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 הדיוןנושא

 מת, האב במשותף. הוריהן ע"י שנקנה מגרש ובעלה הרביעית מאחותן תובעות אחיותשלוש
 הן הבנות. כל חלקו את ירשו אביהן כשמת התובעות, לטענת הבנות. ע"י מוחזקתוהאמא
 בית עליו ובנו עצמם שם על המגרש את רשמו ובעלה שהנתבעת לגלות שהפתעוטוענות
 נעשה לא ובעלה הנתבעת ע"ש הרישום לטענותיהן האחיות. כל את ולשתף ליידע בלילעצמם,
 אותו. יורשות הן וגם ההורים, בבעלות נשאר והמגרשכדין,

 ליד לה נם בית שתבנה לה הבטיחה הנתבעת שהבת להן ספרה שאמן עוד טוענותהתובעות
 הבנות. בבתי להתגלגל האמא צריכה זאת למרות אךהנתבעת,

 בית עליו לבנות היתה כשהתכנית במשותף וההורים הם רכשו המגרש שאת משיבההנתבעת
 עבור שילמו ההורים שאמנם טענו ראשון בדיון להורים. והשני לעצמם האחד משפחתי,דו

 במקרה העיסקה כל לביטול התראה עם הפיתוח, עבור להשלים כשחוייבו אך עצמו,השטח
 שייך יהיה והכל הפיתוח עבור החוב את ישלמו שהם ולבעלה הנתבעת לבת הציעו ישלמו,וולא
 שמם. על המגרש את רשם והמוכר החוב, את מכספם שילמו ובעלה הנתבעת הבתלהם.

 דמי תשלום תמורת ולבעלה, הנתבעת לבת בעלות העברת מסמך על חתם האבלטענתם,
 לאחר שמם, על המגרש העברת את שביצע העו"ד אצל היה זה ומסמך חייב, שהואהפיתוח
 המגרש מתשלום חלק גם מכספם שילמו שהם הנתבעים טענו שני בדיון החתימה. אתשאימת
 לפיתוח. החוב עבור הבעלות העברת לפני כשנתייםעצמו,

 שבעלה להן ענתה והיא לפיתוח החוב עם מה אמן את שאלו שבזמנו טוענות התובעותהאחיות
 שלו הצ'קים שפנקס האב, מכספי ישלם שהגיס הבינו הן התשלום. את יסדר כבר הנתבעתשל
 על המגרש העברת של היוזמת היתה שהאמא משיבה הנתבעת התשלומים. לצורך בידוהיה

 נדרש לא זה שדבר משום זה ידה, בכתב חתמה שלא ומה בעלה, שעשה מה עם והסכימהשמם,
 לבדו. הבעל חתם להם שהיו העסקים וכלממנה,
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 פי על התנה, עבור המסמך על התם אכן שבעלה מאשרת והיא בביה"ד, לבירור הוזמנההאמא
 במסמך. כתוב מה מבינה שאינה טוענת אך ההתימה, את  בקש שהתנה מספרת היאבקשתה.

 ההתימה. על ידעו לא הבנות ששאר מוסיפה היא במטה. ושכב חולה היה בעלה דבריה,לפי
 הבנות. לה שקנו דירה מלבד וכספים נכסים לה נשארו שלא אומרתהיא

 לריקהשאלות

 שותפה היא שגם האשה התימת בלי המכירה, שטר על הבעל התימת מספיקה האםא.
 .בבעלות

 שחוששים או כשרה חתימתו האם בו, שטיפל למי מכירה שטר על שהתם הולה שהיה זקןב.
 נפשי. לחץ מתוך או צלולה בדעה שלאשהתם

 לבניו. נכסיו כשנתן או עצמו, לפרנס ממת לאב כשאין אביהם לפרנס הבנים חייבים האםג.

תשובה

 סחורס 5תד ומכר 6מת כמתורס טותפיס טסי מכ"מ: כטס יט p"D פו סי' t"u~sb ממוקל בית כתבא.
 לבלס תייכ ססותף זס רק למכור, דרכו וסו6 סו6יל מממורס לסמזיר מלוקת קריך 6ין מכירו, ידיעת3לי

 כתכ טס מקיר וככיח יד. סעי' קעו סי' מו"מ כתו"ע כממ"כ מזמן, קורס כממכרו לו טספסיד מסלתכירו
 וטלף כטל, דסמקמ מטל16 דעת על טעכר מלית לכין קייס, טסמקמ סזמן קודס ממכר כותף כיןלמלק
 וכ"כ S)to~ טיתר5ס עד טותף עס עסק * סיסים מי 6ין ט6ל"כ סטעס מן כן כתכ יט ס"ק עז סי'סם"ך
 מעי' קעו סי' מו"מ לטו"ע סלמס תכמת ומגסות כמ, מי' מ"מ ומסרם"ס יכ, סי' מו"מ 5וק לכניכמו"ת
 348. עמ' י כרך פי"ר ועי'יו,

 מתמס % ם6מן מכיון וכעלס לנתכעת בכיסן סכתכ למתגס תוקף ט6ין סתוכעות מטוענות דירןוכנידון
 וכניטר ס6מ6 כידיעת טל6 נעסתס סמתנס 06 ט6פי' סג"ל, ספוסקיס מסקנת עפ"י נרפסע*ס,
 לוס סודו סתוכעות טגס - סנתכעת טלטענמ גס מס סמתנס, לסמזיר וריכס סמקכלת 6ין מ"מ5%ונס,
 סכעל. חתימת טמספיקס כודויי מתנם, 6ותס מל מיוזמת סיתם bnbo - סטניכדיון
 כל 6ך סמכירס. תינטל סמכירס, על כטתתס 5לולס כדעס סיס % bsh~a סתוכעות טענת תוכם obב.
 סמכירס, וכסטר כממכר מומזק מסקונס כיון סמכירס, 6ת לבטל תפטר 6י ז6ת, מוכית %עוד

 מכירת על ~hsb תתם ל5ס וכעלס סכת מל כתםדיו תלוייס סיו מססוריס לנו טידוע ולע"פוסממע"ס.
 סעי' רם סי' כטויס ופסס עלמו, מתמת הנום זס טפרי סמכירס, 6ת %טל מספקת מיכת זו 6יןסמגרט,



שלאממונות

 לליעזר 5ין ועי' זכיני. וזכיניס bD)1b סוי ל6 למעות, דמוק טסיה כגון ע5מי, קונם מתמת מכר ט6סיכ
 סטורומ. לכותכ 95 עמ' כ' קוכן בסס" "ומי וקוכן גג, סי'מט"ו
 וקטתו סו6 לכניו נכסיו כל סכותכ מתקינו ht~hs ר"ל 6מר hDS~h רבי 6מר כ מט כתובות כגמ'ג.

 סדין, כגדר כתב טו סי' פ"ר כמוכות וכסג"מ סי6. חכמים תקנת bSb סדין מן ול6 ופרט"י ממס.ניזוניס
 ס6כ כחזקת דסנכמיס 6 נ טס כתורי"ד וכעי"ז כעלמך. כירוטם סי6 סרי ליורטיו נותן ט6דס מתנםרכל

 ור' תניניו דרכי ת"ס כוותיס, hn)So לית 6ו כוותיס מלכתף לסו b'D1~h פס וכגמ' מזונות. לגביעומדים
 כומכ 6"ל ס6י, מ6י חנינ6 ר' 6"ל 6כרעיס. יונתן %' וגטקיס גחין גכר6 ססו6 6ת5 קיימי מוויונתן
 סדין סטורת לפניס עללו טטרתתי ומפני כחזקס. 6ותס כפיתי )ופרם"י לניס ועמיתינסו סו6 %ניונכסיו

 6ין ופרם"י כעי. עטיינסו דינך, קמרת 6י bSh עסתיניסו, ממו"ס דינך, ל6ו כטלמ* קמרת 5ימחבביני(.
 כטס רנו סי' מו"מ וב"י טס סרי"ף ופסק 6מת. יספוט כרחו פעל טוכס, לו לסהזיק טוכס גמילתכ6ן
 וכן כר"ל. מלכס ואין מסס, ניזוניס וקטתו סו6 6ין לכניו אפי' נכסיו טסנותן ריו סי' ת"ו סרטב"6תטו'
 גרס ססו6 ופרטיי נענין, וקינן ם5ועקין מ6ותס סו6 סרי כחייו לכנו נכמיו טסכותכ עם כ"מ כגמ'מפורם
 6ת לזון מכניס 6ת טכופין מס קרוטין סירוםלמי דעת סכיך נ סי' פ"ק קרוטין הרב"ט כמנסלע5מו.
 לזון ל6כ כם6ין סירוטלמי דברי ספי' ור"י ר"ח כטס 6 לכ טס כתום' )ול6 נכסיו כל לסם כמכתב6כיסס
 מם%ס(. לזונו מבניס דחייכיסעלמו
 סרי לפרנמס, ממס יט ולכנות עימס, לפרנס עומס מטל ונכםיס כסף ל6ס ס6ין יתכרר 06 דירן,וכנידון
 ממריר סרמכ"ס וכ"פ הכיסס, לפרנם סכניס טכופין ור"י ור"ח סם6ילתות כטס אדומין תוס' פסקוכוס
 והמו 6כיו וזן הותו כופין %ן וים ל6ב ממון 6ין 06 5כ ככור במדין ס מעי' רם מ" יו"ד ומו"ע מ"גפ"ו

 ג סעי' רנ6 סי' טס ותו"ע טס כטו"ע ורמ"א סט"ז פ"י עניים מתנות רמכ"ס ועי' יכול, מסוך מסכפי
 6ת סקכלס סכת ו6מנס, כטוס. סכנות כל מייבות וכוס ס5דקס. ככלל ס"ז ולאמו לפכיו מזונותטסנומן

 כדעת סר6"ט לפי סו6 וכן 6וט6, מתקנת לקים ריס לפי hnho, 6ת לזון נוסף חוב חייכתממגרם
 טים יתכרר ו6ס סדין. ממורת לפסיס רק הו6 כזה סחיוכ ככתובות סגמ' מסקנת לפי ואילוסירוסלמי,
hnb56ת לפרנם סכנות למייכ 6ין סדין ממן אע"פ ע5מס, לפרנם נכמיר 16 כסף bnbo ,מ"מ מפלסן 
 6ל6 לסירוגין, bnho 6ת ומפרנסות טמחזיקות סכנות כל עוטות טנכון נר6ס ולמעטם למן. תיחסכלמאוס
 ככיתם hnho 6ת להחזיק מסורית, סמנרם 6ת טקכלס סנתכעת 6ת לחייב נרכס סדין מטורחטלפנים
 יטרלל. על וטלו' האחרות. מסלתיות 6חמ מכל זמןכפול




