוריוויפיל
כ.הקרןהפנסיהוקי~כתט6יריסלמיסייך.לכינורההריזהחובטהמדינהחייכתל5למנהדזקפועליהם
כמלוה,וגסעלפיחוקהחיוכ דוקקלהסטהוניתן על דעתמחוק,ולפעמיסגס הכעלקינויכוללקחת
הכסףלעלמו"6,ככזלופן דה6מהמוחזקת5יןלתתליורמיםמספק.ועי'כ5חיעזרח"גסי'לדטנסתפק
כביטוחחייס5 ,כללכינורהכ6ןכיוןאעפ"י חוק נקצעהחיוכ לקטהי"לתודקי מופקע ממנוולית5
כירוסה5.כליל"עכזהד"5כסוכנימךם6סכתכטהכסףילךלקטתוהתכויןכזהלפרועכחוכתהכמו
י f"s~Jb
תןמנהלקטתיככ"כקלחכוחו"מסי'רנגסעי'חb"b1 ,מוכל6תוכללזוןמהם.ועי' הר~כ
י כהרמכ"ס
מ"כסי' קטסדן כרכרותלה כמחלוקת רטכ"סורק"םכ"כטסויכולהיורםלטעוןקיםל
דנפרעת ככרכחוכתךןולכ6ורהכם6יןהמכוסטוהכלללהכתוכה למה מנקמרמזהקותוהדגר.ועוד
הרייטעודכסףכגמ"חולמהנתלהכ5ןססמתנההזקתעכורהכתוכס,ו5ס תקחמסגמ"חל6יהיולה
מזונותדטמ5הגמ"חנותןלהכעכורהכתוכהוהו"לכתבעהכתוכתה,ועי'].
וכזכותהלמדוראלמנההרימגיעלהכמוטהיתהגרהכחייו,ומהטרטוסעלצמהמגיעלהלפיהכעלות
מלה,ועי'רמ"אסי'5דסעי' 6ד5מורלהלהסכירל5חריס"61 ,ככ5ןמילאהמרנונהי"למל6מגיעלה
דמי המכירות ,והיורסיסאינסחייכיס לבלס לה מה סגרה ככית 6חר6 .ל6דיטלעיין מס סדין
כסססכירהלמיהולך הכסף,וי"לדליןלךכו 5ל6תירומומאסורהלכתמילהלהמכיר 5כלהרי הזכות

ממונות

ט

סי6כלס5 ,כלמלטוןסו"ת סרטכ" 6ח"6סי'5לףגגסכתכ :כעלמךמיסיםלוכסלתכירויכולסו6
לסט6ילולססכירל6חריס6כלמדור6למנסט6ינסhSbמתנקיכי"רכדיסל6תתכזסותנסוג6למנותס
כחון ,לסלכרסמתנוול6תטכירנו .b"D .מטמעמגס obססכירסל5תקבל .וכקמתיל"ע obכניד"ד
מגיעלסמדור,דיילרכלסתנ5יכתוכסלמדורזס רקכם6יןלהמדורמטלס5כלכ6ןטרסוסעלממס
ח5ימסדירס ממ56יןכללדיןסלמדור.ועוד,דסרי מטמעכטו"עסי'5דדיכוליסליחןלסכיחיותר
קטן ממסטסיתסגרסעמוכחייו,עיי"טככ"מ,וכקן6יןלתייכ6ותסיותרמחלידירס,וטמ6מגיעלמס
סכרע"זטסםמפקחיםעלמכיתוגוכיסממכירות.וכרמןדיןעי'טורf"sonhסי'5דדיםפלוגתךoh
ל6ממפיקלססלגורכיחד 06יכוליםלסו5י66ותסולסטכירלסדירס,ויתכןדגםדירסרגילסמלגודל
6דס6חד,וב"ככניד"ד6יןלסיותרמחליטכרסדירססגדולסטלס,כפרטדסי6ר5תסלעכורממס.
יסזיקנס
ולעניןדמי סרפו6סטלססרי חלסעלסיורטיס ,ודוקק רפו6סטלין לס ק5כס ,וסוללותימ
צלופןכלליכציתבכותוכד'ככלל רפו6ססביןלס ק5כסחוןמבורךזמני דל 6ת5טרךלזפ רקלזמן
מסוייס.וכנוגעלמטפלתלכ6ורס ממסמוטלעלמכניס ,ד6ס6פמרלססלטרוחכע5מססריסםחייכיס
מדינךלבטלממל5כתסו5סזסל6מייךלססלעסותז6תסוסכגדררפו6ס ,רק 06זס5ורךזמנילכד
6יןזסככללמזונותול6מוטלעליסססחיוכ,וקריךללמוד~ohטייךלתייכמטיפולכגופם,דודאיכאופן
טל6יוכלולמרויחכדימתייחססספטורים(דל6חייכיסלרעובכגללסכיכוד6ס)6.כלדמיקופתחולים
טוסקבועל6חייכיסמטלסס(עי'פת"חפי"6מקימותמערסקטמנטמר כרעכוס).ולכ6ורססרי6יןזס
כללדמירפו6ס6ל6זכותוזכאותלקבלרפו6סורופ6יסטלין לסס ק5כסול 6מסתכרלומרטוסככלל
מזונות.ונר5סדחסיכ6יןלוקי5כס דס6אינוכ6ככת 6חתוקינונגמרדוסתסלוסממתמסךכלחודם
כלחיית,ורומסלסht'b~6כגמ'לגכיסקזסכיוןדכליימ
קסי6מו"לכמזונות,מגסדסמחירק5וכ6כל
Ofנמכךכלי ק5כתזמן,עי'כטו"עסי' עטוככ"י מס ,ופטוטדסכניסחייכיסכדמי קופ"חמסירומס
סלמס.
וכעניןטיפוליספיזיוטרפיסיל"עכזחobאפטרלק5וכמראםכמסטיפוליס5ריכס עדהתתרפאb"h1 ,
חו"לכרפו6ססיטלסק5כס,עי'טו"עסי'עטסעי'כ,ו6ז6יןסמיוכמוטלעלמכניס.ועי'כטורכאופן
מאפסרלק5וכעססרופ5סכרמסוייסומכניסרו5יסלעסותכן6סזסגדרמלק5כס6.ךיתכןדזסדוקא
obסכניסטענוכך6 ,כלמ"מכניד"דיתכןדלכתחילס6ומריסויודעיםסרופ6יסכערך כמסטיפוליס
טלוק5כס.
ת5טרך"6כפטוטדסו"לי

שמשוןגרוסמן.
הערה

כיבוד אם אםחייביםקבניםלףוציאהוצאותלכך,הריקיי"לבקדושיןלב אוברמב"םממריםפ"וה"נושו"עיו"ד
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