
א.ממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחשין  ילנירור מממשלים

 ,ן
 אל"היימר לחדלת אפוטרופוסמינוי

 678592ז-עא מס' ממונותתיק
 תמוז( ה)מהד'

 הדיוןנושא

 שהיא א', הגב' סבתו, של עניניה לניהול אפוטרופוס להיות 1' את הדין בית מינה שנה חצילפני
 מתקדם. במצב אלצהיימרחולת

 שנים לדרישות כשנכנע מסמכותו חרג שהאפוטרופוס א' גב' של מילדיה כמה טענולאחרונה
 ואחד התפטרותו, על האפוטרופוס הודיע כך ובעקבות מתנות, להם לחלק א' גב' שלמהילדים
 סמכותו. את מו' ולקח חוקי לאפוטרופוס אותו למנות לערכאות פנהמהכנים
 הצעות, כמה הועלו בדיון הדין. לבית הגיע וחלקם א', הגב' של ילדיה כל את זימן הדיןבית

 אפוטרופוס למינוי שעד לו' הודיע הדין בית אפוטרופוס. להיות תמונה הבנות שאחתוביניתן
 תקף. שלו המינויאחר,
 אלישיב הגר"יש מרן את תשע"א בסיון בו ביום שאל שליט"א אייזנשטיין הגר"נ הדין ביתחבר

 היא האם האמא, עניני את תנהל האחיות שאחת מסכימים א' הגב' של הילדים כל אםשליט"א
 והשיב לאפוטרופוס(. אשה ממנה בי"ד שאין ב סעי' רצ סי' בשו"ע פסק )שהרי לנהלרשאית
 אפשר האם שנה, חצי לפני אפוטרופוס מינה כבר בי"ד אם הגר"נ: שאל ושוב בסדר.מרן:

 מוחזק בי"ד שמינוחו שאפוטרופוס כח סעי' שם Vrr~wn פסק )שהרי הבנות באחת אותולהחליף

 והשיב היום(. בחצי שחוזר מפועל מ"ש בקצוה"ח ועי"ש בו, לחזור יכול ואינו היתומיםבנכסי
 בסדר.מרן:

 לדיוןהשאלות

 אפוטרופוס. למינוי חשוב בי"ד צריר האםא.

 דעת. בן כשאינו לגדול אפוטרופוס ממנים האםב.
 בלבד. מהרכוש לחלק אפוטרופוס ממניח האםג.
 הדין. לבית דו"ח להגיש האפוטרופוס חייב האםד.
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תשובה

 עיר 3כל טממונין דייגין דדוקDD ,6 6" ר5 סי' 3ט1"ע כרמים סוכך 1, סי' פס כלל סר6"ס 3"1"תא.
 קנביס טקסס כל ל6 6כל ליתום, 6פוטרופום למגות למס ים יתומיס סל 6כיסס טסן סדור גדולי 16ועיר

 פרט"י ועיי"( ע"כ. מן. יתומיס טל לכיסן דינו זכית ר"ג 6 לז כד"ק כמ"ט ז p"D כסגריך וכתבדעלמ6.
 דור (3כל 1סמ(1כיס סק3ועיס דייגים oc כמחירי וכ"כ מ(31. כ"ד דינו 31ית סוס דג"י6 ר"ג נקטלסכי
ודור.
  ברין 5פוטרופיס  למינוי ,ס לכי"7 לפגה טליט"5 סגריס"5 (מרן קמט עמ' ז כרך ירוטליס פס"דועי'

3י"רסבוע.
 ותר( רייסס 5, ייג ויבמות , מת כלנכוח עפ"י בי  סעי' ר5 סי' וטו"ע ס"ת מי גמלות  סרמכ"מ כתםב.

  עייימ  כין מבדל  טיט קלכ סי' חלציך מסריס כטוית ודייק 6פוטרוסוס. למן ומעמידין כקטנים  סןסרי
  לסס ליעמיר  רין כיח  מייכימ  יפוירופוס  oo'3h  מינח לDh  6  ר3יינימ דפס,  כני טחיגןלגדולים

 ירק. eh כעלמך כמלוס h~b מיוכ דרך למרו ל6 דעס 3גי תלינן כגדוליס 6כל6פוטרופוס,
  טייתמס מי לכל 6פוטרופוס מעמידין דכי"ד כתכ סו סי' לרמכ"ן סמיוהסות כתמוכות סרטכי'6וכשו"ת
n~DSמס בבל נכסי על ho't מלוס  יטומא יכיי  תיעין  בו לו nOD5  רפס סי' כנני וסונף  כימן.  בנכסיו 

ו3רמ'"
 כ. מעיי  ים כטו"ע
 דיט 6ל6 6פוטרופוס. לו למנות בי"ד על מ15ס נכסייג עמס, דעמס  וחין ל"ע מ~ס (י5יייכיירוננו
 למנות כדי לערכאת סילדיס פנו לכן כ"קודס גס 6סוטרופום למנות דין בית על מלוס ס6ס כ"סלעיין

 ונרסס לערכאות. (סלך מי כדין העגין, לסתערכ דין כית על מלוס  6ין כוס  יפייפן 16 מוקי,5פוטרופוס
  5ס גס יע"כ ליי מיעיל מערכ5ות  מימי  סרס חוקייס  ענינים לסריס נפ"מ בי טיי 5פיטרופוס מינוידיקני
 לפנות ,כותם 4ת ככך ליכדו ול6 ענינים, ל16תס מוקי תוקף לס סיסים כדי זס סרי לערכאות, תהילספנו
 "לס. למינוי מלכתי תוקף לקפל כדי~י"ר
 כמו זכיה, מדין וסוף דין מידוד בו .( ס6ס אפוטרופוס, דין מסו ר6טוניס כדעת ס6מרוגיס מקרוג.

 סטם SP (ס סי' יו"ד מכסף נקודות כדברי כי"ד מכם ססו6  16 י, %כ  ירואין  וסריטכ"5  שריבייסכתכ
 דמכח 6 נב גיטין  פג"י וכ"כ 610, ככעליס ד6פוטרופוס 6 קי3 כיק ר(3"6 ועי' רסני, כדעת י6ס"ק

 610 מינויו וכל דין, מידו( כאפוטרופוס 6ין 6 ע6 כ"מ סרמכ"ן לדעת ואילו ככעליס, מו"לאפוטרופוס
 6 סי' 6כסע", יצמק ו63ר מ, סי' מרומות כינס למרי ועי' עיי"ס. כעלמם, מילמל גילי מדין כלכדלמלוק
 ר' וסעורי ד,  6ות מב מיי  ירואין  חיים  ייערי מסגר"מ, רלס עמ' מ"כ סלמס עולת זכרון וספר 6',ענף

 מכשת ועי'  סכעלימ,  יסיק סרמכ"ן כדעת ח מ3 קרוטין טליט"6 לסגרמ"ג ומו"כ כ, קל6 כ"כ 51"לטמ61ל



 )ממתות

 'תומיס. טל כ36יהס מגעטס 61ילך לו 6לף עמי 3מדכרספרון
 ם(ה - %קורה - מסתפר יתומיס, טל (eo~3b 16 כמעליס מנעמס מטוס ה61 ס6פוטרופוס כח ohוהנס
hpt1סיתומיס, סל והגוף  מממון עגיגי כל לו כטגמסר Ssh eh געטס ט% כיון 3ל3ד 6חד סגין % מסרו 

 ל6 סי' חו"מ ח"ד סמרור מהדי רעק"6 מוגת וועי' כמעליס קינו הרי (ס ענין על גס הכל עלכמעליס
 עגין 16ת1 על לזכות יכול ספיר זכיה, עגין (ס oh 36ל %3ד(, ענין 1%ת1 היתומים יד סל כח %סגתנו
 מדר3גן. הו6 לזכות מיכול ומס כסרמ3"ן דין חידוט בו 6ין 6ס וס"ס כלכד, 16ת1רמינו
 הכיסס כנכסי למקק מכ16 יתומיס טמ61ל 6מר גממן ר3 6מר 6 מב קדומין מגמ' O'b1 לס3י6ונר6ס
 (כיס מדין 6יגו לחלוקה ס6פוטרופום דכח 6 ע6 כ"מ הרמדאן וכתם וכוי, 6פוטרוסוס לסם מעמידיסבי"ד
 וועי' 3עלמ6 מילתך גלוי hSb ליגה וסחלוקס היחס מלהם טס6רן מטוס 6ל6 סתורם, מן לקטן (כיסדלין

 הו6 ס6פוטרופוס דין סכל מפורם הגאל(, הרמ3"ן מדהרי הם"ך על כסריג 1 ס"ק רמג סי'ק5וס"ח
 לעגין ואפוטרופוס סמעמיזיס מדמע התזרה, מן לקטן (כיה 6ין מהרי 6חר לענין ול6 ממלוקהלמעסה
 לטעון רק טנתמגס ואפוטרופוס דמייך לז סי' strb לנגודה 3סס p"D 3 קח סי' 3גתהיימ וכ"כ 3ל3ד.6חד
 סיד h'"e גחלת הרמ3"ס טכת3 מס כן, סוכריס וסמו"ע הרמיקס טגס ג6מר 061 עיייש. יתומיס,3גכסי

 מ51י6 וסוף נמכרו bSC וממטלטלין מקרקעות מקטן נכסי כל לו מוסרין ס6פוטרופוס בי"דכחמעמידין
 הרמכ"ס דברי וכו', ליתומיס טופ מוס טיר6ס מס כפי ועימה וזורע ונוטע ומוכר וסותר ושגסומכנים
 מן לקטן וכיס ם6ין סרמכ"ן ולדעמ סכל, כולל מזם יתומיס גכמי על אפוטרופוס 3סתס מדכריסהללו
 3)נז. 6חד )עגין ואפוטרופוס למגיח 1cthr ודקי 36ל דר3גן, דין ה61 טכ6ן 5"להתורה

 קינו 6ך 3רי6ות, ה1651ת ועל הכגק ס3חמכון מכסף על רק הים ס6פוטרופסין ממינוי דירן נגידוןלפיכך
 טלין לסו3ריס יכן (כיה, מדין הו6 ה6פ1טריפוס טבח הסונרים לדעת רק חל המיג1י פלס, סדירהכולל
 מינוי. כיס לעטות טפסר ט6י גרטה ה3עלי0 כח ממקפל לסו3ריס Ssh דין, חירוםכו
 כמה עמהן לחסם ה6פ1טריפוס קריך סיתומיס כסהגדיל1 "0 ורס3"ג רכי נחלקו 6 ג3 גיטין 3גמ'ד.

 ורט3"ג מלחרונה עמסן לחמס דקריך ס"ל ר3י להסב, מריך ם6יט 6ו כלס כידו גט6ר b)c ויסכעס51י6.
 לעסומ קריך ם6יג1 כרטכייג טז מעיי ר5 סי' 101"ע הייה h"'D גחלת הרמכ"ס ופסק קריך, 6יגוקומר

 ועי' כ"ס. גולן ס% חפן 3גקיטת וגט3ע הגם6ר, זס לסס קומר h'ito h~b, ומס סכגים מהמם13גות

3סגר'"
 ם6פמר % סעי' ר5 סי' הסלחן ערוך )ועיי כרכי 3(ס הלכה ורם3"ס רט"י מלדעת לו ס"ק
 כמס כמ"מ וכתם 5דקס(. ~גניי גרש ר% רייימ, נלי  Inb)r מודים כו"ע מכר נוטל ט6יגוטכ6פוטרופוס

b"stltולכתש עמסם לממר נייד 5ריכין לכתמילס 36ל עמהם, מחטכין 6ין 63מרוגס דדוק6 ומעיטור 
 כידם. טיתגו דבר וכל 1ח131ת ומקרקעות המטלטליןחמצון
 סגי מיגו  "ס ממ"מ סכת סי'  D'1Dh כסער טכתכומס

~'DD11WIDh חייטיי 
 לחכירו הקמי דו"ח ליחן הס

 6ין ס6ז 6חד, ואפוטרופוס מיגו 06 6ל6 דויית מליתן סרמכ"ס פטר ע6 ליתומיס, גס מדו"ח יתנווממילך

- .___ב____.. -
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 למצירו דויימ ליחן 6מד כל הריך חכירו 6ת לסכחיט יכול ס6מד 6פוטרופסין סני 6כל להכמיסו, היוכלמי
 לס51י6 יכול 6מד סחין כחמד, 6פוטרופסין סגי נמינו דוקך ,ה רכל גר6ס ליתומים, גס יתגנווממילך
 1)00 להכהיט1, יכו) העגי 6ין סוג דירן, 3גידון כמו ל3ד1, להו5י6 יכול אפוטרופוס כסכל ח3ל מרירו,כלי

 דויימ. יתןמס
hShזס3 ט3פעמוגי (othp)hl כסס כת3 ג סעי' ר5 סי' מו"מ o)pn 6פוטרוסוס סכל מ,ייל מתקנו יג"ן ס"ס 
 סעי' מס הסלמן כערוך 6ך חותו, מסלקין מדוייק ל6 ס,ה למס נר6ס 61ס לבי"ד, מדוייק זו"מ ליתןקריך
 כזו. תקנה סניף ל6לד

 לוין. דובאברהם

ב

 מנמלות יי פרק כריס מהרמ3"ס למוכיח ים %3ד מהגכסיס למלק אפוטרופוס למנות ס6פסר ,ס דיןח.
 וסטעס ע"כ, אפוטרופוס, 5ריכין ליגן 36יסן למן טהגימ יתומים טל מעות מ(: סעי' ר5 סי' 3ס1"ע)ה631
 אפוטרופוס דכסממ;יס וגמ65 כרמכ"ס, עייייס אפוטרופוס, מינוי 3לי גס יוזקו טל6 לממרס דגיתןמסוס
 מפט יט לג3יסס 6סר הגכסיס לסחר רק נעסה ס6פטרופוס מינוי כספים, וגס גכסיס גס לו סיטליחוס
 ע3ד סח5יו 3מי כ מ גיטין דעי' מסויים, תפקיד על רק DIDIIWIDh טממגיס סמ5הגו hib עוד 1ל6סירקו.
 ל3ט DtD11DtDh הני"ז דמעמיזין הקטן )3;1 והקנה הו6 והלך 137 6ת יכ1פין דסדין מורין כןומליו
 העבד סל נכונה סומם למען 16 ה"ח(, פ"1 ע3דיס ורמכ"ס סס תוס' )עיי הסמרור ע5ס למען 16מקטן,
 כבגק המסכוגות על רק DtDt1DIDh למגות ט6פטר ודאי דידן דכגידון לפי"ז וגמ65)רפ"י(.

 טיגוס~
 למען

 המולה. סל וסרפו6ה סממיססו65ות
 הממגה, סכיייד לפגי הגכסיס כל 6ין עדיין סמיגוי כבעת כחסר אפוטרופוס למגות גיתן ohn לדון יט3.
 דכי1ן לזמר מקוס היה ומס3ר6 ככגק. סחעס "ל ח130נה לתוך )הגיע סעתידיס מעות סיסגסכטן

 וכן ז(, )סעי' ליתומיס טו3 ס,ה סיריוס מה כפי ועוטה וזורע וסותר וכונה ומכניס מ51י6דה6פטרופוס
 זס ומתן מס6 ע"י וסרי י6(, )סעי' ליתומיס להאכיל וכרמים סדות וע3דיס כסמה למכור סיכולכיון

 מיגוי דלע1לס דייל h~b לדסלכייל. גס מועיל דסמיגוי נמלח סרי חליו, מדכות מעות יכולו טגסכהכרם
 ר6יס 6ין עדיין Ssh גתמגה סעליהס הגכסיס כ16תס ססתד~תו ע"י טכ6ו המעות %ותן דוקאמועיל
 למ"כ. טיגיעו ומעות לנכסים יזעי)ממינויו
 מיגס ד6ס די"ל פ"3( הו6 )3גדפס פ"1 גירוסין המטנה כמרככת כתב כדסלכ"ל טלימ מינוי לגביוהנה
 כל תמידי טלימות כמינוי דה61 וסטעס קייס, סהכת3 ,מן כל מסליחות מועיל דסלכ"ל, על ככתרהטלית
 על 6ף המינוי מועיל 3כת3, האפוטרופוס 6ת ממנה סה3י"ד דידן כניצון ו6"כ קייס. סהטטרזמן

דטלכ"ל.
 אריך olh 6ין וכימיו וכו', המעטר סודית מעכיר כסיג יומגן O~D דמע"ט מסהי6 ראיה )הכיח יסעוד



 ועי' סעס. מפרימין eb לר16ת ממוגין סגריך ופי' (וגות, מהעמיד ירוטלמי ועיי סדמ6י, עללם16ל
 מהכל לפקם קמריות 6ל6 סליחות דין הנידון דלין דהיכ6 למידים ונמ5יגו סייף. פיט סוטהירומלמי
 נגס י"ל ולכן לעולס, כ6 ל6 סעדיין זכר לגבי גס hlnh' מתוי על לטמנך ניתן הנדרם, כעיייעטה

 לעולס נ6 ם% כרכר גס מינויו מועיל דמפיר 6חר6י, כגדר רק hbh טלימות דין ממוס סוייגו6פוטרופוס
 לדמלכ"ל(. דמים מניס, דמיו מטוס הו6 דסתס לדחות)וקין
 יכול הקטן טל  רס5פוירופיס מבמט  עביים כסלי  מירמכתמ יני  DIDIIDIDh  כגרר  הנידון לעלסוכמגס
  %רמכ"מ רס"ל  מטמע pbtn), והר6כ"ד ורמכ"ס, ר"ח נטם נ מ כגיטין התוס' )וכ"כ הענד 6תלמחרר

 ממי  ככטלימ טנעטס  רביון "'ל ספיר 51"כ  סיטן,  במסיס סי5 יכיילו ממם,  ככעלימ נעכסרס5פוטרופוס
  ככעלינ  סי5 סרי רס5 ,ת"כ,  לעילם יבלי  בנכסים  חסרון ימיםלי

  ממוס  מן  למסכון, תרע  כסף מנכנס  פעם כל  ~פוטריפים מדם מינוי לחרם מסמר 6י מעסיתומכחיגה
 )הערה: לבי"ד מגתי דו"ח הגמת דע"י וי"ל הכסף. למגעת קכועיס סדרים חוסר מסוס ומן הפעמיםרכוי

 כלי להקח7ר היה כפקר 6י  1מ17ע קכ,וח, עם הו65ה, כל ע, מפורט הסכל ליחן לאיך  קומר ו"חקנון",  "לין" הו6"17"ח"
 סו% ס%פוטריפי9 ינ5רך ומה לשכמייי, %פיר יפי  כיון כסי,  גלרך הסיגו זכר מ"6(, פ"נ הכוח הגל"6 שרוק ,ע" ווה651ה
 ייטרפו מבנס"(, היבון "זפי הניטרי מסייס ויושר "17"ת", הביטיי כ16 מהליס ל6 לכן נוחר, וכמס פיס כמה "תיכין"ר;

 ולהכל מכלן ס6פטרופסות מינוי 6ת עליסס גס  להמיל כרי ס5פוטרופוסית סל  יריסון למינוי ,לוריתו"ת
 הכמפיס על גס המיטי 6ת מחום 16 להגדיר מסידור מן היס ולפי"ז כינתייס. ססגיע מכסף שתועל

 גנו כינסייס י~נ9 סכ;ף )כערס:  תסכון  בניותי המטר כגזר לקמן ועיי הומן. 16ת1 עד ססגיעוסגוספיס
 סיגיי בלי תעלמי סולית %ס גם היובס: למפרע? ס)וינוי עליי יחול  ושיך סלילם, ללכדי סיפיטרופוס ט"י מוויל בפלסיהו65
 מס פל היית לריך  ויינו ג סעי' ריו בסי כתבויר  אפוטרופוס, עליו וכתתית %ת"כ ;נלנ;  תכסף ססת1ר %ת ליבל 1h)rסרי

ht~lngיילס סוף גסנו כ9%י לייגהתייבה הוכיתיי %ת  סתילס כשיטריפו; נתוצת שליו, ילד חוכותיה 5ת העכייו יילס ולכן 1( )סעי'  ליובסס  כיפיטריפוי ohelP1)i  ,%1ס ידריי כ9סכי"ד %ו תיגויו כייף %ל% יינו וכליס לסליג  וסלופך ולרכים 
ממגי(.
 עיינם וכו', לגבות חוכות כ6ן ים עוד ד"ה 5ח סי' ח"מ חת"מ כסויית ממ"כ על לסמוך דים ;ר6סולמעמס
 כעל טכתכ ממטר מסמעות h'o )וכך נכיס ה5ריכיס מוכות עדיין טים כמקוס גם האפוטרופוס 6תטמיגס
 סנכסיס, כל לו נמסרו ל6 כסעדיין היה 6פוטרופסיס ל6והס  ילימת"פ ומינויו פ"6(, 6ות סוףהעיטור
 הכל עכמיו לברר h"ht וכו' האפוטרופוס ליד ומיד הכל ימסור ועידן  ומן בכל יגבס ויסר  סכתם:עיי"ם
 וסכיטות הפגטיס ז,כויות כניד'יז גס י"ל ו6"כ  עיי"ם, טכייג6, וממוסר ה61יל החסכון מי15יעפ"י
 מעכם'1. אפוטרופוס עליהם למנות 6ססר סחת"ס לפי לחו%, למגיע העתידיםהלקומי
  יסטר  סוסו וגרילה סכיייד. דייגי מתימת קמרי ה6פוטרופסיס גס מתמו  סיטר  מעל  בתת"פועיי"ם
 טל  תיתם  לאפיטרופוס  סגם נתפרס ל5  טכעיטיר ולע"פ ג, כמעיי  מכויר סריגי סריכ"ר מלסימיט5
  ססטר. סל  IDplt  4תר  כן כתב רסתת"ס נראימסטר,

 סכני רפי 5ת לסגים  סיפוטרופיס יעל יבע  מרין ציתג.
  כחודם נוספת פעם וכן  ממינוי ~תר תיר

  כמימנו וז"ל: כסו"ע, ג כמעיי מכו6רת סמיגוי %תר מיד הדו"ח הנטת חוכת ומנס סנה. ככל וכןניסן,
 רסק בירי,  ימוסריס דבר וכל והחוכות והקרקעות המטלטלין חסכון ולכתיכ  טשי  1tcnS בתר לריכיןאותו
 כטת 6ות מטרוח סגי וכותנין ממחזיר, ומה סמקכל מה מידעו קריך %ן ליס, ממכעינן כרי n)DWעל
 יל 1ס  תיבון סגפת רעל סוייט  ומטמעות ע"כ. היתומים. כמכיל כי"ר כיד 61חת לאפוטרופוס6חת

e'D))Oסטר  טל כנוסם כתוב סיהיה קריך ו6"כ  מטר,  רין ים Sp, סני דים וכגיד"ד עליו. לחתום הכיצד 
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 דה5מד טטרות 3 )ערוך ים 1(, סע" הטלהן וערוך 5 ס"ק סוף nrr~tip ועי' %ד 5מד וכל5פוטרופסין
 י 15ת הגולה כ5ר ועי' לידו, טגמסרו סגכסיס סטר סל כגוסם ייכתב סכו 5פוטרופוס, %ל ולמדלבי"ד
hlntrr55ת אפוטרופוס כסוף ע 5ות כעיטור ועיי 5שטרופוס". נהלכות כעיטור חוסמו סמוס5 סטר ;קר 
 ועי' וכך". כך "ומוכות וכך, כך  ומ5ג' ומטלטלי וכך כך מקרקעי ליה ו5טכמג5 וכחו"ד: סטטר,גוסם
 עיי"ט. גלמן, 3יד ונותגין הנפטר ע,כון סכותכין כגון כי"ר סעוסין סטר btot טימוט ס 5ותבעיטור
 כסף גכגס תמידי טכ5ופן כיון כ', 5ות לעי) טגת53ר מה לפי נוספים, דומעת סגדת מוכתואעגין
 לידו נמסרו כספים or~h %עת הכי"ד חוכת מסוס חדס, דויימ סנטת חיוב מל זה מטעס הכגקלמסכון
 סמייוסו  ס6פוטרופוס כיון היומרת,  גהגסת ;כון טעם ועור  חסבין. 6ת1  לעטות  העת ננוף טיוכ)וכדי
 הרמ"א דכתכ יתומים 5כי למיגוהו דדמי5 י"ל סכועתו, על וסומכיס כמיגדלו מטבון להביט אריך  5'ןכי"ר
  כטסמולה דוקק h~b המסכון מסירת חוכת דלין דייל ולע"ג דו"ח, ליחן אריך גסכע וחיגו דהו5ילסם

 מ"מ  חטכין, מסירת חובת מלקנו לrh 6 רעד סיגר* ליתר hSh דקינו  יתימים וכרוגמת לכרי,ותסתחכר
 טימסיר  כמטבון סגי  ולכן יגר* כטסיתימיס  לחסנון יגיע דבסכרת  ליתומים  6פימרופוס רטטנינרפס
 טס61 סכ"'ר  דלכן י"ל דוית, ממם סיתכעו מ5כ יגיע סל5 יתכן 6סר כניד"ד 36ל 6פטרופסיתו,לסוף
oo'3bקבוע.  ביופן רו"ח  מחיים לניט עולסם ס6ימללים  קותם טל 
 לס5מיגו 5סוטרופוס למגות יכולים כטד  5ין  ית( ןסעי'  דסו"ע מדינא דהרי )זה, ;וסף טעס יטוכביריד
hS3תבועה  )"hh o)'h D'hitn  olb  אפוטרופוס ניסיות יירלס  מגון  oh  5כאסר ורק  ביותה  ממובס בלירם לבדוק אפיר טליתי סיפיטרופוס על לסטתרל סכיי'ד על  מריןרמעיסר ונמלי  סבועס, נל5 י5מינוהו ל  
 נטיל כייר רכגידי'ד  וכיון טכיעס, בלי  יאמן  סיסים DIDIIDIDh למגות הס יכוייס אמרת 5פסרות5ין

 ספמית לכל להגיע לכיי'ד "פטרות ריי גמלא מיר, המכיס סו5 סגתי רוזת לתת מסייס ohnס6פוטרופומ
 סטביעס. חובת במקום 61ת לעסות עליסם ו6"כ סבוא  חינין ימסור סס6פוטרופיס גיממת טל ץלררגס
 מימי סטר סו6  סר6טין טטרות. טיי  לערוך יי  סר6יון סמיכי נטעת דלמעיס נר6ס ספלולפי

 %פוטרופסיס טגמסר  מסכים בו  סיפורט טטר ה51 והטני סכעה, הגמלת נוסם עפ"י וזהיפוטרופיסות
  נסטר יניסס 6ת %*ל יאפסר י6ע"פ ג, סעי'  ביי"ע יכתנ וכמי סר6ב"ה עפ"י  יסיק מינויים,נומן
,Tnhלטגית )5 כרי מ"מ 5פוטרופום, - פ"6 5ות סוף  העיטור ננעל סמ1נ6 אפוטרופוס בסטר וכמו 

 סגי  לערוך עדיף נתקבלו, טסור6יתי סבעס, מגחלת סל סטרו על לטמור וכדי D"lel רינןמפרטות
יטרות.
 סגי עביר ס6תריס ויני סכע"ד, עבור  סר6סון  עותיים, כמליסה sleb יט סטני סיטר6ת

 יחתמי,  ס,ופומרופסים  יגס ורעי  לחתום, ספייר  לריכיס סללו  מסממריח 6חד ככלס6פוטריפסיס.
 סחת"ס. צפסקיכמובא
 סכריסס מ16 סניף דפי 6ת  ס6פומרופסים יגיסו לבי"ד  מיבין למסור ס6פוטרופסים  שלמרכו פססבכל

 על %1תו3 הקודמת, כבדיקה 13 מהים ממה יותר כסף כהטכון נתווסף  05 %ריס ס3יייר ועלססורמת,
 כנ"ל. העתקים כסלוסה מדם סטרכך
  דין. סטית רטית ית לבסט עליסם יסית סיבם, orthn  ס6פוטרופסיס מעיי 6ת  לטיוח הכגיס יר515ס

 עלדשמידט.טוביה



 זממונות

 לדיוןשאלה

 בו. לחזור יכול האם בי"ד שמינוהואפוטרופוס

תשובה

, סעו"ס מוו"ד ועפני מוקי, תוקף מעולס ק3) ל6 הדין כיח ע"י סמוגס סס6פוטרופוס כמקמר גר6ס א.ן
 לו נמסרס hS מעולס כ6')1 נמט3 ה"ז סמוק, עפ"י למתמנות יכול 6יגו סדין כית ע"י טמונה מי

~prn 'סילדיס עם כתי16ס וכלימון כגלמנות סהגסל וסכל סמולם, לכספי כפועל sc .המכו6ר עפ"י לכן המולה 
 עס מינוי הים טל6 כניד"ד וכ"ט לחוור, יכול מטוטה כנכסי סח(יק סל6 (מן רכל כג מעיי ר5 סי'כתו"ע
 סדין כית ע"י הממוגם טס6פוטרופוס הדגר OiDt חוק. עפ"י תקף היס ו% pins הגדרטותסמכויות

 Dht כרמש מכ61ר טמרי מתפקידו, למתפטר מלידו מו5דקת סיכם הי6 כפליליס לססתכך יכול,
 כפלילים. לססת3ך טעלול כגיד"ד כמו כמקרס וכים להתפטר יכול מעיר 6ת ע(כס6פוטרופוס

 על חיוכ מוטל לOA1 6 אפוטרופוס, למנות מזקית סמכות הדין לכיח 6ין 1כע11גותיג1 מ6חר לעג"דלכן
 סתפטרותו 6ת ולאטר מהתיק להסתלק הדין כית רט6י כעיר, יט קכועיס דין 3תי כמס צהרי זס,כירד
 ס6פוטרופוס.טל
 המולס סל מכניס ס6מד מסוס כמולס לטפל כינתייס מפסיק סדין כית ע"י סמונה טס6פוטרופוס י15יין'
 סמולה. 6ת, תפקיר ל6 מממונה סל nlDDt1DIDhj 6ת לכסל ססמ)טס לכן כחולה, לטפ) האחריות 6ה עשו על )קם'
 סליט"6. מרן לי ט6מר למס כנוסף וכ"(ן

 אייזנשטיין.נחום

הערה

 כנכסי ממזיק סל6 עד כי"ר מינוסו כין סיתומיס 6כי מינסו כין 6פוטרופוס כג: סעי' ר5 סי' כתו"עפסק
 טסתמיל )16 סיתומיס כגכסי מטסמ(יק בו, לחזור יכול תפס( סי' ריכ"ס כ5רכיהס. נתעסק וולףהיתומים
 ו6יגו סקרוכיס עס דסדין (oh1 ת"ל: כתב כרי3"ס ופס ע"כ. בו. להזור יכול מיגו כ5רכיסס(להתעסק
 סיתומיס כנכסי 6פ1טרופ6 )היות 6דס טוס לכוף יכמין כי"ר 6ין דמתתילה ודקי ד5יכר6 כו, )מ(1ריכף
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 ט13עת גבי סני,קין פרק גיטין כמסכת מד6מרינן עליס, כופין כירד 6ין קע3יד דמ15ס61ע"ג
 טמרי 6מגס 6פוטרופ6, מלסיות לממנע סיכול נר6ס %ימגועי, 6תי ט13עה עליה רמית 6יס6פוטרופין
 מלקרל מתחילם כשמגועי 6תי סם ז"ל רס"י ספירט tor1 מרוק, 1 שמרין כערס וטען %3וסססתחיל
 ע"כ. 3ו. למ,ור יכול 6יגו עליו ק3ל ט6ס מדבריו נרפסעליו

 סל כידו 61ין מ15ת1, 6ת ~מור מייד 3מ5וס מהתחיל ד6מר לסלכם טדעתו סריסייך 3ד3רי1מ613ר
 מ15ת1. גמר ממיונו למפקיעו הבי"ד סל כידו 6ין וגסס6פוטרוסוס

 הטבת למ15ת 3מיגויו נכנס DIDIIWIDhol דייל סמ15ס, 3מי31 הרי3"ס כונם 33י16ר להוסיף עודוים
 5ס וכן וז"ל: הי"ד h"'D 361ידה גדלה ו3רמ3"ס פרסיי 3 ) 33"מ דוגמתו ולנידה 3ס"3ת 1מ65ט36ידס,
 ע"כ. 3מ5וס. התמיל טהרי כבודו, לפי ס6יגס D"~h ולהמוירס 3ה למיטפל גתמיי3 ומכיסה לכידהמ65
 מיום גדר גס מל ססכיסה ד6מר סרמכ"ס 11h'ss הגר"מ 3סס 31זס, ד"ס ס 6ות ים סי' טמ61ל ברכתועי'
 ה61 טלקמ דלפני ס3י6ר ונרגזה, ד"ס סם ~lshs Srh וכעיר 3. 6ות כס וטסיי עיי"ס הטרה, טלממון
 חיוב. גריס סלקם 61חרימ15ס
 ר' בפיעורי ועיי"ס קודמין דמייך פטור כמו פטור ה6פוטרופסות קבלת דלפני 3ניד"ד דה";וי"ל

 נתמיינו כמ15ס ססתמיל כיון 36ל היתומים, כל טל ה6פוטרופסות עול 6ת לנדו לספת מייד דפיןטמ61ל(,
 יג, 6ות הד'ימ והעתיקו כרי3"ס, סתסוכס 3ר6סית וכמ613ר כטכסיס, תחזיק % 06 5ף לגמור ומייכ3ה
 16 3גכסיסס "ומססמזיק מ6 סעי' סטלמן כערוך וכ"כ מד, 163ת הרמ"ד דעת 6ת סגריך פירטוכך

 ס"ל הממון 6ת מפועל והח,יק ה1651ת טסו5י6 דירן וכנידון 3ו". למזור יכול 6יגו כ5רכיהס לעסוקסתמיל
 מ,ה. גדול כנכסיו סמזיק לך 6ין כנכסיו ממזיק דכעיגן נקמר 6ס ס6ף ססלרי3"ס
 מלינו ליתומים, סדקה  מסר סל הי6 מלות, D1D11WtDh7 הי6 הרי3"ט דכווגת גימש 5ס גס61מגס,
 מי 6ת מ"ג h"D סקליס רעיי 3ה, לממסיך גתמיי3 כס התמיל oh 3מ5וס מחוייה ס6יט מי דגם3סקליס
 ועי' פוסק, קינו ט31 ידו על לסקול בכיו ססתמיל קטן וכל וקטנים, ע3דיס גטים ל6 36ל וכו'ממטכ;יס

 כס. גתמיי3 3ס התחיל 06 עליה, רמיך סל6 מלוה דגס וגמ65 עליס. דממטכגין 3רי33"ןטס
o)nhtכופין 6ין ס6פוטרופסומ 6ת קליו סק3ל דלפגי וכיקר מ15ה, דסי6 מהיה הוכימ ס ס"ק 3ק5וס"מ 
 3מ5י גי מיס דפוע) ד6ע"ג פוע)יס, מי31 מדין 13 לחוור יכף 6יגו עליז סקכל לקמר 36ל מלוה חותםעל
 הי. ע3ד סוס קעכיד דמ15ס 6פוטרופוס מ"מ לע3דיס, עכדיס ול6 ע3דיס יסרבל כגי לי כי מטוססיוס
 טל מפועל חיור על ויממלו ל6פוטרופום 6סס למנות המטפחה 3ני יסכימו 06 גס 3גיד"דוהנה

 סמינוסו, לכיייד שיג עלמו למולה hlO ה6פוטרופוס סל ספועל סחיוכ דכיון (Oh1 הממוגם,ה6ופוטרופוס
 לרי3"ט תטוכס כקוהה יעויין ס6פוטרופוס, גתמייכ להם דל6 חיוט, קותו על לממזל הממפחס 3יד6ין

D"~htתפקידו על )מחו) הבי"ד ד3יד ספסרות מעלס ל6 סרי3"ס מ"מ 13 למזור ר5ה סס6פוטרופוס 
 למלותו. נכנס דכ3רכיון

 כמקומו, 6מר 6פוטרופוס למנות ס3י"ד יוכל ל6 עבודתו 6ת יפסיק ה6פוטרופוס 06 3גיד"דוכקטר
 ע"י טימתס מדם לאפוטרופוס יימסרו ול6 האפוטרופוס 3יד 6יגס ככר ה5'קיס ופנקסי הכסףטהרי
 כדין, סל6 סמולם כסף ויופסד לתו"ע דין כנגד 6מר גורס טימוגס לסיות הדבר עלול עוד ולסיפךס3יייד,
 ומנוזתו )כק15ס"ח( פע1לת1 חיוב עדיין מסרי האפוטרופוס סתפטרומ על לדון מקוס דליןגרסה



 קיים. עדיין חי131 61"כ 6חריס, ע"י יקויימו ל6 לעתיד וגס ידו, על קויימו ל6)כסרי3"ט(
 6חר, ממגיס ומס לבי"ד סגכסיס מ3י6 מעיר מן מולך ד6ס כג כסעי' סרמי'6 לנידון לדמותו 6יןולכן
 ס6פוטרופוט שיי ס6פוטרופוסות titDDt ס"מירס אחריות מתקיימת ס6חר 6ת ממניס 6כן דכ6טרמטס
 3ניד"ד. מחל"כסטני,

 6ת ,ס לדין כמקור ססכי6 רג6 סי' מ"ג סתם3"ן 3תס31ת סרמ"6 סל ממקורו מת63ריסוסדכריס
 מפקדון וסכיך מסומר כ6 ד6ס ליס מי3סס לפרם מסומר טרו5ס פקדון לענין סי"obhtn 3 פ"1סרמ3'יס
 מפקדון 6ת מכיף חיגו ד6ס "מעינן סרמ3"ס דברי טמכלל סרי ע"כ. סמירתו. מקמריות נפטרלבי"ד
 לחוסרו אפטר 5י טמירס (nStUD מיונז דמטוס ד6ע"ג וסטעס טמירת1, מ6הריות נפטר חינולבי"ד
 דמומת ומגדר לבי"ד, ימסרגו םל6 ,מן כל ספקדון לממירת שחריות מחוייב גט6ר מ"מ ממקומו,מל55ת
 ,ס 16סרין דלוין מס טעם סל דנריס סרמכ"ס( )כלטון 6מריס ע"י לסתקייס יכולם עליו ממוטלתממירתו
 לעמותו h"h 161 לכיייד tb'JO ל6 05 יופסד, ט% טמור יסים טסחפן סממוגי מיוכו לגסי 6כלכמדיגם
 גס ולכן עליו, גם6רס יופקר סל6 סחפן על ססמירס אחריות מסמדיגס י551 6ס מגס כודאי וכמריסע"י

T~scno3ס6ס סתגס סחפן על )אחריות 3גוגע 36) ממקומו, ))6ת )ו 3מיחר "מפליג נ6פוטרופוס כת 
 כמקומו. אפוטרופוס טימנו לבי"ד מממון 6ת מ3י6 )עולס יו65 061 מטעמו, מומר למגות מייד לזמןיו65
 ל3'"ד. סממון 6ת h'so % עוד כל כ6פוטרופסותו גם6ר 3גיד"ד גסולכן
 מוסם סס61 ממוס תפקידו 6ת למלך 63פטרותו טלין סי6 ס6פוטרופוס טל טענתו כאסר למעמס6ך

 )עס"י (SPtD סי6 מחויכותו סס%ס עס"י ד6ס גראס 3כתכ, לפרם יכול ם6יגו ממוריסלד3ריס
(n~otipo6101 6ת עליו %וף עליסס 6ין כאמיתית, טענתו 6ת קבלו מלידס וס3י"ד מבי"ד, טל כפועל 
 שיוכו 05 5כל  וסתיכ"ן,  סרמכע0 עפ"י לעי)  כשכויר עליו תסקר סממזן ע) אחריות כי 6ס ח'131,קיזס
 טלג סי' רמ"א ועיי למולם, 610 מסמענוד ממוס מעדודו, על לממול ל1b'Db 6 סכיייד 3יד 6ין לתולםסו6
 כתוספתך כמיס מס: 6ות ו33יסגר"6 נער, מל טעכודו על למחול יכול ד6יגו כשס"ת 56ל כמלמד ממעיי

 מפוסק מס ופי'י3 %. מבין 51ין לקטן טזכין סימנו כל ל16 לו ומכרס קטתו כת 6ת ל11ן כה3 דכתוכותפ"י
 סריכיים לפי וכן ע"כ. %. מרין ואין לקטן ס,כין ליחן 16ת1 כופין סרגל 6ת לס ופיט סקטגס %תומעות
 יותר למטתו לכוכז חיים 6יגו ממוריס ליכריס cctn 6כן סוeh1 6 ייי) , מלותו קיום גדר 3ו דיטש"ל
 סממון על ו6מריותו כפועל לחי131 3גוגע 6כל עליו(, ממטכגין 6ין למ15ס)6ס כגורע קודמין ומייךממומם
 מלקיימם. Dl)h סו6 05 ס3י"ד  עיני ראות עפ"י דיגוים6ר
 ד6ס 1מ15תו, חיוכיו קיוס 6ה כעדו ומונעים ס6פוטרופוס מל נדרכו סעומדיס 6לו לענין למוסיף יםעוד
 תוס"ק דין עפייי hSt ח"ו ייעטו סד3ריס ד6ס %עת עליסס nhf 6כל סכיייד לפני טעגותיסס נטמעו ל6כי
 סתסוכ%ת מיותרות  (nth~to 16לי יופסד )6"ר סמולם ממון נגינת מסוס רק hs עוד למו" לסםים

 גמר. כמי תן מלומיס 1לג,סר ומזמיר יטרלל. ממון ומסירת לערכאות סליכם מטוס גס 6ל6כערכ6ותיסס(
 מיוכ על למחול יכול ס3יייד 6ין לאפוטרופוס, 6מס ממנין 6ין טלסלכס כיון och, למגות סס5עסוכנידון

 לגמור דחייכ סרי3"ט מטמעות כפי ל6 ו3וד6י וכק5וס"ח, פועלים, דין ממוס מן כממוגת,ס6פוטרופוס
 טגתכ6ר. וכמז מ15ת61ת

 טלדשמידט.טוביה)




