א

ממונות

ביתדיןירושלים
לוים משטתילנידוריוחשיל
תבע את האשה,והבעלטעו במקומה
ורוצהלחזורולשנוע אתהבעלעל סמךטענותיועל אשתו
תיק ממתות מס' -1 ~ 0שע

,מהד'ה אטל)

משאהדיון
א' תבע את גבי ב' "ממוני גבר" שנתן לה כסף לקנות כרטיסי טיסה ,והיא לא נתנה לו
הכרטיסים ,ותובע כספו בחזרה .לטענתו שילם לה בצ'קים שנכנסו לחשבונה הפרטי .הגב' ב'
לאהופיעהלדיון ,ובעלהג'טען במקומה .א' עמדעל כך שגב' ב' תתןיפוי כח לבעלה לטעון
בשבילה ,שאל"כאין טעםבדיון .הבעלהתיעץ בטלפון ואח"כ הבטיחלהעבירלביתהדיןביום
המחרת אתיפוי הכח .ביתהדין הזהיר אתג' שאם לא תחתוםב'עליפוי כחלבעלה,כיאזיוצא
נגדה כתב סירוב.
הוא טען בבית הדין שהוא היה זה שניהל את העיסקה של הכרטיסים עםנציגי החברה ,וכי
"עובדים מהחכרה גנבו מהחברה והם מכרולי" ,והענין מתברר בחקירת משטרה בארה"ב,
ולכןיש להמתין עד לתוצאות החקירה שלדבריויוכיחו שאינוחייבבענין.
למחרת כתבה הגב'ב' שאינה מוכנהלדון בביתהדין כהרכבזה ,מפנישאין בו שלושהדיינים
המדבריםאנגלית (אלא רק אחד) ,וכלעוד לא הסתיימה החקירה בארה"ב.
הבעלג'הוסיףוטען במכתב ש"הכסף שקבלנו עבורהכרטיסים נמסר לחברת התעופה,וע"זיש
לנו קבלות ,וקיימנו את עבודתינו כסרסור בנאמנות" .א' חזר ובקש לתבוע את ג' על סמך
דבריו בבית הדין שהוא זה שניהל את המו"מ שלהכרטיסים,ולחייבו להחזירלו את הכסף.

פסקדין
התובע לא הוכיח שהבעל זכה בכסף ששילם לאשה תמורת הכרטיסים ,וע"כ התביעה מהבעל
נדחית.
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בסקידין-ירושלים

נ

( )-אברהם דובלוין,

אב"ד

( )-מרדכיאייבלר

( )-שמשון גרוסמן

השאלותלדיון
א .אמרה לבעלהאיניניזוניתואיני עושה ,האם מקבל הבעל פירות במה שעשתה.
ב .אשה שעבדה מחוץלביתה.
ג .טוען וחוזרוטוען כשסבר בתחילה שנפטר בטענתו.

תשובה
א.עי'קונן מס131ת למרןסגרי"ס6ליסי3סליט" 6ח"3סי' פ3 6תסו3הלהגרמיימסול)יגגרטליטיי6
עפ"ימכיתמקירסי' פסגתלקו 3זהסגיתירו5יהחוסיננזירכד ד"ססקימ5ס ,כט6מרלס ס3על65י
מע"ילמזונותיך,דלתירוזרקבוןסכספיססהרוויתס הס סלהלגמריתפילולפירות,ו6יגסמסועכדיס
לבעל6 ,ךלתירוןמסנידינםכנכסי מלוג .ולמד הכ"מ דס"ה כס6מרההי"6 6ג "61ע.ולס"ס כת3
כקינןחסונותטסדכיוןדהויפליגתך6,ילפ"רלהו5י5מן ה6סההכמפיסמהרויחה כס6מרהסיגי
יעורס.r"ttw.
גי)וגיתוקינ
ב .פסקהרמ'3יסnlclbפכ"6ס"16ס"1ע rrrp~shסי'פסעי' :6מעסהידיהלנעלהכילדסכלכמנהג
המדינם .מקוססדרכןל6רוג6ורגת %קוסרוקמתוכו'.וכתםהניתמקיר 6נסעס")מס606 :יןדרכן
כלל כמל6כות 6לו  hShכלהרות ,כגון תריסס וזריעס 16 ,כמו 3זמגינו נעסק מו"מ ,ומכיס ליסע
לס.וקיס
 ,עסכל )ססמגהגסכךמר15נססטות ,מ"מקינוכופה6ל6לטוות שמר.וכ"ככסוייתסרס6"3
ססכי6הכ"יסי'5ה:צהריסקסהo)'bתייגהלטרוחלסתורולגנותלעקורולנטועול 6להתעסקכרכית
6ל6לעסותכלמר,ו6סר51סהכעללהגותהלמפרכסלתרת6יגורסקי,יינה%56כע3דיס"6נכפועלים
1nhcלהםעסועמימלסכההיגס.ע"כ.
וכסעטהסכמלחכהט6יגסתיירת 3הebסי6לכעלה,עי'ר"ןכתוכוה  3 hDדמ%כתהדידססויף
ןכיוןס6יןמחייכין6ותס %6כן' ס %לשי)ימסכלמעוסהכין )nhד
יo
ll
יכיןלעלמהhton5rh
ת"36
טעמך ,וסרסכ"") 6ל כתב דמסת3ר 6דל
עדיף מהעדפהדע"י הדמקדהויך  ,SP3bלע"פ סעוסס
מר15נה1ל6מתורתמיוכ.ול6ידעתימהודבלסעדפס3ר15נהנעמית
מקנוס %עלתחת מעם
מדחק טפוסקכןוכו'.ע"כ.וכריטכ"6סl
Dט
סhג
~3"Dכת:3ומיהו מסמעסתה
כסףוקפי %העדפםמע"י למי
ף
ל
ס
ו
לכעלסוי דל6עדיף מהעדפהע"י הדחק דהוה לכעל לע"ג דע3דה מר15נה כתיוכ.וים לדחות
דס6גי העדפסדכיוןסהי6מחוייכת לעסותלו עיקר מעמסידיה עסו 6ת הטפל כעיקרותיירולו
סעדפס6 ,כל 1)3דבורתסדיןהי6פטורהמןמעיקר61 ,עסעוסס6ל6כדיטל 6ת613לידיזימה ,מה

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

ממתות

ג

מעסהעוסה).onipכךגרדהלי.ע"כ.ועיימסריסמינןסי'יז.
ונמו"תמסרי"טתו"מסי'מז6310 ,כמסל"מהיסותפכיה ,נסתפקסמו6לשנגיססגכגסותבביסמסריס
וממסכשגיותסומרלהכיל טרףלכיתםומכלכלין 6תכעליסן06 ,נחמר מ6סס כ61ת6יןלבעלה,כות
3כל 6סר עטתםגיסיו'ocunדים (ע5מסח.6( 1ודןסמסרי"טדיופטרזכיוןדלח שמרסחיניגיזונית
וחיגי עופה ל6מפסיד הכעל,כותוכמעמיידיה ,ועוד ,דנדיםסללוכיוןסתמילתסימומן כממרכסזו
ונזיין הכעלטורםכמזוגותוכמהיקמרוומתוגותגתכעיןיפהונותנתי5י6תהכיתכל~ hSשמרסחיגי
גי1וגיתוכו'סרייםלה ממסמתתפרנםמכית ממסמסרוימהככרומדידםק6כלהומדידסמת',וכלמס
מהיתס סו%ת ומסתכרת קמhnp 6כטיל%כי כעלוכוי .ע"כ .ותמס סמל"מ מס עלסמסריייט6יך
האמיטמצלוקתהרסכ"סוסר6כ"דמהכיףסטורסי'5סלעניןחלמגס,כפכחמססכימסמקרקע 06סו6
טלסיתומיססזגין 16תהnrrbl ,דגמי 6סס עםכעלסל 6נפקקלןמידי ,דכמתמ5יעומרדליןזסככלל
מע"ידיןמ5י6סיםלס"מוסוכו' .ע"כ .מכו6ר מסמל"מ המלטכסncbo1'haחייכתלעמותנוכס כס
סכעלמדיןמקיטסוסוסלסעדפסמע"יסדמק.
ומנס כהעדפםמע"י הדמקגתלקו 3סכגמ'כתובותסו  6ת"קור"ע ה6סזהלכעלס  16לסלמס .ופסק
הרמכייסטיסותפכ"6מ"ככתיקס6סדמקהעומסועמתסיותרמןהר6וילסממותר%על.וכ"פכטוייע
l"uoshסי' פמעיי.6וכתב סג"מ p"Dכ שדעתהמיימטפילו עמתם כטעםסכני 6דסימיגיס,וכים
עסתס הרכהמללכותכיתדםל6ע"י סדמק.וסטור מס b'3oכזה ממלוקת ר"תורבס6י ,וסר"6סל6
מכריע,ותוכל~ ochלמרקיםליכמיידלע5מס.וכתכסכ"תסכןגוסגיסכמדינות6ל1מלחלס51יחמיד
מוסהעדפםמע"יסדתק.וכןסכיךמכ"םס"קכ.וכתכhrrunoכתוכותסי'ע6ותס"11ל:וגראס
~t,
לh
o
ד
מנהגרו3יסרבלקלמרמכ"חמהריל6מלםככלגבוליסר6לע",1וקמריסמרןוביתדינווסרמיי6
זכיתדינונהגולס51יorl,6מגסגרוכיטרללטקסיו מכרעת .D"1COומבסגהכ"מ גר6ה ססתסגעפ"י
ועתו"1ל h10Cמפיקךדדיגnrrnl ,6גראסדליןל,ו
ז מפסקסטו"עאתרי שדעתרס"גסרי"ף וסרמכ"ס
60
ת
ו
ג
ו
ת
כ
ככסוגיא דסלכסכר",6וזה דעתרי"ד
דסלכסכמכמיסort,גס דעהרמכ" 6סו63כמריין
כממ"ק,וזס דעת ממ"מ .וסר"6ס וסרגןל6כתבוססו6ספיק6דדיגhSnhSh6מוסיפו עלסר6סוגיס
ומגודבריסגיהסוסויליס ר"מז"ליתיד6סוכו' .ע"כוועי' מטפסי מלמס לסגריםקרלין 6 r1D S"if
דכם6ר עבודות מעומס האמס טל 6כענודתסימ
רסוי ספיק 6דדינ6 6סמייך שכעלb'itoi 6"61 ,
ממנעלמזונותכמקוסססי6עוכרתומרויתסז.
וגסלסוכריםשמע"ילעומס,ים%זן ס6סיםלמעיי6להדיןנכסימלוגמהפירות %על1 ,לכ16רסים
לתלתהס6לס כמחקקתהניםומכ"מלגכימלאכהמע"י מדחק 06יםלבעלפירות ,לדעתהכ"מסי'פ
מ"קכיםלכעלפירות,וכןמממעכהי'רעק"lt'bAJ6השו"עטסעלדהריהכיסp"Dה,וספל6סכקו"ח
3rrnסי' פ6
סי' פ ס"ק ה6 ,מגס לדעת מכ"מ טסחין %פירות.ועי'קוכן תמוכות למרן

סגרים"
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~סקידין-ירושלים

ד

םלגכסיסדיןנכסימלוג6ולחפליגי3זהסר6סוגיס 6סיכולהלטעוןקיסלי ,לדעת
סכסמספקחלןהסי
סרמ"3ןכ"3נS"fn6מפקיעומ,קתהוהכספיםעומדיםכחזקתסכעלo)'htיכלהלטעוןקיםלי61,י15
מולקיםוסוכריםהיכולהלטעוןקיסלי,וכן דעתהכיתיעקבסי' עסעי'ג.ומסיק
הרטכ"6
"
כ
ט
י
ר
ה
ו
"טעוןקיסלי.
ז
סםלפי"
ה
ל
ו
מ
י
ס
ל
וע" פם"דירומליס כרךי 3עמ' כד 3ססמרןסגרי"ס6ליסיכh"v'5cסעפ"י ההלכםיס לבעלפירות
כמכרס.

ג3.כגהייגמו"מסי'פהגכ"יחותה3 h'3oסס מהרני6דר3יכרכריריבותסי' קמטדדיןטועןסוייגו

ח11רוטועןהו6דוקךססטועןעלמויודעסגתמייכ3ס6,כלכמטועןטענםטסו6סוכרמפוטרחתעלמו
3ה,לע"פמהדיןלמיונו,יכוללחזורולטעון.ו3י6רn"olipססס"קכמטעמוכמת"כמהריי3ן %מ"ח
ס"סיח ממהר"דדטעמחדהוד6תכע"דהוךמתורתתיורומתנה,וע"כטפסרלזמרדכיוןדגיגויודע
ehיתתיי653סוימי,31ח3ללפימה31hsn)cק15ה"מסי'לדס"קדדה1ד6ההוימסוסגחמנות,ומסוס
דסתורסה"מיגו עלנפסו %לחרסכיןכקיטור3יןכממון"6 ,כ6יןלמלק3יןיודעממיונווכיןחיגו
יודע6.ךככרכתבוכ16מףפס"דמביה"דהגדול עמ'ע",ו
תדעפ"ירמ"חכתו"עסי'פסעי'כ
מ'"
דהייתדיןכותכין הטענותכדי hbtיכל
ו להזור
ולטעון,ולפי"ז חסיודע סכע"ד סדכריויירדמו
כפרוטוקולכיםהדין,הרי מדקדקכטענותיויותר61יןכחןמקוסלמורסמטעגסלhSnnhs6ולח
"תפטורלפיסכרתהטוען 3ל3דלטענהחמרת.
וג
הט
מפטורלפטורומכיסלחמט
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