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לית ממוטתולבירוריוחסין
מינויאפוטרופוסלנכסיחולה
תיק ממונות מס' ש21א-סא

הנידון
הגרש"ז פרלשטיין שליט"א ,רב שכונה חרדית בבית שמש ,פנה לבית הדין בהוראת מרן
הגרי"ש אלישיב שליט"א כדי למנות את הגב' ש' כאפוטרופסית על נכסי בעלה החולה .יש
בידהמינוי אפוטרופסותחוקית ,וכעת מבקש הרב למנותהע"יביתהדיןעפ"ידיןמינויזמניעד
אתרי ר"ה שלמוצאישביעית ,כדי שתוכל למסור את החובותשירילבעלה לביתדיןלעשיית
פרוזבולכדין .היא מפרטת אתנכסי בעלה המוחזקיםוהראויים.
האשה בעלת נכסים של עצמה ,והיא נאמנת וחכמה ונשמעת לדין .היא לא נתבעה מעולם
תביעותממוניות ולאנתחייבה בלטותאדרבנןמימיה.

פסקדין
ממנים את הגב' ש' כאפוטרופסיתעלנכסי בעלה מרמ',כמינויזמני עדיוםג' תשרי תשס"ב.
נוסחהמינויכדלהלן.

נוסח שטרהמינויעפי'יהנחלתשבעהסי'לט
כקסילססחידית
נמותגתלתךכידינ6כחולסוינ6וקבלנו6תפנייתומלסגרם"זפרלמטיין~h"us5י
ידינךולימנולו
כרמתבית ממם5 ,טר מר מ' חולםוקינו מתקטר,ויק %ככמין ,וסבתךלעיינוכ

5פוטרופומדממתעידינ6כסדיפינסוזכיליסוק6יסכשכיו ,וכלחזינ5דלית טכ6דלסוי 5פוטרופום
רקקסתוסגכ'ם',וחקרנוום6לנועליםל6יתת6מעלייתךסי6וג6מכתוחכימאדטמעס ול6קכלס
עלים טמת6דרבנןמיומוסי,ככןולנמנוכית יסיכנ6לסרסות5ככחכי"ריפשל6מכוייעליס
מ',ותיזכיליסותספוךכזכותיסותכניםנכסיוופירותיוכרמויומוחזק מקרקעומטלטלין ככ"מ כסס
ולמיקסכלרכיו.ופטלינו 6ותסכנידינ6מן מכועת6ומןגזירתךומןכלטענותוערעוריסומן טמת5

יין

זיגי ימי

קמח

פסקידין-ירושלים
-

-

פתק6דלטות6ומןכלדסנעלתלסמכלכידכין
יוכין כדרסומסדמוי h)D)b3כתכנוומתמנו~כ'
"
י
כ
מנ"ל6פוטרופוםדכעלסכמולס,וליסדימח6כידםכיןלזכותכי
ןלחוכסומסטנעססכו'.תוקףמינויזס
עדיוסתמיטיכם3תטלטסימיסלחרטתטרימנתס'ללעיסוטבעמקותומסיסוטתיס.סכלמרירוקיים.
וע"זכ6עס"חיוססניכטפת,תטעםועטריסיוסלחדט5%hטנתממסת6לפיסמכסמקותמטיסולתת.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
()-יהושעווייס
נ )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .האם ממנים אשה לאפוטרופוס.
ב .האםצרירבי"ד חשובלמינוי אפוטרופוס ,ומההדיןבעירשאין בהבי"ד.
ג .האםממנים אפוטרופוסלגדולכשאינובןדעת.
ד .קטנים והדומים להם שביתדין אביהםכדי למנות להם אפוטרופוס ,האםזקוקים לפרוזבול

כדי שלאישמטוחובותיהם,או שחובותיהםמסוריםלבי"דגםבליעריכתפרוזבול.

תשובה
א .כגמ'גיטיןנב6:6יןעוסין6פוטרופסיןנטיסוכו'.ופרסיי6יןדרכן פ6תולכוץולטרוח.ודייק
מכ"חסי'ר5דמטמעמרפ"ידסיכ6טידועט6טסזונוטלותונותנתכטוכוסיףכעלתממיסכמוטנמ65
למעמיס6ףיותרמקיט,יכוליןלמעמיד6ותס6ףלכתחילס6.ל6סכסוגי6דסכותכ מסמעדמדינ66ין
מעמידין6טס6פוטרופוםכלעיקר,וכ"כתוס'סםלסדיק6.מנסכטורסי'ר5כתכטעם6מדעלנכיס

ועכדיסוקטניםוע"סטסן כחזקתמ"ודיןעלמעכירות.וכיקר n"soטסרס"ללטור דסתס 6טסל6
עדיפ 6מע"סומוריץסיתיר6לנפטם .וסרמכ"ס נמקתפ"יס"ו כת6:3יןv"~sממנין6פוטרופוםbS
6טסול 6עכרול 6קטןול 6ע"ס טסו 6כחזקתחסודעלסעכירות.ודייק מכ"ח"
ס טמסמעמלטון
סלמכ"סטדוק6ע"סמטורעלסעכירות6,כלל66טסוכו'1,ל6כסטורah,כרפ"י.
יר5סגס"ט6ותטו
המנס6טסכככרנתמנתסע"יסערכ6ותלסיות6פוטרופום,כתכככגס"גתו"ממי
כטסטו"ת מסר"סגל6נטיסי'הכס,דמעסיססקיימיסומינויסקייס,ו6ףלסריכ"םסי'ת5ס ט6סמדין
סמיקותהפטרלמנות6ססל6פוטרופום6ין16מריסכוסדינהדמלכות6דינך,מיינוט6יןבי"דממניס
6ותס מסוסויש דמ%ות6 ,6נל 06מינו 6ותס כערכ6ותיסס מעסיססקיימיס.לפי"זכנידוןדיון
טס"6סככרקכלסמינויטל6פוטרופוםמטעסכיסמ"ט,מינויסקייס ,מס שטסכקטסמבי"דלמנותם
סיתםרקכקוטןזמנילכמסימיס,ופורךמסירתסתומותלבי"דטל6תטמטםסטכיעית.

ממונות

קמט

(וסורסרקניידיייהדייןסגר"יווייםטליט"6סכךמזוייקמלטוןסערוס"םמימןר"5מעיףז'טכתכיעל

ילמסרלסמוךלסנסיג6פוטרופסותלזמןרב6ל6כודקין6חרי6דסנקמן,ע"כ,וסרימכו6ר
כל6לו6
מדוריודלמינויזמניכגוונךדירןממניןגס6טס).
ב.כמו"תסריסםכללפססי'ו,סוכךכרמ"דכטו"עסי'ר5מעי' ,6ודוקךדייניןמממוניןככלעיר
ועיר6וגדוליסדורטסןוכיססטליתומיסיםלמסלמנות6פוטרופוםליתוםSJb,ל6כלמלומה6נטיס
~.hnSDוכתםכסגריךס"קזכמ"מכח"קלז6י"גוכיחזינולכיפןסליתומיסהן.ע"כ.ועיי"םפרטיי
לסכינקטר"גדנםי6סוסוציתוינוכ"יחמור.וכ"ככמקיריטסדייני
םסקכועיסוסמסוכיסהככלדור
ודור.
וסיכךדמויכעירם6יןכסכי"ךקרוע16ככפרקטן,כתבכסמ"קכ"קסםכססמר"מממרקסטסס3י"ד
סקכועיסככלמקוסממןמןלכיסן(ועי'מו"תכניטמו6לח"כסי'לסמכםתפקנוס).ולפיכךכנידוןדידן
ססחולסנרפכיתממםם6יןמסכי"רקצוע,סופנםע"ימרןסגרים"h"u~St6לבי"דסקכועכירוטליס.
ג.כתםסרמ"3סנתלותפ"יסיחותו"עסי'ר5סעי'כועפ"יכתומותמח6ויצמותקיג,6דטוטסוחרם
סריסןכקטניםומעמידיןלמןאפוטרופוס.ודייקכמו"תמסר"ס6לםיךסי' ק%טיםסכדלכיןקטנים
%דוליםם6ינן3ני דעס ,דכקטניס  ohל6מינם6כיסס 6פוטרופוםמייכיס3יתדין למעמיו לסס
6פוטרופום6,כלכגדוליסתלינן3נייעסל6אמרוורךמיוכhbbכמלוסכעלמך 06יראו.
וכנידוננומס3על מ%ל"עוהיכומתקטר עםססניכס,ככס"גמ5וסעלבי"דלמנותלו6פוטרופום.ו6ף
כגדול3ן דעמ מכרחמקיןממניןלו6פוטרופוםהיעסוקכנכסיולעולס,עי'כ"מלט,6מ"מ 06סנים
אמסלקמורוענכיסל53ורהי"דיורדיםלנכסיוומעמידיסלואפוטרופוסוקומרוכומרוכו'6.ףכנידוןזס
ממינויס6פוטרופוםסו6זמניכלכדל5ורךספרוזכולכמו65יטכיעית6 ,ףohסיםכן דעתסיסאפטר
למנות6פוטרופום,כ"מכם6ינוכןדעתbSh.דיםלעייןכוסס6סמאוסעלכיחדיןלמנות6פוטרופום
גסכטקודס%ןפנחסס6מסלערכאותכדילמתמנות6פוטרופוםמוקי6,ומ63ופןכזס6יןמלוסעלצית
י 6פוטרופוממים 3ו נפ"מ לסר3ס
וין לסמערככענין,כדיןמימהלךלערכאות.ונרמסדט6נימינו
עניניסחוקייםטרקמינוימערכאותמועיללו,וע"כגס 06פנתסהאמסלערכ6וה,סריOrכדיסיסים
להתוקףחוקיל6ותסעניניס,ול56יכדס 3כך 6תזכותםלפנותלכי"דכדילקבלתוקףמלכתילמינוי
מלס.
ד.כגמ'גיטיןלז6וד"קלז6 :6מררכיסורס6מרסמו6ליתומין6ין5ריכיןפרומ3ול,וכןתנירמיכר
חמ6יתומין6ין5ריכין פרומכול ,דר"גוכיתדינו6כיסן מליתומין.ופריטי ככ"ק סס6ין5ריכין
פרוסכול,דכל"6סל 6מסמטטכיעיתלחוםפלסן,ד6נןידייסוריתמי6נן,ורמיעלןל6פוכיכזכותייסו,
מלכךפטרותטלסןכמסוריםלכי"דדמי,ותנןסמוטרטטרותיומלבי"ד6יןמסמיטין,וזמוגופוסל
פרוזבולמוסרנילכספלוניופלוניסדייניןוכו'.ו3תו'0טססקסומלוסע"פמ6י6יכ6למימרדכות3ין
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עליהפרוזבול,וי"לדהויכ6י5סחוכo~5aמסורלכי"ד,ו6פי'6יןללוהקרקעמקניםלוהכמיסקרקע
כטכילתקנתסיתומיס,ט6יןכותביספרוזכולbSbעלמקרקע.
וכתבהנ"י טס דדוק6יתומיםקטניס דלקוכני דעהנינהו,וכלדינייהו~shדינך רמו6 ,כלגדולים
כלנמידעלמ6ניגסו,וכןעכייספססכניכעס,וכיוןדיכלילמיכתבפרוזכול6יל6כחכותינסוד5פמידו
5נפט"סו.ונר6סדה"המיט6ינוכןדעתדדינוכיתומיסקטניסכממניסלו6פוטרופום,עי'~יל6ות
ג,חוכותיוכממוריס~י"רדמי,ו5י"5פרוזכולbSh,ממ"מ 06עטספרוזכולמהני6ףלסחרויתרפק
ויחזורלדעתו,כמוסכתנככסךדודO"Dקלהלעניןקטניסד6סעטסלמסס5פוטרופוםפרוזכול,מהגי
לעניןזהט5סיגדלוותעכורממיטהכגו5תס  %קמטסחוכ.
וכנידוןדיוןטה5טהככרפכתהלערכ5ותוקבלה מהםמינויטל5סוטרופוס,י"לדככה"גכלזמןסל6
פנחסלבי"דלקבלמינויהלכתי5,יןבי"דמ5וויסלהתערבכענין,כיוןמהנכמיסככרמטופליס,וע"כ6ס
ל6ונתכהפרוזכולהחוכותגסמטיסכסכיעית,ורנן מטפנתסלכי"ד לקכלמינויהלכתי נכנסהכי"ד
לענין,ו"6םמסההופנתהלקורךזסלכיחהדיןע"ימרןהנרים"6מליט".6

