
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחשיל ילנידור משטתלוים

 במקומה טעו והבעל האשה, אתתבע
 אשתו על טענותיו סמך על הבעל את ולשנוע לחזורורוצה

 -שע 0~1 מס' ממתותתיק
 אטל( ה,מהד'

 הדיוןמשא

 לו נתנה לא והיא טיסה, כרטיסי לקנות כסף לה שנתן גבר" "ממוני ב' גבי את תבעא'
 ב' הגב' הפרטי. לחשבונה שנכנסו בצ'קים לה שילם לטענתו בחזרה. כספו ותובעהכרטיסים,

 לטעון לבעלה כח יפוי תתן ב' שגב' כך על עמד א' במקומה. טען ג' ובעלה לדיון, הופיעהלא
 ביום הדין לבית להעביר הבטיח ואח"כ בטלפון התיעץ הבעל בדיון. טעם אין שאל"כבשבילה,
 יוצא אז כי לבעלה, כח יפוי על ב' תחתום לא שאם ג' את הזהיר הדין בית הכח. יפוי אתהמחרת
 סירוב. כתבנגדה

 וכי החברה, נציגי עם הכרטיסים של העיסקה את שניהל זה היה שהוא הדין בבית טעןהוא
 בארה"ב, משטרה בחקירת מתברר והענין לי", מכרו והם מהחברה גנבו מהחכרה"עובדים

 בענין. חייב שאינו יוכיחו שלדבריו החקירה לתוצאות עד להמתין ישולכן
 דיינים שלושה בו שאין מפני זה, כהרכב הדין בבית לדון מוכנה שאינה ב' הגב' כתבהלמחרת
 בארה"ב. החקירה הסתיימה לא עוד וכל אחד(, רק )אלא אנגליתהמדברים

 יש וע"ז התעופה, לחברת נמסר הכרטיסים עבור שקבלנו ש"הכסף במכתב וטען הוסיף ג'הבעל
 סמך על ג' את לתבוע ובקש חזר א' בנאמנות". כסרסור עבודתינו את וקיימנו קבלות,לנו

 הכסף. את לו להחזיר ולחייבו הכרטיסים, של המו"מ את שניהל זה שהוא הדין בביתדבריו

 דיןפסק

 מהבעל התביעה וע"כ הכרטיסים, תמורת לאשה ששילם בכסף זכה שהבעל הוכיח לאהתובע
נדחית.
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 ירושלים - דיןבסקינ

 גרוסמן שמשון)-( אייבלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 שעשתה. במה פירות הבעל מקבל האם עושה, ואיני ניזונית איני לבעלה אמרהא.

 לביתה. מחוץ שעבדה אשהב.
 בטענתו. שנפטר בתחילה כשסבר וטוען וחוזר טועןג.

תשובה

 טליטיי6 סול(יגגר להגרמיימ 3תסו3ה פ6 סי' ח"3 סליט"6 6ליסי3 סגרי"ס למרן מס131ת קונן עי'א.
 65י ס3על לס כט6מר סקימ5ס, ד"ס כד ננזיר החוסי תירו5י סגי 3זה סגתלקו פ סי' מקיר מכיתעפ"י
 מסועכדיס ו6יגס לפירות, תפילו לגמרי סלה הס סהרוויתס סכספיס רקבון דלתירוז למזונותיך,מע"י
 כת3 ולס"ס 61"ע. 6"ג הי6 כס6מרה דס"ה הכ"מ ולמד מלוג. כנכסי דינם מסני לתירון 6ךלבעל,
 סיגי כס6מרה מהרויחה הכמפיס ה6סה מן להו5י5 לפ"ר 6י פליגתך, דהוי דכיון טס חסונותכקינן
 r"ttw. עורס. וקיניגי(וגית

 כמנהג סכל כילד לנעלה ידיה מעסה 6: סעי' פ סי' rrrp~sh 1ס1"ע ס"6 פכ"nlclb 6 הרמ3'יס פסקב.
 דרכן 6ין 06 מס: 6נסעס"( מקיר הנית וכתם וכו'. רוקמת %קוס 6ורגת ל6רוג סדרכן מקוסהמדינם.
 ליסע ומכיס מו"מ, נעסק 3זמגינו כמו 16 וזריעס, תריסס כגון כלהרות, hSh 6לו כמל6כותכלל

 סרס3"6 כסויית וכ"כ שמר. לטוות 6ל6 כופה קינו מ"מ סטות, מר15נס כך סמגהגס (ס כל עסלס.וקיס,
 כרכית להתעסק ול6 ולנטוע לעקור ולגנות לסתור לטרוח תייגה o)'b סקסה צהרי 5ה: סי' הכ"יססכי6
 כפועלים 6"נ כע3דיס %56 יינה רסקי, 6יגו לתרת למפרכס להגותה הכעל ר51ס ו6ס כלמר, לעסות6ל6
1nhcע"כ. היגס. מלסכה עמי עסו להם 

 סויף דידס דמ%כתה דיי hD 3 כתוכוה ר"ן עי' לכעלה, סיeb 6 3ה תיירת ט6יגס כמלחכהוכסעטהס
 ס% כן' %6 6ותס מחייכין ס6יןןכיון

 5rh hton לעלמה כין (ollnh כין מעוסה כל (ימס לשי ת3"
 סעוסס לע"פ SP3b, דהויך הדמק דע"י מהעדפה עדיף דל6 דמסת3ר6 כתב ("ל וסרסכ"6טעמך,
 נעמית 3ר15נה סעדפס דבל מהו ידעתי ול6 מיוכ. מתורת 1ל6מר15נה

~"DDhl 
 מעם תחת %על מקנוס

 מעסתה מס ומיהו כת3: 3 גט סס וכריטכ"6 ע"כ. וכו'. כן טפוסק למי מדחק מע"י העדפם וקפי%כסף
 לדחות וים כתיוכ. וסלף מר15נה דע3דה לע"ג לכעל דהוה הדחק ע"י מהעדפה עדיף דל6 סוילכעל
 לו ותיירו כעיקר הטפל 6ת עסו ידיה מעמס עיקר לו לעסות מחוייכת סהי6 דכיון העדפסדס6גי
 מה זימה, לידי ת613 טל6 כדי 6ל6 עוסס 61עס מעיקר, מן פטורה הי6 סדין דבורת 3(1 6כלסעדפס,
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 גממתות

 יז. סי' מינן מסריס ועיי ע"כ. לי. גרדה כך (onip. עוסהמעסה
  מסריס  בביס  סגכגסות שנגיס סמו6ל נסתפק פכיה, היסות כמסל"מ 6310 מז, סי' תו"מ מסרי"טונמו"ת
 ,כות לבעלה 6ין כ61ת מ6סס נחמר 06 כעליסן, 6ת ומכלכלין לכיתם טרף להכיל סומר כשגיותוממס
 גיזונית חיני שמרס דלח זכיון דיופטר סמסרי"ט ודן )6. ח1 )ע5מס 'דים ocun גיסיו עטתם 6סר3כל
 זו כממרכס סימומן סתמילת כיון סללו דנדים ועוד, ידיה, כמעמי ,כותו הכעל מפסיד ל6 עופהוחיגי
 חיגי שמרס ~hS כל הכית י5י6ת ונותנת יפה כעין וגותגת מרוומת וכמהיק כמזוגות טורם הכעלונזיין
 מס וכל מת', ומדידס ק6כלה ומדידם ככר מסרוימה ממס מכית מתתפרנם ממס לה ים סרי וכו'גי1וגית
 6יך סמסריייט על מס סמל"מ ותמס ע"כ. וכוי. כעל %כי כטיל hnp קמ6 ומסתכרת סו%תמהיתס
 סו6 06 מקרקע מססכימס כפכח חלמגס, לענין 5ס סי' סטור מהכיף וסר6כ"ד הרסכ"ס מצלוקתהאמיט
 ככלל זס דלין עומר דכמתמ5י מידי, לן נפקק ל6 כעלס עם 6סס דגמי nrrbl 16תה, סזגין סיתומיסטל
 כס נוכס לעמות חייכת ha ncbo'1 המלטכס מסמל"מ מכו6ר ע"כ. וכו'. וס לס"מ ים מ5י6ס דיןמע"י
 סדמק. מע"י לסעדפס וסוס מקיטס מדיןסכעל

 ופסק לסלמס. 16 לכעלס זה ה6ס ור"ע ת"ק 6 סו כתובות כגמ' 3ס גתלקו הדמק מע"י כהעדפםומנס
 כטוייע וכ"פ %על. ממותר לס הר6וי מן יותר ועמתס עומס דמקה ס6ס כתיק מ"כ פכ"6 טיסותהרמכייס
l"uosh'סג"מ וכתב 6. מעיי פ סי p"D וכים ימיגיס, 6דס סכני כטעם עמתם טפילו המיימ שדעת כ 
 ל6 וסר6"ס ס6י, ורב ר"ת ממלוקת כזה b'3o מס וסטור סדמק. ע"י םל6 כיתד מללכות הרכהעסתס
 מיד לס51יח מלח 6ל1 כמדינות גוסגיס סכן סכ"ת וכתכ לע5מס. כמייד לי קים למר ~och ותוכלמכריע,

~tho
 וגראס 11"ל: ס 6ות ע סי' כתוכות hrruno וכתכ כ. ס"ק מכ"ם סכיך וכן סדתק. מע"י העדפם מוס

 וסרמיי6 דינו ובית סמרן וקמרי ע"1, יסר6ל גבול ככל מלם ל6 מהרי מכ"ח קלמר יסרבל רו3 מנהגדל,
 עפ"י ססתסג גר6ה הכ"מ ומבסג D"1CO. מכרעת טקסיו יטרלל רוכ מגסג orl לס51י6, נהגו דינוזכית
 וסרמכ"ס סרי"ף רס"ג שדעת אתרי סטו"ע מפסק ל,וז דלין גראס nrrnl דדיג6, מפיקך h10C 1"לועתו
 רי"ד דעת וזה כר"6, דסלכס כסוגיא כ 60 כתוגות כמריין סו63 רמכ"6 דעה גס ort כמכמיס,דסלכס
 סר6סוגיס על מוסיפו hSh hSn דדיג6 ספיק6 ססו6 כתבו ל6 וסרגן וסר6"ס ממ"מ. דעת וזסכממ"ק,
 S"if r1D 6 קרלין לסגרים מלמס מטפסי וועי' ע"כ וכו'. יתיד6ס ז"ל ר"מ ליס וסוי סגיהס דבריומגו

 b'itoi 61"6 שכעל, מייך 6ס דדינ6 ספיק6 סוי סימר כענודת טל6 האמס מעומס עבודותדכם6ר
 ומרויתסז. עוכרת ססי6 כמקוס מזונותממנעל

 ים 1לכ16רס %על, מהפירות מלוג נכסי דין 6לה למעיי ים ס6ס %זן ים לעומס, שמע"י לסוכריםוגס
 פ סי' הכ"מ לדעת פירות, לבעל ים 06 מדחק מע"י מלאכה לגכי ומכ"מ הנים כמחקקת הס6לסלתלת
 כקו"ח וספל6ס ה, p"D הכיס דהרי על טס השו"ע lt'bAJ רעק"6 כהי' מממע וכן פירות, לכעל ים כמ"ק
 סגרים" למרן תמוכות קוכן ועי' פירות. % חין טס מכ"מ לדעת 6מגס ה, ס"ק פסי'

3rrn 'פ6 סי 

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 ירושלים - דין~סקיד

 לדעת לי, קיס לטעון יכולה 6ס סר6סוגיס 3זה פליגי לח 6ו מלוג נכסי דין לגכסיס ים הס לןסכסמספקח
 61י15 לי, קים לטעון יכלה o)'ht סכעל כחזקת עומדים והכספים מ,קתה מפקיעו S"fn נ6 כ"3סרמ3"ן
הרטכ"6

 והריטכ""
 ומסיק ג. סעי' ע סי' יעקב הכית דעת וכן לי, קיס לטעון היכולה וסוכרים מולקים

 לי. קיס לטעון סימולה לפי"זסם
 פירות לבעל יס ההלכם סעפ"י h"v'5c 6ליסיכ סגרי"ס מרן 3סס כד עמ' י3 כרך ירומליס פם"דוע"

כמכרס.
  סוייגו טוען דדין קמט סי' ריבות כרכרי 6דר3י מהרני 3סס h'3o ה חות הגכ"י פ סי' מו"מ 3כגהייגג.

 עלמו חת מפוטר סוכר טסו6 טענם כמטוען 6כל 3ס, סגתמייכ יודע עלמו ססטוען דוקך הו6 וטועןח11ר
 מ"ח % 3ן מהריי כמת"כ מטעמו כ ס"ק סס n"olip ו3י6ר ולטעון. לחזור יכול למיונו, מהדין לע"פ3ה,
 יודע דגיגו דכיון לזמר טפסר וע"כ ומתנה, תיור מתורת הוך כע"ד דהוד6ת דטעמח ממהר"ד יחס"ס
eh31 מה לפי ח3ל מי31, סוי 65 יתתייhsn)c ומסוס גחמנות, מסוס הוי דה1ד6ה ד ס"ק לד סי' 3ק15ה"מ 

 חיגו וכין ממיונו יודע 3ין למלק 6ין 6"כ כממון, 3ין כקיטור כין חרס %ל נפסו על ה"מיגודסתורס
 כ סעי' פ סי' כתו"ע רמ"ח עפ"י ד "ות ע, עמ' מ'" הגדול מביה"ד פס"ד כ16מף כתבו ככר 6ךיודע.
 יירדמו סדכריו סכע"ד יודע חס ולפי"ז ולטעון, להזור יכלו hbt כדי הטענות כותכין דיןדהיית

 ולח hSnnhs ל6 מטעגס למורס מקוס כחן 61ין יותר כטענותיו מדקדק הו" הרי הדין, כיםכפרוטוקול
 חמרת. לטענה 3ל3ד הטוען סכרת לפי פטור מטטגת לח ומכיס לפטורמפטור
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