
כהממתותל

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממומתלים

 הבעל לטובת האשה מע"יעיקול
 -שע 1548 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 בעלת לקבל כדי בערכאות נגדה שהחל התביעה את להסיר ב' הבעל על לצוות מבקשת א'גב'

 בבית לדון ושיבוא זוג, בני שבין משאבים איזון חוק לפי ממע"י לה שיש מרכושה מחציתעל

 כמה כבר אותה זן לא שהוא משום לבעל שייכים אינם ידיה מעשי לטענתה ד"ת. לפיהדין

 ולהתפרנס. לבית מחוץ לעבוד הוצרכה וע"כשנים,
 את לעקל לערכאות לפנות לו המתיר שליט"א שפרן הגריימ לי שנתן מכתב מציג ב'הבעל

 כח שאין משום דין לבית קודם לפנות צריך ואינו אותו, תבריח שלא כדי לבעל, השייךרכושה

 על תביעה תיק פתח כן וכמו עיקול צו לקבל כדי לערכאות פנה בי חוק. עפ"י לעקל בי"דביד
 בב"ב, גרים הזוג בני ששני שמאחר הבעל כותב הדין בבית האשה תביעת על א'. שלרכושה

 בביהמ"ש נגדה שהוציא העיקול צו על אתה לדון מוכן ויהיה בירושלים, עמה לדון חייבאינו

 שפרן. הגריימאצל
 של והתביעה דיית, עפ"י שלו שאינו דבר בביהמ"ש לתבוע לבעל הותר שלא משיבה א'גב'

 לא ההיתר ועוד, זוג. בני בין משאבים איזון חוק לפי אלא ד"ת לפי היתה לא בביהמ"שהבעל
 בביהמ"ש, לתבוע מעולם לבעל הותר ולא בבי"ד, אח"כ כך על לדון כדי מניעה לצו אלאהיה

 סיבת גם עשה. שטרם דבר בבי"ד, תביעה מיד לפתוח צריך היה * שהתיר לרב מציית היהואם

 של הרישום שמחלקות משום עובדתית, מבחינה נכונה אינה בערכאות עיקול לצוההיתר
 היא הבעל שכוונת טוענת א' הגב' הרבניים. הדין בתי של ומניעה עיקול לצוי מצייתותהמדינה
 בביה"ד גירושין תיק לפתוח בדעתה אך גט, בלי עטנה ולהשאירה ורכושה כספה את להלקחת

 בכל עמה לדון לבעל להורות מבקשת וע"כ לציבור, ייפתח שם ביה"ד כשמשרד מידבת"א

 בת"א. בביה"דהענינים
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 ירושלים - די,פסקיכוי

 דיןפסק

 לדון מבקשת שהאשה ומאחר בבי"ד, עמה לדון הבעל על שפרן הגר"מ של ההיתר לפיגם
 אחר. במקום ולא שביניהם, הענינים בכל שם עמה לדון עליו בת"א,בביה"ד

  קניג  יהושע דוד1-( אייכלר מרדכינ-( אב"ד *ין, דוב אברהם1-(

 לדיוןהשאלות

 לביתה. מחוץ בעבודה שעשתה האשה מעש"י דיןא.

 מעשה שעשתה לחוקר מאמין כשהבעל גם קיים האם בע"כ, האשה לגרש שלא חדר"גב.
 ביותר.מכוער

 לגט. ככפיה דינו האם גט, לקבל שתסכים כדי האשה של כספים עיקולג.
 זוג. בגי בין משאבים איזון חוקד.

ועשובה

 כמגסג סכל כילד לכעלס ידים מעטם 6: מעיי פ סי' 6כסע"ז וסולע ס"6 פכ"6 וניטות סרמכ"ס פסקא.
 דרכן 6ין oh מס: 6כסעס"ז מקיר מכית וכתב וכו'. רוקמת לרקום 16רגת %רוג סדרכן מקוססמדיגס.
 מו"מ, נעסק כזמגינ1 כמו 16 חריעס, מריטס כטן 63חרות, hih 6לו nohSnsכלל

 ליסע ומכ""
 סרסכ"6 כסוית וכ"כ כלמר. לטוות bih כופכ 6יגו מ"מ סטוכ, מר5וגס כך סמנסגס (ס כל עסלטווקיס,
 כרכית למתעסק bSt ולגט1ע לעקור ולכנות לסתור לטרום מייכת 6יגס ס6סס טמרי 5ס: סי' מכ"יכסכיך
 כפועליס 6"ג כענדים %56 ס6יגס רסקי, 6יגו קמרת למפרכס לסגותס סכעל ר51ס 061 שמר, לעסות6ל6
 ע"כ. סיום. מלנוכס עמי עטו למסמקמר

 סויף דירס דמ%כתס דיש כ 60 כתובות ר"ן עי' %עלס, סי6 06 נס מייכמ ס6ינס כממטכסוכסעטמס
 bt~o 6זל לע5מס כין %מריס כין מעומס כל (ימס לידי תכ61 טל6 כדי h~b 16תס ממייכין סטיןדכיון
 סעוטכ לע"פ %על, דסוי6 סדמק דע"י מסעדפס עדיף דל6 דמסתכר6 כתב s)rr וסרסכ"6טעמך,
 מעם המת לבעל סקגוס DDbl"( געסית כר15נס סעדפס רכל מסו ידעתי %1 תיוג. מתורת %1מר15גס
 סעטתס מס ומיסו כתב: כ גט טס וכריטכ"6 ע"כ. וכוי. כן טפוסק למי סדמק בע"י סעדפס 61פילוכסף
 %מות וים כמיוכ. וסלל מר5וגס דעכדס לע"ג Su55 רסוס סדמק ע"י מסעדפס עדיף דל6 סוילבעל
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כןממונות

 לו 1מיי13 כעיקר מטפל 6ת עצו ידים מעמס עיקר % לעטות ממוייכת מסיק דכיון סעדפסדם6גי
 מס ,ימס, לידי hun מל6 כדי bSh עומס o)'ht מעיקר, מן פטורה סי6 סדין דטורת 113 6כלסעדפס,
 יז. סי' מיגן מסר"ס ועיי ע"כ. לי. גר6ה כך לעלמה. עוסהטעומה

 מסריס בכית סגכנסות כגטים סמוקן נסתפק פכ"6, סיסות n'ricns סוכל סו, סי' מו"מ מסרי"טוכמונת
 זכות לבעלה 6ין כזקת ט6מה ג6מר 06 נעליסן, 6ת ומכ%לין לכיתס טרף לסכיך סומר כקניותוסמה
 גיזוגית חיגי למרס דל6 דכיון ד6פמר סמסרי"ט ודן %. 16 לעלמה ידיס מעטם וימיו עטתם 6מרככל

 11 כמשכה קימוטן מתמילת כיון סל% דגסיס ועוד, ידיה, כמעמי ,כותו הכעל מפסיד % עומסוחיגי

 ציני למרס מל6 כל סטית י5י6ת וגותגת יפס כעין וגותגת מרוומת וכמסיק כמזוגות טורם הרעלעדיין
 מס וכל טת', ומדידס ק6כלס ומדידם כ3ר ססרוימס ממס סכית סתתפרגס ממס לס יט סרי וכו'גיזוגית

 6יך המסרי"ט על סם סמל"מ ותמה ע"כ. וכו'. כעל לגבי כטיל קמ6 קמ6 ומסתכרת הולכתטסיתה
 הו6 06 מקרקע טסמכיהס כסכם מלמגה, לענין 5ס סי' סטור טס3י6 וסר6כ"ד סרטכ"ס nptSnnססמיט
 ככלל זס דלין לגמר דכסתמ5י מידי, לן גפק6 % כעלס עם 6סס דגני 61"ת 16תס, מזגין היתומיםטל

 כה זוכה לעטות מייפת ס6טס ם6ין טמ65כס מהמל"מ מכ61ר ע"כ. וכו'. זס לסכם יט oh~in דיןמע"י
 מדחק. מע"י לסעדפס וסוס מ5י6ה מדיןסכעל

 ופסק לעלמה. 16 %עלס ,ס ס6ס ור"ע prrn 6 סו כתורות כגמ' כס נמלקו הדמק מע"י כסעדפסוסגה
 כטו"ע וכש לנעל. ממותר לס סר16י מן יותר ועסתם ע5מס דחקם ס6ס כתיק ס"h")D 3 לויסותסרמכ"ס
r"uosh'וכ"מ יטילס, 6דס ענגי נטעם עסתם ויפילו ממ"מ מזעת כ ס"ק סח"מ וכתב 6. מעיי פ סי 
 % וסר6"ט ho', ורכ ר"ת ממצקת 3זה ס3י6 מס וסטור p~o. ע"י סל6 כימר מללכות סר3סעסתם
 מיד h'Ste ט% %6 כמדיגות גוהגיס סכן מכ"מ וכתכ לעומס. כמ"ר לי קים לומר סלמס ותוכלתכריע,
 וגראס sflr1: ס 6ות ע סי' כתודות הת11"6 וכתכ כ. ס"ק מכ"ט סכיך וכן סדחק. מע"י סעדפס טוססלמה
 וסרמ"6 דיגו ובית טמרן וקמרי ע"ז, יסר6ל גבול ככל סלם ל6 טמרי n~so קלמר יטרלל רוב מנהגדל6
 עס"י מהוגסג גר6ה סכיימ ומנהג ססו"ע. מכרעת סקכלו יטרלל רוכ מגסג וזס h'ite, נהה דיטוכיה
 וסרמכ"ס סריייף רה"ג טדעת כמרי סטו"ע מפהק לזוז דלין נרכס ומ"מ דדיג6, ספיקתי ססו6 ז"לדעתו
 רי"ז זעת וזס כר'", דס%ס b'AID1 כ 60 כתוכות כסר"ן סוכך רט3"6 דעת גס וזס כמכמיס,דהלכס
  סר6טוגיס על מוסיפו hSt %6 דדיג6 ספיק6 טס61 כחכו ל6 והריין והרק"ם ממ"מ. דעת 011כממייק,
 6 סי' Srrir קרלין להגריים סלמה מנפטי וועי' ע"כ וכו'. יחיד6ס 1"ל ר"מ ליס וסוי טגיהס דגריוסגו

 (h~ht htie לנעל, טייך  eh  דדיג6 ספיק6 סוי הלמר געגודת ~hS ס6סס "עורס עבודותדכם6ר

 ומרוימס(. עובדת טהי6 כמקוס מזוגותמסכעל

 תלוי סדכר לעטות, %על מייכת מסיק מלרכס זו טלין כיון לכיהס, ממון עכדס סהתוכעת דירןוכנידון
 61"כ לע5מס. סי6 לכו"ע מכ,ס 16 לבעל טסיך סייס סדמק מע"י כסעדפס דיגם 06 ר6מתיסכמחלוקת
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 ירושלים - דיןפסקיכח

 מספירות מלוג נכסי דין 6לס כמע"י יס ה6ס %זן ים עדיין כמגס לעומס. 1לת13ע לי קיס לומריכולם
 פירות, %על יס 06 סדתק טע"י מלמכס לגטי 1ס3"מ סנ"ס כמתזקקת סס6לס לתלת יט 16%1רס%על,
 p~D סריס דברי על מס סטו"ע כגליון רעק"6 צחיי מסמע וכן פירות, לבעל יס כ p"D פ סי' סכ"ס%עה
 סגרים"6 למרן תסוסות קוכן ועיי פירות. לו 5ין טס ס3יימ לדעת המנס ס, ס"ק פ סי' כקו"ח וספל5סס,
 לטעון יכולם 06 סר6טוגיס 3זה פליגי ל6 6ו מלוג נכסי דין לגכסיס יס 06 לן סכסמספק6 פ6 סי'מ"3
 , לטעון יכולס 61ינס סכעל כמזקת עומדיס וסכספיס onprn הפקיעו b"rn ג6 כ"כ סרמכ"ן לדעת לי,קיס

 ע סי' יעקב הכית דעת וכן לי, קיס לטעון סיכולה וסוכרים מולקים וסריטכ"6 סרסכ"5 וקילו )י,קיס
 לי. קיס לטעון סיכולה לפי"ז סם ומסיק ג.סעי'
 כמכרס. פירות %על יט סס%ס טעפייי וקמר סליט"6 6ליסיכ סגרתם מרן 6תוטללתי
 קינו מע"כ 5טס %רם h~a ר"ג מרס סיס ד3וה"ז 1"" ט: סעי' קעת סי' f"D~lh כטו"ע סרמ"6 כתבב.
 טמ6 דמייטינן י"6(, כסס קי סורס ומהרייך פכ"ד וסגהמייי סעד לדברי סמ5מין 15 סמ6מיגה לומרגלמן
 לכסל וגרס המלמינה ס16מר על 16ת1 ומגדין מקמין, ט6יגו לע"פ סמ5מיגה וקומר כלחרת גתןעיניו
 פרק )מרדכי עמס ומסמס קותו דכופין ויש ס6סס. דעת hb %רס יוכל ט% מקוס 3כל וס"ס ר"ג,מרס

 טמ6ה כעומס למרס ויפילו 16 מודה 6יגס טה6סס מקמר העד לדברי כמקמין ט15מר לע"פ ,הקומר(
 י נסס נקמן כזס"ז ד6ף וס"ל י"ח Ssh ץ. סכר6 עפ"י כנ"ל סר6ט%יס, לד3ריס 6מת% התגס וחזרם לך6גי

 סעד %כרי המלמין לומר נקמן 6יט עמס קטט לו סיס ו6ס פכ"ד(. מסרמ3"ס מסמע וכן3מהריייק
 סרמ"HU .6(  1(. סעי'  1Dp סי' לעיל מכי'  כמסר"יע(.  וסם כן 6מר סגלה מהמחדודניי
 ויכול יגרטנה סל6 ידו על לעכר יכולס o)'ht יסודית: דת על עוכרת כדין הרמיך כתכ ד מעיי wp'וכסי'
 סי' 3רסכ"6 510 וכן דיכמות מרדכי כהגהות מור"ס ותסו' רייג מרס מטוס כוס 61ין כרמס כעללגרטה
תקגז(.

 דת על סעכרס hS 6ס מדעתם hSa 5סה %רס hSt סמריס רייג 6כל הרמ'": כת3 1 סעי' קיטובסיי
 וסמ"ק מדעתס t"or1 hSa מרסה 6ין סכתו3ס לס ליחן רולס 06 61פילו קטו, מיי לעיל טגת63רוכמו
 קפד(.סי'

 ועיי 3עייכ, לגרסה יכול סתר6ס (hb דת על ד3עו3רת סר6סוניס עפ"י קיד סי' רעק"6 3סו"תוכתג
t"tDS'על 3עו3רת סגם כת3 רג סי' הו"מ מת"ס כסויית 35ל כן, סכתכו 6מרוגיס מעוד יד ס"ק קטו סי 
 'כול 6ין סתר6ס היתה % 05 36ל סהר6ס, לה היחס hSh 06 להתגרד 16תס כופין 6ין יסודיתדת

 י, בע"כ.%רסס
 עם מדיסק 6ת טמ65 ממוקר לדברי מקמין סה3על hSh יסודית דת על סע3רס עדים איןונקופן
 י לותו. כופין טלין כמו גט, לקבל איפס יכול איט קיש סחדר"ג נכס"ג סרי ממכוערות,סתמתות

 כת להסוות תיקן ז"ל רכ"ג דסג16ן ג, מייק ע, סי' הח"מ סוכך 6, מיי מב כלל סר6ייס כסויית כת3ג.
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כסממונות

עד כמפיס עיקול ע"י קותו כפו oh וכסיט, ע"כ. וכו'. לר15נhih 1 מ51י6 סיגו סה6יס כמו לטים,הטסה

 כפת"מ סוכך Dllh, מקרי דל6 ד'יס ד מעיי קלד סי' גיטין כתורה רעיי מעומס, גט מסם כוס יט גטכיתן
 עד לסמ,יר ר51ס וקינה מעות קמתו גולה ס6ס סרטכ"ן כסס טהכי6 ככ"י עי' כתב: י6, ס"קטס

 6י סעימוי מכח גירס 06 טמסתפק ממון, למפסיד מפמייתו 16 לסח,ירס, כדין לכופם 61"יסיגרסגה,
 גט הוי 6י סכרם כדכריו 61ין מודעם. S"h ויהיכ דתליוהו ימילת6 דקוסט6 וסייס ל6, 6ו מעומס גטסוי

 מעלמו, מגרס 5רס onthn לסיפטר כדי hih סגירוטין כלל מזכיר מיגו 60ס גיטין סתורת וכהדמעומס.

 6וגס כמעת המתגם מזכיר דכם6יגו רה סי' כחו"מ מכ"י סכתכ כמו כלל, מעוסה גט הוי דל6 לדון יםכוס
 ככל מעסיס וכן כן, סדין כגט גס 61"כ רלו, כסי' h"nlo וכ"פ מתגה. סוי גפרו לפדות מעלמו גתןרק
 לגט טמר מי 51ין מגרט, זס וממסת דגריס וכטלר ממון בגזילת לסכעל מ5ירס לפעמים o~hcיום

 נותן דמיה ודקי ססמגרם סידעינן כל מורס הרטכ"ן 6ף ס16גס, פסעת סגירוטין כממ,כיר 6כלמעומס.
 גט דהוי גר6ה וכך, בכך י6גס יגרם ל6 ם6ס %מגרם דכממ,כירין ודקי מס6וגס להיפטר מרוכסממון
 וכי6רס. סתו"ג דגרי h'3oa קלו סי' מ"6 6כסע"1 מטס לגרות ועיי ע"כ.מעו"ס.
 פסול כדין טל6 מנוסס גט דין נפל דלפי"1 עליו ותמס סתו"ג, דכרי סכיך 1 5ות 5ט סי' 6כסע"1וכמ,ו"5
 יבין והוך סתס מיכוסו למס תקמר כעלס מיד ע5מס למפקיע כעכו"ם עומס טחולה 6טס וכלככירך,
 עסקי על טכ6ין ממוס דסיקריקון דטעמ6 רם סי' כ"י כרכרי יסודו מתמך ומס לגרם. לסנטיתסמעלמו
 על  לנתתילי  t)hc  1'hst סכ6 ד6כתי כח11"6 תמס כקרקע, מפייסן 6101 ממון עסקי על %1נפדות

 ממעתיק רה סי'סנתס"מ
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