
אממתות

 ירושלים דיןבית
  יוחסין ילמריד משמתיימ

 אודיתא שטר סמך על עיקולבקשת
 49ת-עא מס' ממתותתיק

 אייר( יפ)מהד'

 הדיוןבדשא

 שמטפל ועסקנים רבנים שועד בשווייץ ב' גב' ע"ש הרשומה הדירה את לעקל מבקשת א'גב'
 א' גב' אשתו. של מהדירה גם ב' של החובות את לגבות שיש החליט ב' של בעלהבחובות
 שליש ששני ב' הגב' מודה ולפיו שנים כשלוש לפני ב' גב' לה שכתבה אודיתא שטרמציגה
 על אותו ורשמה אי של מכספה הדירה את קנתה שכ' טוענת א' א'. גב' בבעלות הםמהדירה

 חוקית. מיגבלה בגלל שמה על אותה לרשום יכולה היתה לא שא' משום ב'שם

 עיקולצו

 האודיתא. שטר של תוקפו על הדין בבית לדיון עד הדירה את ועיקל לבקשה נענה הדיןבית

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד יין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 טמירתא. אודיתא שטרא.

 לאחרים. כשחב מועילה ואם בקרקע מועילה ואם אודיתא, של גדרהב.

 המשלח. עבוד נקנה האם השליח, ע"ש ולרשום בכספו לקנות חבירו שלחג.

 מלוג. נכסי על אודיתא שטר שנתנה אשהד.



 ירושלים - דיןפסקיב

תשובה

 וטורמות יט, סי' גג כלל ג6וניס ודגרי %, סי' מו"מ חיים דגרי וס"ת סד סי' 6לסיך מהרייס טו'ית עייא.
 6. סי' כ, כללהמטסטים

 1 6ות 'ח סי' 3"ק p~D 0 h~tfnl תמם סי' פסם 0ל' מייס ומקור ג p"D ק5ד סי' nrrolip עי' גדרה, עלב.

 "תורת כספר שיין 61חרוניס ור6סוגיס ז, סי' כתודות 0גרס"ס ומי' תקלו 6ות 3"כ טעוריסוקוכן
 ולילך. רעש עמ' ח"כ0קמגיס"
 קנו bSl כמקרקעי כות3ין, 6ין ל6ו 61ס כות3ין מידו וקנו כמטלטלי הודם כ: כס סגסדרין עי'וכקרקע,
 קרקע כמקרקעי, ופרסיי כוה3ין. וסטתך כותכין, 6מר זוטר6 מר כות3ין 6ין 6מר 6מימר מ6י,מידו
 מימסרך ול6 הו6, דידית ליס ד6ודי כיון דה6 כותכין, סלו, ס0י6 לטמעון ו0וד0 03 מומ,ק רכוכןשהיה

 ול6 כשטר ממלום ריעץ ע"פ ומלוה 610 כעלמך ומוכ גיתגה ob5to5 מלוה מטלטלי ךנ"למ6טכיע6,
 ע"כ. הו6. נעלמך מילתך 1bA' סכ6 5נל %לומי, ליהגימל
 eh1 לו פממו פחתו 6ס כו' סעורין ממס ולקם מיטין לו ליקח )מלוחו מעות חנותן Sp :3 כ"ק 3גמ'ג.

 כמער63 עליה מחכו וכו', קוג0 קינו טינוי ד6מר 0י6 י0וד0 רי 60 יומנן ר' 6מר ל6מ5ע. הותירומותירו

 יוחנן %' ויפילו למירק b~'h סרסכ"6: 3חי' והקטם מעות. ~SPJ מטין טיקגס חטין 5usi הודיעו מיוכי
 טדעת למי 16 סלו טסמעות למי למכור מוכר דעת )עולס יומנן דלר' וי"ל ,ס, קנה הליך סיודיעו 3ע'דל5
 O"Dht לעלמו, כפירוט כלוקח המוכר 56ל 0ו6 סרי סתם לוקח טסלוקמ כל טהרי לו, )קנות ממעותכעל
 ~ob כתכ קפג, סי' ככ"י 0וכ6 "ס, 3"ק ו0ר6ייט יומגן. בר' וסלכם וכו', המעות לנעל סוי יוחנן ר')דעת
 מכך. ידע ל6 טהמוכר לע"פ המטלמ קנס סמטלמ טל כמעות ה"לימקנה
 6ו שירוסס לידס ט163 3ין סגסגות, 6חר )גכסיס[ לידה 163 ז: סעי' פס סי' f"~oJh כ"1"ע פסקד.

  הרריים  ייתר  .יתור מתנה לכיס לה גתן OUAOJ: י6 וכסעי' מלוג. נכסי נקר6יס וכו' כמתגם להטגיתגו
 נכסי ככס6ר 30על 03 ו,כ0 המתנם נתכטל0 קותו יורטת h'ot לכיס מת ולמ"כ וכך[ לכך לסיסים6לו
מלוג.
 לס טגפלו 3גכסיס סנמלקו tflsl 0"31 61)1 6ל1 מסגס6ה, לס גפף othe: פרק ריס 6 עם 3כתוכותוסגינו
 כ: סם וכגמ'  מלסיתות. תיר תוסיף סס3על  ונתנת מכרס ohc מידים למיכרס[ יכולם oh סנת6רסה)6מר
 ומתה 3על0 כמיי כנ"מ כמכרס ה6ס0 מתקינו 63וס6 חנינ6 3"ר יוסי ד6"ר rhrth לתקנת תגינ6לימך
 וכתש מיתם. ולסמר קרקע טל כטפה h~th תקנת ולפירות, 3מיי0 מתני' הלקומות. מיד מ51י306על
 פירות, קנין כטלר קל מלזג 3גכסי הכעל טל שעדודו סיס 6וס6 תקנת סקודס ע"3 סוף פט p"sרס"י
 וכתכ מטף. כקנין למהוי 3על טל טעכודיה htth o'5h תקנת ל6חר 6כל דמי, סגוף כקנין דל16 לןדקים
 דכיון מקרקע, מן 51וממיס לעולס (o~h3C כפירות רק 610 כנ"מ סכעל סקגין הטת פ"כ ר51מ63ו"ס



 גממונות

 6לימ5 דכעל פירות וקנין דמל3"ל, על 6ף דמייל 6טכמן כי"ר 1h)nst כי"ר, מתגלי סו6 סכעלטקנין
 עלמו כגוף קנין לו 6ין 35ל בי"ד, מתגלי למכור מ5י %1 5מיחתס טמעת תיכף פרי 3כל לזכותלמימל
 מ%  יגיף  שסגין  למכור ס6טס טל ככמס סיס ננכמיס, ItCh1 )וקח טסנעל btth תקנת לו% ולכןכלל,

 %על, סגוף מוזר ר5מון לוקם מהבעל 6ום5 תקגת למחר 5ך לגמרי, הקונס 16תה יקם וכמתמותל5חריס,
 5ינס מלוג נכסי ספירות כתב תיקטי, ד% כקיד ד"ה סכותה, ריס כחוכות כמסרם"6 6כלעיי"ט.

 קימות ז5") למו"ר ע,רי כ36י כ,ס ועי' דטל3"ל. מיקרי דל5 לפירותיו דקל כמו דהו"ל כיוןכדטל3ייל,
 טדמ. עמ' טלמהיי וכשכרון יז סי' כ"כ ר5וכן ר' וכחי' ד סי' כ"3 כלמה ר' וצחיי סט"ז,פכ"כ




