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נושאהדיון
לפניחצי שנהמינהביתהדין את'1להיותאפוטרופוסלניהולעניניה שלסבתו ,הגב'א' ,שהיא
חולתאלצהיימר במצב מתקדם.
לאחרונהטענו כמהמילדיה שלגב'א' שהאפוטרופוס חרג מסמכותו כשנכנע לדרישותשנים
מהילדים שלגב'א' לחלק להם מתנות ,ובעקבות כךהודיע האפוטרופוסעל התפטרותו ,ואחד

מהכנים פנה לערכאות למנות אותו לאפוטרופוס חוקי ולקחמו' את סמכותו.
ביתהדיןזימן את כלילדיה של הגב'א' ,וחלקם הגיע לביתהדין .בדיון הועלו כמה הצעות,
וביניתן שאחת הבנות תמונה להיות אפוטרופוס .ביתהדיןהודיעלו' שעדלמינוי אפוטרופוס
אחר,המינוי שלו תקף.
חברביתהדין הגר"נאייזנשטיין שליט"א שאלביוםבובסיון תשע"א את מרן הגר"ישאלישיב
שליט"א אם כלהילדים שלהגב'א' מסכימים שאחת האחיות תנהל אתעניני האמא ,האםהיא
רשאית לנהל (שהרי פסק בשו"עסי' רצסעי' בשאין בי"ד ממנה אשה לאפוטרופוס) .והשיב
מרן :בסדר .ושוב שאל הגר"נ :אם בי"ד כבר מינה אפוטרופוס לפני חצי שנה ,האם אפשר
להחליף אותו באחת הבנות (שהרי פסק  Vrr~wnשםסעי' כח שאפוטרופוסשמינוחובי"ד מוחזק
בנכסי היתומיםואינויכול לחזורבו ,ועי"ש בקצוה"ח מ"ש מפועל שחוזר בחציהיום) .והשיב
מרן :בסדר.

השאלותלדיון
א .האםצרירבי"ד חשובלמינוי אפוטרופוס.
ב .האם ממנים אפוטרופוס לגדול כשאינובן דעת.
ג .האם ממניח אפוטרופוס לחלק מהרכוש בלבד.
ד .האםחייב האפוטרופוסלהגיש דו"ח לביתהדין.

פסקידין-ירושלים
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תשובה
א"1"3.תסר"6סכללפססי',1סוכךכרמים 3ט"1עסי'ר ,6"DD 5דדוק6דייגיןטממונין 3כלעיר
ועיר16גדוליסדורטסן6כיסססליתומיסיםלמסלמגות6פוטרופוםליתום6 ,כלל6כלטקססקנביס
דעלמ.6וכתבכסגריךp"Dזכמ"טכד"קלז6ר"גזכיתדינולכיסןטליתומיסמן.ע"כ.ועיי")פרט"י
לסכינקטר"גדג"י6סוס31יתדינוכ"ד מ).31וכ"ככמחיריocדייגיםסק3ועיס1סמ)1כיס )3כלדור
ודור.

ועי'פס"דירוטליסכרךזעמ' קמט )מרןסגריס"5טליט" 5לפגהלכי",7סלמינוי5פוטרופיסברין
3י"רסבוע.

ב.כתםסרמכ"מגמלותמיס"תוטו"עסי'ר5סעי'ביעפ"יכלנכוחמת,ויבמותיי
ג,5רייסס
סריסןכקטניםומעמידיןלמן6פוטרוסוס.ודייקכטויתמסריסחלציךסי'קלכטיטמבדלכיןעייימ
סמייכימכיחריןליעמיר לסס
לגדוליםטחיגןכני דפס,ר3יינימ  Dhל6מינחoo'3hיפוירופו
ותר)

6פוטרופוס6,כלכגדוליסתלינן3גידעסל6למרודרךמיוכh~bכמלוסכעלמךehירק.
וכשו"תסרטכי'6כתמוכותסמיוהסותלרמכ"ןסי'סוכתכדכי"דמעמידין6פוטרופוסלכלמיטייתמס
ייטומאמלוסnOD5בנכסיוכימן
 .וסונףכנניסי'רפס
n~DSעל בבלמסho'tלובותיעיןיכי

ו3רמ'" נכסיים

כטו"ע מעייכ.

יכיירוננו
מ~סל"עוחין דעמס עמס,נכסייגמ15ס עלבי"דלמנותלו6פוטרופוס6 .ל6דיט
ןכ"ס ס6סמלוסעלביתדיןלמנות6סוטרופוםגסכ"קודסלכןפנוסילדיס לערכאתכדילמנות
לעיי
כוס6יןמלוסעלכיתדיןלסתערכהעגין,כדיןמי)סלךלערכאות.ונרסס
5פוטרופוסמוקי16,
ל יע"כגס5ס
דיקנימינוי5פיטרופוס נפ"מלסריסעניניםחוקייססרסמימימערכ5ותמיעיליי
פנותהילסלערכאות,סריזסכדיסיסיםלסתוקףמוקיל16תסענינים,ול6ליכדוככך4ת,כותםלפנות
~י"רכדילקפלתוקףמלכתילמינוי"לס.
ג .מקרוס6מרוגיס כדעתר6טוניסמסודיןאפוטרופוס ,ס6ס בומידודדיןוסוףמדיןזכיה ,כמו
' )ס SPסטם
סכתכ
וסריטכ"5ירואין%כ 16ססו6מכםכי"דכדברינקודותמכסףיו"דסי
ס"קי6כדעת רסני,ועי' ר)6"3כיקקי6 3ד6פוטרופוסככעליס ,610וכ"כפג"יגיטיןנב 6דמכח
אפוטרופוסמו"לככעליס,ואילולדעתסרמכ"ןכ"מ ע666יןכאפוטרופוסמידו)דין,וכלמינוי
ו 610
למלוקכלכדמדיןגילימילמלכעלמם,עיי"ס.ועי'למריכינסמרומותסי'מ ,ו63ריצמק6כסע",סי'6
ימב6ותד,וסעוריר'
ענף,'6וספרזכרוןעולתסלמסמ"כעמ'רלסמסגר"מ ,חייםירואיןמי
טמ61ל"51לכ"כקל6כ,ומו"כלסגרמ"גטליט"6קרוטין מ3חכדעתסרמכ"ן סכעלימ,ועי'מכשת
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ספרון 3מדכרעמי6לףלו61ילךמגעטסכ36יהסטל'תומיס.
והנסohכחס6פוטרופוסה61מטוסמנעמסכמעליסeo~3b) 16טליתומיס ,מסתפר% -קורה-ם)ה
hpt1כטגמסרלוכלעגיגימממוןוהגוףסלסיתומיסehSsh,מסרו %סגין 6חד 3ל3דכיון ט%געטס
כמעליס עלהכלגסעלענין )סהריקינוכמעליסוועי' מוגת רעק"6מהדיסמרור ח"ד חו"מסי' ל6
סגתנו %כחסלידהיתומים 1%ת1ענין %3ד)36 ,ל) ohסעגיןזכיה,ספיריכוללזכותעל16ת1עגין
רמינו16ת1כלכד,וס"ס6ס6יןבוחידוטדיןכסרמ"3ןומסמיכוללזכותהו6מדר3גן.
ונר6סלס3יO'b1 6מגמ'קדומין מב6 6מר ר3גממן 6מרטמ61ליתומיסמכ 16למקקכנכסיהכיסס
בי"דמעמידיסלסם6פוטרוסוסוכוי,וכתםהרמדאןכ"מע66דכחס6פוטרופוםלחלוקה6יגומדין)כיס
דלין)כיסלקטןמןסתורם6,ל6מטוסטס6רןמלהםהיחסוסחלוקסליגהhSbגלוימילתך 3עלמ6וועי'
ק5וס"חסי' רמג ס"ק 1כסריג עלהם"ךמדהרי הרמ"3ן הגאל) ,מפורם סכלדין ס6פוטרופוס הו6
למעסהממלוקהול6לענין 6חרמהרי6ין)כיהלקטןמןהתזרה ,מדמעסמעמיזיסואפוטרופוסלעגין
6חד3ל3ד.וכ"כ3גתהיימסי'קח3 3 p"Dססלנגודהstrbסי'לזדמייךואפוטרופוסטנתמגסרקלטעון
3גכסייתומיס,עיייש061 .ג6מרטגסהרמיקסוסמו"עסוכריסכן,מסטכת3הרמ"3סגחלתh'"eסיד
כחמעמידיןבי"דס6פוטרופוסמוסריןלוכלנכסימקטן מקרקעותוממטלטלין bSCנמכרווסוףמ51י6
ומכניםושגסוסותרומוכרונוטעוזורעועימהכפי מסטיר6סמוסטופליתומיסוכו',דברי הרמכ"ס
הללומדכריס 3סתסאפוטרופוסעלגכמייתומיסמזםכוללסכל ,ולדעמסרמכ"ןם6יןוכיסלקטןמן
ןדר3גן36 ,לודקי1cthrלמגיחואפוטרופוס(עגין6חד(3נז.
התורה"5לטכ6ןה61די
ק
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ה
לפיכךנגידוןדירןממינויס6פוטרופסיןהים עלמכסףס3חמכון ועלה1651ת3רי6ות6,ךקינו
ןלסו3ריסטלין
כוללסדירהפלס,המיג1יחלרקלדעתהסונריםטבחה6פ1טריפוסהו6מדין)כיה,יכ
כוחירוםדיןSsh,לסו3ריסממקפלכחה3עלי0גרטהט6יטפסרלעטותכיסמינוי.
ד3 .גמ'גיטין ג6 3נחלקורכיורס"3ג"
0כסהגדיל1סיתומיסקריךה6פ1טריפוסלחסם עמהן כמה
ס51י.6ויסכעb)cגט6רכידו כלס6ום6יטמריךלהסב,ר3יס"לדקריךלחמסעמסןמלחרונהורט"3ג
קומר6יגוקריך ,ופסק הרמכ"ס גחלת h"'Dהייה "101עסי' ר5מעיי טזכרטכייגם6יג1קריךלעסומ
מם13גות מהסכגיםומס h~b ,h'itoקומר לססזס הגם6ר ,וגט3ע3גקיטתחפן ס%גולןכ"ס.ועי'
ס"קלו מלדעתרט"י ורם"3ס הלכה )3סכרכי(ועיי ערוך הסלחןסי' ר5סעי'  %ם6פמר
טס
3
"רופוסט6יגונוטלמכרכו"עמודיםInb)rנלירייימ
5דקס).וכתםכמ"מכמס
 ,ר%גרש
'ט
רו
גפ
כ6
b"stltומעיטורדדוק636מרוגס6יןמחטכיןעמהם36 ,ללכתמילס5ריכיןניידלממרעמסםולכתש
חמצוןהמטלטליןומקרקעות 1ח131תוכלדברטיתגוכידם.
לחכירו
ומסטכתככסער D'1Dhסי'סכתממ"מ מיגוסגי
י הסליחןדו"חהקמי
חייט
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מיהיוכללהכמיסו6,כלסני6פוטרופסיןס6מדיכוללסכחיט6תחכירוהריךכל6מדליחןדויימלמצירו
הדוקךנמינוסגי6פוטרופסיןכחמד,סחין 6מדיכוללס51י6
וממילךיתגנוגסליתומים ,גר6סרכל,
ןהעגייכו(להכהיט00(1 ,1
כלימרירו,ח3לכסכלאפוטרופוסיכוללהו5י6ל3ד,1כמו3גידוןדירן,סוג6י
מסיתןדויימ.
לסכל6פוטרוסוס
hShט3פעמוגיזס(othp)hl3מו"מסי'ר5סעי'גכת3כססo)pnס"סיג"ןמתקנומ,יי
קריךליתןזו"ממדוייקלבי"ד61,סנר6סלמסס,הל6מדוייקמסלקיןחותו6,ךכערוךהסלמןמססעי'
לדל6סניףתקנהכזו.

אברהםדובלוין.
ב

ימנמלות
ח.דין,סס6פסרלמנותאפוטרופוסלמלקמהגכסיס %3דיםלמוכיח מהרמ"3סכריס פרקי
(ה3631ס"1עסי'ר5סעי'מ):מעותטליתומיםטהגימלמן36יסןליגן5ריכיןאפוטרופוס,ע"כ,וסטעס
סכרמכ"ס,וגמ65דכסממ;יסאפוטרופוס
מסוסדגיתןלממרסטל6יוזקוגס3לימינויאפוטרופוס,עיייי
ליחוססיטלוגסגכסיסוגסכספים,מינויס6פטרופוסנעסה רקלסחרהגכסיס6סרלג3יססיטמפט
ןמכ3מיסח5יוע3ד
סירקו1.ל6עודhibסמ5הגוטממגיסDIDIIWIDhרקעלתפקידמסויים,דעי'גיטי
ן 6ת 137והלךהו6והקנה ( 1;3הקטןדמעמיזיןהני"ז  DtD11DtDhל3ט
ומליוכןמוריןדסדיןיכ1פי
מקטן16,למעןע5סהסמרור(עייתוס'ססורמכ"סע3דיספ"1ה"ח)16 ,למעןסומםנכונהסלהעבד
(רפ"י).וגמ65לפי"זדכגידוןדידןודאיט6פטרלמגותDtDt1DIDhרקעלהמסכוגותכבגק
למען
טיגוס~
סו65ותסממיסוסרפו6הסלהמולה.
טלדוןohnגיתןלמגותאפוטרופוסכחסרכבעתסמיגויעדיין6יןכלהגכסיסלפגיסכייידהממגה,
.3י
ל סחעס ככגק .ומס3ר6היה מקוס לזמרדכי1ן
כטןסיסגס מעותסעתידיס(הגיעלתוך ח130נה"
דה6פטרופוסמ51י6ומכניסוכונהוסותרוזורעועוטהכפי מהסיריוסס,ה טו3ליתומיס(סעי'ז),וכן
כיוןסיכוללמכור כסמהוע3דיס סדותוכרמיםלהאכילליתומיס(סעי'י,)6וסריע"י מס6ומתןזס
כהכרםטגסיכולומעותמדכותחליו,סרינמלחדסמיגוימועילגסלדסלכיילh~b.דיילדלע1לסמיגוי
מועילדוקא%ותן המעותטכ6וע"י ססתד~תו כ16תסהגכסיססעליהס גתמגהSshעדיין6יןר6יס
ממינויויזעי(לנכסיםומעותטיגיעולמ"כ.
והנהלגבימינויטלימכדסלכ"לכתב כמרככתהמטנהגירוסיןפ"3( 1גדפסהו 6פ")3די"ל ד6סמיגס
הטליתככתרעלדסלכ"ל,מועילמסליחותכל,מןסהכת3קייס ,וסטעסדה61כמינויטלימותתמידיכל
זמן סהטטרקייס .ו"6ככניצוןדידן סה3י"ד ממנה 6ת האפוטרופוס 3כת ,3מועילהמינוי 6ף על
דטלכ"ל.
עודיס(הכיחראיהמסהי6דמע"ט O~Dיומגןכסיגמעכירסודיתהמעטרוכו',וכימיו6ין olhאריך

לם16ל עלסדמ6י,ועייירוטלמי מהעמיד )וגות,ופי' סגריךממוגין לר16ת ebמפרימין סעס.ועי'
ירומלמי סוטהפיטסייף.ונמ5יגולמידיםדהיכ6דליןהנידוןדיןסליחות 6ל6קמריות לפקם מהכל
ייעטהכעי הנדרם,ניתן לטמנך עלמתוי  'hlnhגסלגבי זכרסעדיין ל 6כ6לעולס,ולכןי"ל נגס
6פוטרופוססוייג
וממוסדיןטלימותhbhרקכגדר6חר6י,דמפירמועילמינויוגסכרכר ם%נ6לעולס
(וקיןלדחות דסתסהו6מטוסדמיומניס,דמיםלדמלכ"ל).
וכמגסלעלסהנידוןכגרר DIDIIDIDhמירמכתמכסליעבייםמבמטרס5פוירופיסטלהקטןיכול
למחרר 6תהענד(וכ"כהתוס'כגיטיןמננטםר"חורמכ"ס,והר6כ"ד ,(pbtnמטמע רס"ל%רמכ"מ
רס5פוטרופוסנעכסככעלימממם,יכייל
וסי5במסיססי
5טןכ,כע1ל5י"כנספיר"'לרביוןטנעטסככטלימממי
ימיםחסרוןבנכסים לעילם,ת"כ ,רס5סריסי
ומכחיגהמעסית6ימסמרלחרםמינוימדם~פוטריפיםכלפעםמנכנסכסףתרעלמסכון ,מןממוס
ילבי"ד (הערה:
עתהכסף.וי"לדע"יהג
רכויהפעמיםומןמסוסחוסרסדריםקכועיסלמגע
מ7ת1עדו"חמגת
יכפקרהיה להקח7ר
,כלהו65ה ,עםקכ,וח1,מ
""17ח"הו"6לין"ו"חקנון" ,קומרלאיךליחןהסכלמפורט
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ה651הוו,ע"שרוקהגל"6הכוחפ"נמ",)6זכרהסיגוגלרךכסי
,כיון
ומהינ5רךס%פוטריפי9סו%
י%פיר
פ
י
ר;"תיכין"כמהפיסוכמסנוחר,לכןל6מהליסכ16הביטיי""17ת",ויושרמסייסהניטרי"זפיהיבוןמבנס"),ייטרפו
ןסלס5פוטרופוסיתכרילהמילגסעליסס6תמינויס6פטרופסותמכלןולהכל
ריתו"ת,לולמינוייריסו
עלשתומכסףססגיעכינתייס.ולפי"זהיסמןמסידורלהגדיר  16מחום 6תהמיטיגסעלהכמפיס
סגוספיסססגיעועד16ת1הומן.ועיילקמןכגזר המטר
תסכון(כערס :סכ;ףי~נ9כינסייסגנו
ו
י
נ
ב
תל
ימפרע?היובס:גם%ססולית
הו 65מוויל סיפיטרופוס סלילם,ושיךיחול
י
ו
נ
י
ו
(
ס
י
י
ג
י
ס
י
ל
ב
י
עךלמ
לי
פ1לס
בh
)r
תפלמס
יבל%תסטס"ית1רתכסף;נלנל;לכ%דתי"כוכתתיתעליואפעולטיריופוס,כתבוירבסיריוסעי'גויינ
תי
ולר
י
י
ה
סרי
ליובסס(סעי')1ולכן
דשליו,נתוצתכשיטריפו;סתילס%ת
ל
י
סהעכייו5תחוכותיה
ל
י
י
ht~lng
יי
יפיטריפויגסנוסוףיילס oולרכים,וסלhופךלסליגוכeליסיינו%ל%lכייףתיגויPו%וכ9סכי"1ד הוכ
כ
ס)
ת%
י1
ה
ב
י
י
ת
ה
יכ9%י
ימגגי) .ל
ידריי
מ
ולמעמס;ר6סדיםלסמוךעלממ"ככסוייתחת"מח"מסי'5חד"העודיםכ6ןחוכותלגבותוכו',עיינם
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הלקומיהעתידיםלמגיעלחו,%לפיסחת"ס6ססרלמנותעליהםאפוטרופוסמעכם'.1
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יבכן4תרIDpltסלססטר.
גת
כ
רסתת"ס
גמ.סטצרי,תנ
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ם(ערוך 3טטרות דה5מד
5פוטרופסיןוכל5מד %דועי'nrr~tipסוףס"ק5וערוךהטלהןסע",)1י
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י
לבי"דולמד %ל5פוטרופוס,סכוייכתבכגוסםסלסטרסגכסיסטגמסרול
'
י
ע
ו
י
;hlntrrקר5סטרסמוס5חוסמוכעיטורנהלכות5שטרופוס".ועייכעיטור5ותעכסוףאפוטרופוס5ת
גוסם סטטר ,וכחו"ד :ו5טכמג5ליה מקרקעיכךוכךומטלטליומ5ג'כךוכך" ,ומוכותכךוכך".ועי'
בעיטור5ותסטימוטbtotסטרסעוסיןכי"רכגוןסכותכיןע,כוןהנפטרונותגין3ידגלמן,עיי"ט.
ואעגין מוכת סגדת דומעתנוספים,לפי מה טגת53רלעי( 5ותכ',כיון טכ5ופןתמידי גכגס כסף
למסכוןהכגק מטעסזהמלחיובסנטתדויימחדס ,מסוסחוכתהכי"ד %עתor~hכספיםנמסרולידו
כדיטיוכ(וננוף העתלעטות6ת1חסבין.ועור טעם;כוןגהגסתהיומרת,כיוןס6פוטרופוססמייוסו
כי"ר'5ןאריךלהביטמטבוןכמיגדלווסומכיסעלסכועתו,י"לדדמי5למיגוהו5כייתומיםדכתכהרמ"א
סםדהו5ילוחיגוגסכעאריךליחןדו"ח ,ולע"גדיילדליןחוכתמסירתהמסכון  h~bדוקקכטסמולה
רעדrhל6מלקנוחובתמסירתחטכין,מ"מ
תחכרלכרי,ותסוכרוגמתיתימיםדקינוhShליתר
נרפסרטטני6פימרופוסליתומים דבסכרתיגיעלחססינגורן*כטסיתימיסיגר*ולכןסגיכמטבוןטימסיר
לסוף6פטרופסיתו36 ,לכניד"ד 6סריתכןסל5יגיעמ5כסיתכעו ממםדוית,י"לדלכןסכ"'ר טס61
ןקבוע.
oo'3bטלקותםס6ימלליםעולסםלניטמחייםרו"חביופ
וכבירידיטטעס;וסף(זה,דהרימדינאדסו"עןסעי'ית)5ין כטדיכוליםלמגות5סוטרופוסלס5מיגו
תאפוטרופוסohל5י5מינוהונל5סבועס,
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לי
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סגי
ויני
ס6פוטריפסיס .ככל 6חדמסממריחסללולריכיסספיירלחתום,ורעייגסס,ופומרופסיםיחתמי,

כמובאצפסקיסחת"ס.
ןלבי"דיגיסוס6פומרופסים6תדפיסניףמ16סכריסס
בכלפססשלמרכוס6פוטרופסיםלמסורמיבי
ססורמת,ועלס3יייר%ריס 05נתווסףכהטכוןכסףיותרממהמהים 13כבדיקההקודמת%1 ,תו3על
כךסטרמדםכסלוסההעתקיםכנ"ל.

ית

5סיר15הכגיסלטיוח 6תמעייס6פוטרופסיסorthnסיבם,יסיתעליסםלבסט רטיתסטיתדין.

טוביהעלדשמידט.

ממונות

ז

שאלהלדיון
אפוטרופוס שמינוהובי"ד האםיכול לחזורבו.

תשובה
ן א .גר6ס כמקמרסס6פוטרופוססמוגסע"יכיחהדיןל 6ק(3מעולסתוקףמוקי ,ועפנימוו"דסעו"ס
מיטמונהע"יכיתסדין6יגויכוללמתמנותעפ"י סמוק,ה"ז נמט3כ1('6מעולס hSנמסרסלו
~p
ר
6r
nו
' כפועללכספיסמולם,וסכלסהגסלכגלמנותוכלימוןכתי16סעםסילדיסscהמולה.לכןעפ"יהמכ
כתו"עסי'ר5מעייכגרכל)מןסל6סח)יקכנכסימטוטהיכוללחוור,וכ"טכניד"דטל6היםמינויעס
סמכויותהגדרטות pinsו%היס תקףעפ"יחוק OiDt .הדגרטס6פוטרופוסהממוגםע"יכיתסדין
,יכול לססתכךכפליליסהי 6סיכם מו5דקת מלידו למתפטר מתפקידו ,טמרי מכ61ר כרמש Dht
ס6פוטרופוסע)כ 6תמעיריכוללהתפטרוכים כמקרסכמוכגיד"דטעלוללססת3ךכפלילים.
לכןלעג"ד מ6חר1כע11גותיג61יןלכיחהדיןסמכותמזקיתלמנותאפוטרופוסOA1 ,ל6מוטלחיוכעל
טכעיר,רט6יכיתהדיןלהסתלקמהתיקולאטר6ת סתפטרותו
כירדזס,צהרי כמס3תידיןקכועיסי
טלס6פוטרופוס.
ןטס6פוטרופוססמונהע"יכיתסדיןמפסיקכינתייסלטפלכמולסמסוסס6מדמכניססלהמולס
'י15יי
' (קםעל עשו6ההאחריותלטפ(כחולה,לכןססמ(טסלכסל6ת nlDDt1DIDhjסלמממונהל6תפקיר
6תסמולה.
ןוכ")כנוסףלמסט6מרלימרןסליט".6

,

,

נחוםאייזנשטיין.
הערה

פסקכתו"עסי'ר5סעי'כג6:פוטרופוסכיןמינסו6כיסיתומיסכיןמינוסוכי"רעדסל6ממזיקכנכסי
היתומיםוולף נתעסקכ5רכיהס.ריכ"ססי' תפס)יכוללחזורבו,מטסמ)יקכגכסיסיתומיס(16טסתמיל
להתעסקכ5רכיסס)מיגויכוללהזורבו .ע"כ.ופסכרי"3ס כתבת"לoh1) :דסדין עססקרוכיסו6יגו
יכף(מ)1רכו,ד5יכר6ודקידמתתילה6יןכי"ריכמיןלכוףטוס 6דס(היות6פ1טרופ6כנכסיסיתומיס

ח

כסקידין-ירושלים

ן גבי ט13עת
61ע"ג דמ15ס קע3יד6ין כירדכופין עליס ,מד6מרינן כמסכתגיטין פרקסני,קי
ס6פוטרופין6ירמיתעליהט13עה6תי%ימגועי ,נר6ססיכוללממנעמלסיות6פוטרופ6 ,6מגסטמרי
ססתחיל %3וסוטען כערסשמרין  1מרוקtor1,ספירטרס"יז"לסם6תיכשמגועימתחילם מלקרל
עליונרפסמדבריוט6ס ק3לעליו6יגויכוללמ,ור3ו.ע"כ.
ו
ד
י
כ
1מ613ר 3ד3ריסריסייך טדעתו לסלכם ד6מר מהתחיל 3מ5וסמייד ~מור 6ת מ15ת61,1ין סל
וגמרמ15ת.1
ס6פוטרוסוסוגס6יןכידוסלהבי"דלמפקיעוממיונ
ויםעודלהוסיף33י16רכונםהרי"3ס 3מי 31סמ15ס,דייל DIDIIWIDholנכנס3מיגויו למ15ת הטבת
36ידס1 ,מ65ט3ס"3תולנידהדוגמתו "33מ( 3פרסייו3רמ"3סגדלה361ידהh"'Dהי"דוז"ל:וכן5ס
מ65לכידהומכיסהגתמיי3למיטפל3הולהמוירס D"~hס6יגסלפיכבודו,טהריהתמיל3מ5וס.ע"כ.
ועי'ברכתטמ61לסי'ים6ותסד"ס31זס3 ,ססהגר"מ11h'ssסרמכ"סד6מרססכיסהמלגסגדרמיום
יכס6ות .3וכעירSrh~lshsסם ד"סונרגזה,ס3י6רדלפני טלקמ ה61
ממוןטלהטרה,עיי"סוטסי
מ15ס61חריסלקםגריסחיוב.
וי"ל דה"; 3ניד"ד דלפני קבלת ה6פוטרופסות פטור כמו פטורדמייך קודמיןועיי"סבפיעורי ר'
טמ61ל),דפיןמיידלספתלנדו6תעולה6פוטרופסותטלכלהיתומים36,לכיוןססתמילכמ15סנתמיינו
3הומייכלגמור5ף % 06תחזיקכטכסיס ,וכמ613ר3ר6סיתסתסוכסכרי"3ס,והעתיקוהד'ימ6ותיג,
וכךפירטסגריך 6ת דעת הרמ"ד 163ת מד ,וכ"כ כערוך סטלמןסעי' מ"6ומססמזיק 3גכסיסס 16
סתמיללעסוקכ5רכיהס6יגויכוללמזור3ו".וכנידוןדירןטסו5י6ה1651תוהח,יקמפועל6תהממוןס"ל
לרי"3סססס6ף6סנקמרדכעיגןממזיקכנכסיו6יןלךסמזיקכנכסיוגדולמ,ה.
61מגס ,גס 5סגימש דכווגתהרי"3טהיD1D11WtDh7 6מלות,הי6סל מסר סדקהליתומים,מלינו
3סקליסדגםמיס6יטמחוייה3מ5וסohהתמילכסגתמיי3לממסיך 3ה,רעייסקליסh"Dמ"ג6תמי
ממטכ;יסוכו' 36לל6גטיםע3דיסוקטנים,וכלקטןססתמילבכיולסקולעלידו ט31קינופוסק,ועי'
טס3רי"33ןדממטכגיןעליס.וגמ65דגסמלוהסל6רמיךעליה06 ,התחיל3סגתמיי3כס.
3o)nhtק5וס"מס"קסהוכיממהיהדסי6מ15ה,וכיקרדלפגי סק3לקליו 6תס6פוטרופסומ6יןכופין
עלחותםמלוה36ללקמרסקכלעליז6יגויכףלחוור 13מדיןמי31פוע(יס,ד6ע"גדפוע(מיס
י3מ5י
גדהי.
יכגייסרבלע3דיסול6עכדיסלע3דיס,מ"מ6פוטרופוסדמ15סקעכיד סוסע3
סיוסמטוסכיל
והנה 3גיד"ד גס 06יסכימו 3ני המטפחה למנות 6סס ל6פוטרופום ויממלו עלחיור מפועל טל
ה6ופוטרופוסהממוגםOh1) ,דכיוןסחיוכספועלסלה6פוטרופוסhlOלמולהעלמושיגלכייידסמינוסו,
ן כקוההתטוכסלרי"3ט
6ין3ידהממפחסלממזלעלקותוחיוט,דל6להםגתמייכס6פוטרופוס,יעויי

D"~htסס6פוטרופוסר5הלמזור  13מ"מסרי"3סל 6מעלסספסרותד3ידהבי"ד(מחו(עלתפקידו

כיון דכ3רנכנסלמלותו.
וכקטר3גיד"ד  06ה6פוטרופוסיפסיק 6תעבודתו ל6יוכלס3י"ד למנות 6פוטרופוס 6מר כמקומו,
טהרי הכסףופנקסיה'5קיס ככר6יגס3יד האפוטרופוסול6יימסרולאפוטרופוס מדםטימתסע"י
ס3יייד,ולסיפךעודעלולהדברלסיותטימוגסגורס6מרכנגדדיןלתו"עויופסדכסףסמולםסל6כדין,
גרסה דלין מקוס לדון על סתפטרומ האפוטרופוס מסריעדיין חיוב פע1לת( 1כק15ס"ח) ומנוזתו

(

(כסרי"3ט)ל6קויימועלידו,וגסלעתידל6יקויימוע"י6חריס"61,כחי131עדייןקיים.
ולכן6יןלדמותולנידוןסרמי'6כסעי'כגד6סמולךמןמעירמ3י6סגכסיסלבי"דומסממגיס6חר,
יס6פוטרופוט
מטסדכ6טר6כןממניס6תס6חרמתקיימתאחריותס"מירסtitDDtס6פוטרופוסותשי
סטני,מחל"כ3ניד"ד.
ס 6ת
וסדכריס מת63ריס ממקורו סל סרמ"3 6תס31ת סתם"3ן מ"גסי' רג 6ססכי 6כמקורלדין,
סרמ'3יספ"obhtn1סי"3לעניןפקדוןטרו5סמסומרלפרםמי3ססליסד6סכ6מסומרוסכיךמפקדון
לבי"ד נפטרמקמריותסמירתו.ע"כ.סריטמכללדברי סרמ"3ס"מעינן ד6סחיגומכיף 6תמפקדון
לבי"דחינו נפטרמ6הריותטמירת ,1וסטעס ד6ע"גדמטוסמיונז )nStUDטמירס5י אפטר לחוסרו
מל55תממקומו,מ"מגט6רמחוייבשחריותלממירתספקדוןכל,מןםל6ימסרגולבי"ד,ומגדרדמומת
ממירתוממוטלתעליויכולםלסתקייסע"י6מריס(כלטוןסרמכ"ס)דנריססלטעםמסדלוין16סרין,ס
כמדיגם6כללגסימיוכוסממוגיטסחפןיסיםטמור ט%יופסד05 ,לtb'JO 6לכיייד h"h161לעמותו
ע"יוכמריסכודאימגס 6סי551מסמדיגסאחריותססמירסעלסחפןסל6יופקרגם6רסעליו,ולכןגס
 T~scnoכת3נ6פוטרופוס"מפליג3מיחר(ו ((6תממקומו3(36 ,גוגע(אחריותעלסחפןסתגסס6ס
דלמגותמומרמטעמו061 ,יו(65עולסמ3י6 6תמממוןלבי"דטימנואפוטרופוסכמקומו.
יו65לזמןמיי
ולכןגס3גיד"דגם6רכ6פוטרופסותוכלעוד 6h'so%תסממוןל"'3ד.
6ך למעמסכאסר טענתוטלס6פוטרופוססי6טלין 63פטרותולמלך 6תתפקידו ממוס סס61מוסם
לד3ריס ממוריסם6יגויכול לפרם 3כתכ ,גראס ד6סעס"י סס%ס מחויכותו סי( SPtD) 6עס"י
6101 (n~otipoכפועלטלמבי"ד,וס3י"דמלידסקבלו 6תטענתוכאמיתית6,יןעליסס %וףעליו 6ת
קיזסח'6 ,131סכיאחריותע(סממזן תסקרעליוכשכוירלעי(עפ"י סרמכע0וסתיכ"ן5,כל05שיוכו
סו6לתולם6ין3ידסכיייד1b'Dbל6לממולעלמעדודו,ממוסמסמענוד 610למולם,ועיירמ"אסי'טלג
מעיימכמלמד56לכשס"תד6יגויכוללמחולעלטעכודומלנער,ו33יסגר"66ותמס:כמיסכתוספתך
פ"ידכתוכותכה3ל11ן 6תכתקטתוומכרסלול16כלסימנוטזכיןלקטן51יןמבין.%ופי'י3מסמפוסק
מעות %תוסקטגסופיטלס 6תסרגלכופין16ת1ליחןס,כיןלקטןואיןמרין.%ע"כ.וכןלפיסריכיים
ש"לדיט 3ו גדרקיוםמלותו,ייי( eh1סו66כןcctnליכריסממוריס6יגוחייםלכוכזלמטתויותר
ממומםומייךקודמיןכגורעלמ15ס(6ס6יןממטכגיןעליו)6,כל3גוגעלחי131כפועלו6מריותועלסממון
ים6רדיגועפ"יראותעיניס3י"ד 05סוDl)h 6מלקיימם.
םלמוסיףלענין6לוסעומדיסנדרכומלס6פוטרופוסומונעיםכעדו6הקיוסחיוכיו1מ15תו ,ד6ס
עודי
כיל6נטמעוטעגותיססלפניסכיייד6כלnhfעליסס %עתד6ססד3ריסייעטוח"וhStעפייידיןתוס"ק
ים לסם עוד hsרק מסוסנגינתממון סמולם("6ריופסד16לי )nth~toמיותרות סתסוכ%ת
ו"
)6ל6גסמטוססליכםלערכאותומסירתממוןיטרלל.ומזמיר1לג,סרמלומיסתןכמיגמר.
מס
לס
כערכ6ותי
וכנידוןסס5עסלמגות ,ochכיוןטלסלכס6יןממנין6מסלאפוטרופוס6,יןס3ייידיכוללמחולעלמיוכ
ס6פוטרופוסכממוגת,מןממוסדיןפועלים,וכק5וס"ח,ו3וד6יל6כפימטמעותסרי"3טדחייכלגמור
6תמ15ת1וכמזטגתכ6ר.
טוביהטלדשמידט.

