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נושאהדיון
שלוש אחיות תובעות מאחותן הרביעית ובעלה מגרש שנקנהע"יהוריהן במשותף .האב מת,
והאמא מוחזקתע"י הבנות .לטענת התובעות ,כשמת אביהן ירשו את חלקו כל הבנות .הן
טוענות שהפתעו לגלות שהנתבעת ובעלה רשמו את המגרש על שם עצמם ובנו עליו בית
לעצמם,בליליידע ולשתף את כלהאחיות .לטענותיהןהרישום ע"ש הנתבעת ובעלה לא נעשה
כדין ,והמגרש נשאר בבעלותההורים ,וגםהן יורשות אותו.
התובעות טוענות עוד שאמן ספרה להן שהבת הנתבעת הבטיחה לה שתבנה בית נם להליד
הנתבעת ,אך למרות זאתצריכה האמא להתגלגל בבתי הבנות.
הנתבעת משיבה שאת המגרש רכשו הם וההורים במשותף כשהתכנית היתה לבנותעליו בית
דו משפחתי ,האחד לעצמם והשני להורים .בדיון ראשון טענו שאמנם ההורים שילמו עבור
השטח עצמו ,אך כשחוייבו להשלים עבור הפיתוח ,עם התראה לביטול כל העיסקה במקרה
וולאישלמו,הציעו לבת הנתבעתולבעלה שהםישלמו את החובעבורהפיתוחוהכליהיהשייך
להם .הבת הנתבעת ובעלה שילמו מכספם את החוב ,והמוכר רשם את המגרש על שמם.
לטענתם ,האב חתם על מסמך העברת בעלות לבת הנתבעת ולבעלה ,תמורת תשלום דמי
הפיתוח שהואחייב ,ומסמך זה היה אצל העו"ד שביצע את העברת המגרש על שמם ,לאחר
שאימת את החתימה.בדיוןשניטענו הנתבעים שהם שילמו מכספם גם חלק מתשלום המגרש
עצמו ,כשנתייםלפני העברת הבעלות עבור החובלפיתוח.
האחיות התובעות טוענות שבזמנו שאלו את אמן מה עם החוב לפיתוחוהיא ענתה להן שבעלה
של הנתבעת כבר יסדר את התשלום .הןהבינו שהגיס ישלם מכספי האב ,שפנקס הצ'קים שלו
היהבידו לצורך התשלומים .הנתבעת משיבה שהאמא היתה היוזמת של העברת המגרש על
שמם,והסכימהעם מה שעשהבעלה ,ומה שלא חתמה בכתבידה,זה משום שדברזהלא נדרש
ממנה ,וכלהעסקיםשהיו להם חתם הבעללבדו.

של

פסקידין-ירושלים

האמאהוזמנהלבירורבביה"ד,והיא מאשרת שבעלהאכן התםעל המסמךעבור התנה,עלפי

בקשתה .היא מספרת שהתנה בקש את ההתימה ,אך טוענת שאינה מבינה מה כתוב במסמך.
לפי דבריה ,בעלה היה חולה ושכב במטה .היא מוסיפה ששאר הבנות לאידעו על ההתימה.
היא אומרת שלא נשארו להנכסיםוכספים מלבדדירה שקנו לה הבנות.

השאלותלריק
א .האם מספיקה התימת הבעל על שטר המכירה ,בלי התימת האשה שגם היא שותפה

בבעלות.
ב.זקן שהיה הולה שהתםעל שטר מכירהלמי שטיפלבו ,האם חתימתו כשרה או שחוששים
שהתם שלא בדעה צלולהאו מתוך לחץנפשי.
ג .האםחייביםהבנים לפרנס אביהםכשאין לאב ממת לפרנסעצמו ,או כשנתןנכסיולבניו.

תשובה
א .כתבביתממוקלt"u~sbסי'פוp"Dיטכטסמכ"מ:טסיטותפיסכמתורס 6מתומכר5תדסחורס
3ליידיעתמכירו6,יןקריךמלוקתלסמזירמממורססו6ילוסו6דרכולמכור ,רקזסססותףתייכלבלס
לתכירומסטספסידלוכממכרוקורסמזמן,כממ"ככתו"עמו"מסי'קעוסעי'יד.וככיחמקירטסכתכ
למלקכיןכותףממכרקודססזמןטסמקמקייס,לכיןמליתטעכרעלדעתמטל16דסמקמכטל,וטלף
סם"ךסי'עזס"קיטכתככןמןסטעסט6ל"כ6יןמיסיסים עסקעסטותףעדטיתר5ס ~S)toוכ"כ
כמו"תלכני5וקמו"מסי'יכ,ומסרם"סמ"ממי'כמ,ומגסותתכמתסלמסלטו"עמו"מסי'קעומעי'
יעמ' .348
יו,ועי'פי"רכרך
וכנידוןדירןמטוענותסתוכעותט6יןתוקףלמתגססכתכבכיסןלנתכעתוכעלסמכיוןם6מן  %מתמס
ע*ס ,נרפסעפ"י מסקנת ספוסקיס סג"ל ,ט6פי'  06סמתנס נעסתס טל6כידיעת ס6מ6וכניטר
5%ונס,מ"מ6יןסמקכלתוריכסלסמזירסמתנס ,מסגסטלטענמסנתכעת-טגססתוכעותסודולוס
יטמספיקסחתימתסכעל.
כדיוןסטניbnbo-סיתםמיוזמתמל6ותסמתנם,כודוי
בob.תוכםטענתסתוכעות% bsh~aסיסכדעס5לולסכטתתסעלסמכירס,תינטלסמכירס6.ךכל
עוד  %מוכית ז6ת6,י תפטר לבטל 6ת סמכירס,כיון מסקונס מומזק כממכר וכסטר סמכירס,
וסממע"ס.ולע"פטידועלנומססוריססיותלוייסכתםדיומלסכתוכעלסל5סתתם~hsbעלמכירת
סמגרט6,יןזומיכתמספקת %טל6תסמכירס,טפריזסהנוםמתמתעלמו,ופססכטויססי'רםסעי'

*

ממונות

שלא

יכט6סמכר מתמתקונםע5מי,כגוןטסיהדמוקלמעות,ל6סוי bD)1bוזכיניסזכיני.ועי'5יןלליעזר
מט"וסי'גג,וקוכן"ומיבסס"קוכןכ'עמ' 95לכותכסטורומ.
ג .כגמ'כתובות מטכ 6מררבי 6 hDS~hמרר"לht~hsמתקינוסכותככלנכסיולכניו סו6וקטתו
ניזוניסממס.ופרט"יול6מןסדיןbSbתקנתחכמיםסי.6וכסג"מכמוכותפ"רסי'טוכתבכגדרסדין,
רכלמתנםט6דסנותןליורטיוסריסי6כירוטםכעלמך.וכעי"זכתורי"דטסנ6דסנכמיסכחזקתס6כ
עומדיםלגבימזונות.וכגמ'פסb'D1~hלסומלכתףכוותיס6וליתhn)Soכוותיס,ת"סדרכיתניני
וור'
י 6ת5ססו 6גכר6גחיןוגטקיס '%יונתן6כרעיס"6.לר'חנינ6מ6יס6י"6 ,לכומכ
יונתןמווקיימ
נכסיו%ניוסו6ועמיתינסולניס(ופרם"יכפיתי6ותסכחזקס.ומפניטטרתתיעללולפניססטורתסדין
מחבביני)5.יקמרתכטלמ*ל6ודינך,ממו"סעסתיניסו6bSh,י קמרתדינך,עטיינסוכעי.ופרם"י6ין
כ6ןגמילתטוכסלסהזיקלוטוכס,פעלכרחויספוט6מת .ופסקסרי"ףטסוב"ימו"מסי'רנוכטס
תטו'סרטב"6ת"וסי'ריוטסנותןנכסיואפי'לכניו6יןסו6וקטתוניזוניסמסס,ואיןמלכסכר"ל.וכן
מפורםכגמ'כ"מעםטסכותכנכמיולכנוכחייוסריסו6מ6ותסם5ועקיןוקינןנענין,ופרטייססו6גרס
לע5מו .כמנסהרב"טקרוטין פ"קסי'נסכיך דעתסירוםלמיקרוטיןמסטכופין 6תמכניסלזון 6ת
6כיססכמכתבלסםכלנכסיו(ול6כתום'טסלכ6כטסר"חור"יספי'דבריסירוטלמיכם6יןל6כלזון

עלמודחייכיסמבניסלזונומם%ס).
וכנידוןדירן06 ,יתכררס6יןל6סכסףונכםיסמטלעומסלפרנסעימס,ולכנותיטממסלפרנמס,סרי
כוספסקותוס'אדומיןכטססם6ילתותור"חור"יטכופיןסכניסלפרנםהכיסס,וכ"פסרמכ"סממריר
פ"ומ"גומו"עיו"דמ"רםמעי'סבמדיןככור5כ 606יןממוןל6בוים %ןכופיןהותווזן6כיווהמו
כפי מסמסוךיכול,ועי' רמכ"סמתנותענייםפ"יסט"זורמ"אכטו"עטסותו"עטססי'רנ6סעי'ג
טסנומןמזונותלפכיוולאמוס"זככללס5דקס.וכוסמייבותכלסכנותכטוס.ו6מנס ,סכתסקכלס 6ת
ממגרםחייכת חוב נוסףלזון 6ת ,hnhoלפיריסלקים מתקנת 6וט,6וכן סו6לפי סר"6ט כדעת
סירוסלמי,ואילולפי מסקנתסגמ'ככתובותסחיוככזההו 6רקלפסיסממורתסדין.ו6סיתכררטים
hnb5כסף16נכמירלפרנם ע5מס,אע"פממןסדין6יןלמייכסכנותלפרנם 6תbnboמפלסן ,מ"מ
למאוסתיחסכלמן.ולמעטםנר6סטנכוןעוטותכלסכנותטמחזיקותומפרנסות6תbnhoלסירוגין6,ל6
טלפניםמטורחסדיןנרכסלחייב 6תסנתכעתטקכלס 6תסמנרםמסורית,להחזיק 6תhnhoככיתם
כפולזמןמכל6חממסלתיותהאחרות.וטלו'עליטרלל.

