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ירושלים ייז בית

יןחסיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

המנוח בית על עיקול צו

בלוויה ההספדים הוצאות חוב כגלל

16כZ-עד מס' ממוכות תיק

הדיון נושא

מפלגת ייבשם מסר הבקשה את גי. הרב של ללוויה הגברה מערכת להתקין בי ע"י נתבקש אי

היה ההלויה עד שהזמן משום לבקשה אי סרב תחילה העלות. את תשלם שהמפלגה והוOיף שי"

תהיינה אם ייגם ש"ח 150.000 של תשלום על וסיכם להפצרות נכנע אך שעות, מספר רק

יישבי משום ההגברה, הוצאות את לשלם המנוח הרב של בניו סרבו ההלווייה לאחר תקלות".

את יפחית אי שאם השיב שי מפלגת יו"ר שנתו". את יסיים לא והוא להתחייב, מוOמך אינו

. אתו לדבר מוכן יהיה בחצי תביעתו

עיקול צו - אחד צד במעמד - מבקש הוא לדיון ,ועד הדין לבית הצדדים את להזמין מבקש אי

לבקשה נעתר הדין בית חוקית. בדרך גם זה צו לאשרר לו ,ולהתיר חובו בעבור הרב בית על

. שותפי דבי בקדירא כמו מתשלום התחמקות למנוע כדי

לדיון השאלות

. חבירו אצל שיעבוד כדי פועל שכר א.

. מי על הלוויה הוצאות ב.

. חובותיו את מהם גובין האם בריא, במתנת המת מנכסי היורשים קבלו ג.

. ממטלטלין גם החוב לפרוע היורשים על מצוה .האם ד

. עיקול צו להוצאת הדין בית oמכות . ה

תשונה



ירושלים - די( פסקי ב

וחוזר כוCגס Cכרו גו כותן חכירו כCג וו::רחו::ו כCגו געCות ו::פועג חת ו::Cוכר רתכיח ח: עו כ"כו כגכוי א.

רCכרו רכיון כוCכוע ע"כ. כעו::ייכ. עג Cכרכס גו::ו רחכור גריכח גח . חותו Cו::ו::כו:: כוו:: כוכעו::ייכ וכוטג

גפועגיס Cכפירו חכור חס חכג , כוCגס Cכרו גו כותן גפיכן , עגי Cכרכס חכור כחיגו ו::ו"ג כCגו געCות

כCס כתכו געCות ר"ו:: ח קיח Cס וכתוסי . כוcגו כגוס גתת גרין חיכו סתכוח חפיגו חו חכירו כCג געCות

כתוסי וCס . כCכרן CעCית כוו:: טוג חוכור חס גו Cוכועין חכירו כCג געCות Cכרו רחס פCיטח רו::ח ר"י

עCית Cגח כיון כגוס גן חתן גח יחכור כCכרן CעCית כוו:: טוג גו ג"ג חכוחי ו::Cתח רס"ר גכוחי כחן, ר"ו::

גו חוכור , גחכירו כוגחכו:: געCות חותו CCכר ,כיון עגי Cכרן גפועג חכור גח רחס וכוCכוע ע"כ. כגוס. גי

רגכ. עכוי כ כרן ירוCגיס פס"ר עיי . כגוס גי עCית Cגח , כגוס גן חתן גח

CCכרו חע"פ גcכו::, רחוכן חת CCכר Cכועון : Cגג) סו"ס ככ"י (ו::וזכר קכז חגף סיי ח"ח ו::רCכ"ח וכCו"ת

געCות ו::פועג חת ו::Cוכר ו::חוכוכין פרק וכרתכיח כוCגס Cכרו זו:: גרחוכן גיתן חייכ חכירו, תיכוקות גגכור

Cגיח Cו::וח ו::וריעוס חפיגו עגי Cכרכס גפועגיס חכור Cחס ס"כ פ"י חסר כחו::כת ופסק ע"כ. וכוי. כCגו

קגג. עכוי ח כרן ירוCגיס פס"ר ועיי כCכרס. חייכ ו::וח Cגו ו::כוגחכו:: וחין

ירע גח וו::וח כחיפו:: גיcיכו:: Cכתקכג כעוכר טז סיי זג"ג קרגין C"Cגו::גר Cגכוו:: כוCפטי עיי חכוכס

ו::וח ו::כוכו::ג חזי ו::כוכו::ג, ו::וח וכעגיו עגכוחי כווסר Cזו:: וחCכ , כירוCגיס ו::ו::כו::גו:: עס קCורו:: Cו::יCיכו::

עג חג ו::Cכירות Cג ו::תCגוכויס וחיוכ , ו::כווסר Cג ו::כעגיס ו::ס כירוCגיס ו::ו::כו::גו:: cגכועcו:: חף ו::כע"ר,

עג ו::ו::כו::גו:: חת גתכוע יכוג ו::כוכו::ג Cו::רי רר"כ, Cעכורח כורין כוו::ו::כו::גו:: גתכוע גס יכוג חכוכס ו::כוכו::ג,

ו::כורכזית כוו::יCיכו:: כפרר כגתי חגק ו::יח כחיפו:: Cו::יCיכו:: ירוע Cו::רכר כוחחר חכוכס געוכר, CCיגס כוו::

Cג ו::כוכו::ג כתחייכ גח cכועוגס כרור ע"כ , כוזו:: ירע גח cו::וח גוכור ו::עוכר cג ככויכיו:: כג גחו , כירוCגיס

ו::כסף חכג , Cגו כגיקיס CכוCגס וחף כירוCגיס, ו::ו::כו::גו:: Cג Cגיח כתור רק חגח גתוכע גCגס ו::סכיף

ועגיו ו::כוקוכוי, ו::כוכו::ג וגח CכירוCגיס ו::ו::כו::גו:: ו::וח ו::כתכע ע"כ , Cגו כוכסף גח ו::וח כוcגס cו::וח

ע"כ. ו::כתכעיס. ככוקוס גו::תריין

גח רחכור כפ"כו, גכוחי , ו::וי רCככי יקרח חו ו::וי רחיי יקרח ו::ספירח גו::ו חיכעיח כ: כוו סכו::ררין כגכוי ב.

יקרח חי ו::ספרכין Cכר כרחן עג כויורCין גחפוקי ופרCייי: . כויורCין גחפוקי ח"כ , גכרח גו::ו::וח תספרוו::

יקרח וחי , גו::ו כפיכן גן, כיחח גח יורCין וחכורי חכור גח וחי גיו:: גייתיכן תספרוו::ו גח חכור כי רCככי

גח חס גפי"ז . ו::וח רCככי יקרח ח כוז Cס כגכוי וככוסקכח . גייתיכן גיורCיו גייתיכן גח גריריו:: ו::וח רחיי

. גו::ו כפיכן , גן כיחח גח יורCיו וחכורו כגוס, ו::כות חכור

עגיו גוכור קוגו Cיריס וכוגותו כרחוי ו::כות עג גו::ספיר גרוגו:: כוגוו:: ח: סעיי Cרכו סיי יו"ר כCו"ע ופסק

גו::Cכיר Cרגיגין ככוקוס ג: וכסעיי וכוי. Cכחו וגו::זכיר ככיו:: גו::רכות כרי ו::גכ חת ו::כוCכריס רכריס

כוכוכו וכווגיח וכוCכיר חכיו:: כח רגו:: גח ,וחס חCתו עג גו::ספיר כוקוככות גו::Cכיר חייכ , גו::ספיר כוקוככות

גפכת (ועיי כורחס כעג כוו::ס כווגיחיס ו::ספרן Cכר גפרוע רוגיס Cחיכס יורCיס Cס: ט וכסעיי כרחו. כעג
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ו:ות ו:חיוכ כ סט כתוכות וCייי רגרעת מקומות), ועור ג טוו סז רף ומתג"ע ג, טוו טז (רף כגתיס פעגח

ו:חיוכ ו:כ"ר פי"מ ומתגו: זגיו: ו:ומכ"ס וגרעת ו:יווCיס, יוCו גמ cתותו ו:מת חוכ מחמת ו:גכסיס עג

יט). סיי ח"מ מיCויס רוככ ועיי . יוCו ו:ס זו: חוכ Cגס ו:יווCיס עג ו:ות

ו:Cו"ע Cפסק וכמו גו:ספריס, ו:ו:גכוו: Cכיוות מחיוכ ע5מן גפטוו יכוגין ו:וכ יווCי תין רירן וכגירון

כוחס. כעג מו:ס cמו5ימין ו:ג"ג

ו:כעג cגתן מחייס ממתגו: גגכית כתוכו: מס וו:ומ"מ ו:מחכו גחגקו מ סעיי ק סיי מכו:ע"ז כCו"ע . ג

(ו:גו:ות י"ת כCס וגומ"ת מו:ס, גוכו: מיגו כוימ כמתגת גתגס מו ו:כעג מכוס תס גמחכו גיווCיו,

כוית כמתגת גיווCיו גתן מס מכג גמחויס, Cגתן רוקמ קגו) סיי ומו:וי"ו פו סיי ומו:ומ"י פ"ו מיימוגי

כיווCו:. ו:וי גכגיו כוימ רמתגת cי"מ מו:מורכי Cו:כימ גג ס"ק 5ג סיי ח"מ ועיי מו:ס. נתוכתו: גוכתת

וכ"כ . כיווCו: ריגו: גכגיו מחייס מתגו: ו:מת חוכות גנג ו:ייו: מגמ מcו:, כתוכת געגין רוקת רגתו מcמע

ו: ס"ק סוף קז סיי ו:תומיס מכג ניווCו:. ריגו גיווcיו Cגתן מו: ו:מורכי רגרעת מ ס"ק ומו סיי כגתו:יימ

מוCת תקגת מכח חכמיס רו:פקיעו כגכר ו:כתוכו: חוכ גגכי מגמ כיווCו: Cריגו ו:מורכי כתכ רגת כתכ

ותחכוגו: געומו: וק ו:גותן Cכווגת גכי"ר גומו: cמס מגמ מו:מתגו:, גגכות יכוגין מיגן כע"ח cתו תכג

וכוי. כו:וגן cגמ עCו: וו:ומ עומתו, גכטג יפו: כי"ר כח ו:חוכ, גו:פקיע

ו:ומ"ת. גגר כו:מחכו גי קיס גומו יכוג ספורי ו:מוחזק מס וסכ עמי ית כוך יווCגיס פס"ר ועיי

תגת ו:יווCו: מן גגכות גכע"ח זנות מין ו:גמי cמרין גפסק ג סעיי קז סיי וCו"ע כ יר כ"ק כגמי . ך

סוף ג"י עיי ממטגטגין, גס Cיגכו: ו:גמוגיס ומתקגת מcתעכריס, תין ו:מטגטגין מכג כגכר קוקעות

וס"ק כ ס"ק קז סיי כC"ך וו:וכמ מריגמ, מcתעכרי מטגטגין רו:מירגמ כתכ קז סיי ותכ"ן כCו"ת תך כ"כ.

כרעת גג, מות טו סיי כ"ק וחזו"ת גת, סיי סוף C"ועיי גג. סיי חו"מ וכגוכי"ת ככ, ס"ק קח וסיי ח,

. ו:Cו"ע

Cס רמייוי מ קכז כ"כ תוסי ,ונתכו מכיו:ס חוכ גפווע ו:יתומיס עג רמגוו: כ גמ כתוכות כגמי מכיי ותמו

נפיו:. כגי מגוו: Cו:ימ CיוCו כמטגטגין

ז"ג ו:גתון כCס מגמתי וכן ו:: סיי פ"ק כ"ק c"ו:ומ כרכוי ו:ות ועיקוג מגיעו: 5וי גו:ו5תת ו:מקוו . ה

גתקגתת 5ויכגמ רגת גומו: וגי מכירו:. ו:Cכת מcוס גנסיו:, רמפסיר cכמיג ו:ומ, רוכגן רתקגתת כתוכ:

כCו"ת וכ"כ . גמיעכר רמ5י ט5רקי כנג עוCקו מיר עCוק גו:5יג תרס Cחייכ ו:ות, גמוו רין תגמ רוכגן

וק תו געככ וCתי רין כית כג תס כCתגו: Cרן גח סיי ח"ג מו:וC"ך כCו"ת וכתכ . ר סיי 5ז כגגי c"ו:ומ

תפיגו ו:תמת גפי ו:רין גחתוך גו Cי Cו:ריין ו:ייר פ"כ וגוו: מגוו: כמ"מ מcיינ עפ"י ומומחו:, מוחזק כי"ר

ו:מו:וCייך ומסיק וחסירות, כחנמו: ומוחזק חCוכ כי"ר ו:ומ ממ"כ כזו: כח כי"ר ככג cתין ו:רין, מן חון

כפר"ו ורייקו ומומחו:. מוחזק כ"כ יו:יו: cגמ מע"פ געככ סגי רין כית מו ריין Cכג ו:ומ ו:תמת רמ"מ

ככג מיגו ו:עיכוכ cמעCו: ,גפי עCקו מיר עCוק גו:גיג כרי גענכ וCמי יחיר ריין Cגס 73 עמי כ כוך
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. עוCקו מיר עCוק גכSיג מיותרת כגגכ עפייי מעCכ תגת כרין, מעSס כתייג תת גתייג כרן גיייר מעCכ

רכו. גג טעגכ עג תפיי געקג מגכגגו גתג: f סיי תייג fתגSמ תייס רגוי וגCויית

גכSיג גרי מיותרת מכגגכ תגת כרין, מעSס גתייג תת גתייג גרן גי"ר מעCג גגג תיגו מגיעכ Scו וגיון

עוCקו, מיר כעCוק גגSיג גות מתוייג מכSרריס Sר cג קווג גריין גיג תס גס ע"ג , עוCקו מיר עCוק

. גגיייר גרין גגיווו ער , גגגר תתר Sר גמעמר גס געCוק גגSיג - תייג ותף - כריין ווCתי




