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  )מח גריןצד "ועכ "בי "ע( לוניפ :מבקשה
 נגד

 )ר אריה לייב גרליץ"וטכ "בי "ע( לוניתפ :משיבהה

 ?המשפיעה על פרשנותו' אומדנא'יצור תמתי  –ליית מחירי דירות לאחר ההסכם  ע:נדוןה

 חלטהה

 .בפנינו תביעה לאכיפת הסכם גירושין ומימוש העברת זכויות המבקש בדירה

 קער

  (בתמוזב  "מכהסכם  גירושין    לוו)  13.7.2015  (ה"ו  בתמוז  תשע"כפנינו  זוג  שהתגרש  בב
 .במועד הגירושין דיןק ספל שוניתן לו תוקף  ןדיהת אושר בביש) 9.7.2015

 .ן גמור על התחייבויותיהם בהסכםיילו קניבדים קצדה

תקיים  דיון  בתביעת  המבקש  לאכוף  את  הסכם ה)  22.9.2016  (ו"ט  באלול  תשע"יתאריך  ב
 .ח"ש 450,000ה להעביר את מלוא זכויותיה בדירה למבקש תמורת ישהגירושין ולחייב את הא

עלו  משעת   ]'א[  בחירי  הדירותמתובע  לא  שילם  בזמן  ושהנתבעת  הוענת    טגיסא  אידךמ
 .אחוז ולכן יש לשום את הדירה כיום לפי ערכה הנוכחי שריםעחתימת הסכם עד היום ביותר מ

 צדדים הענותט

 :ענות התובעט

בהסכם  הגירושין  לא  נקבע  תאריך  יעד  להשלמת  העברת  הדירה ,  לדברי  המבקש .א

 .ונקבעו רק סדר פעולות שבסיומם תושלם העברת הדירה

גור  בדירה  ולא  פנתה  לבית  הדין  בתביעה  בגין  הפרת  ההסכם האישה  המשיכה  ל .ב

 .למעשה היה לה אינטרס להמשיך לגור בדירה, ]באי־תשלום במועד[

 .התובע פנה לפני כשנה בבקשה לשלם את הכסף והנתבעת דחתה בקשה זו .ג
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 :טענות הנתבעת

ייתה לא  ה,  לטענתה.  שומת  ערך  הדירה  שהוצגה  בשעת  חתימת  החוזה  אינה  נכונה .א

 .ההסכם אושר לפני שנה ולאישה היה ברור שתקבל את הכסף באותו זמן. מיוצגת

, ]'א[דירה  ב,  האישה  אמורה  לרכוש  מהתמורה  שתקבל  בעד  חלקה  בדירת  הצדדים .ב

 .ולאור עלית המחירים הדבר לא אפשרי

 .היא לא פנתה לבית הדין משום שהעסקנים בקהילה טיפלו בעניין .ג

 יוןד

 ?והאם יש ללכת לפיה נגד לשון השטר' ומדנאא' אם קיימתה . א

טענת  האישה  היא  שכל  ההתחייבות  לעסקת  מכירת  הדירה הייתה על מנת שבכספי התמורה 

עליה  לקבל  את  חלקה  בדירה  לפי ,  ולכן  כיוון  שמחירי  הדירות  עלו,  תקנה  דירה  חדשה

 .שוויה כיום

 שולחן  ערוך  בהמבואר  פיל  ע,  גם  אם  אינה  מוזכרת  בשטר,  אורה  יש  להתחשב  בכוונה  זולכ
חר   אר  שתנאי  שאדם  מתנה  עם  חברו  אין  הולכיםומיש  מי  שא"):  זף  טי  סעא  סימןסושן  משפט  ח(

 ."חר הכוונה אהלשון הכתוב אלא

ה  כוונה  מסוימת  בהתחייבות  או יתאם  ברור  שהי,  גם  אם  הלשון  בשטר  היא  סתמית:  לומרכ
 .הולכים אחריה, בקניין בשטר

כוונה   –  גירושיןהה  בזמן  חתימת  הסכם  ישה  כוונת  האיתשזו  הי  ןדיהת  לא  הוכח  לבי,  מנםא
 .גם אין רמז לכך בהסכם הגירושין וזו לא מוזכרת בפרוטוקולים

' יזון  משאביםא'נושא  מכירת  הדירה  מופיעים  תחת  הכותרת  של    בסעיפים  העוסקיםה
לציין יש  .  לבדבח  "ש  450,000שה  יה  בדירה  תקבל  האישומוזכר  שם  שעבור  חלקה  של  הא

כפי  שהצהירו  הצדדים  בפרוטוקול  דיון  הסכם   ך  דיןרעוי  ידל  ה  מיוצגת  אז  עיתה  הייששהא
 .הגירושין

ווי  הדירות  בזמן  חתימת שפי  לסכום  כסף  כזה  לא  מאפשר  לקנות  דירה  גם  ,  לכך  נוסףב
י תהרי  זה  רק  מחלקה  האִמ  –שרים  אחוז  עם  לשיטתה  שצריכה  לקבל  תוספת  של  ג.  ההסכם

שר  אחוז  נוספים  הם ־עמישהח  .על  פי  המוסכם  והמוצהר  בהסכם(  שים  וחמישה  אחוזיםלו  שאובדירה  שה

 .ח" ש63,000היינו  דח" ש315,000־מ שרים אחוזעכלומר , )היוון מזונות העתיד

 .ה לשכור דירה בכסף הזהישכן שתכננה האיתי, אור נתון זהל

האחרונה  לממש  את במהלך  השנה    ה  לא  פנתה  לבית  הדיןישהואיל  והא,  פשרות  זו  סבירהא
היה  לה  פתרון   והואיל,  לקנות  דירה  דיכת  סכום  הכסף    אולא  דרשה  לקבל,  הסכם  מכירת  הדירה

 .דירה המשותפת בשכירות זולהי ל יד עמגורים

הרי ,  ה  כוונה  לקנות  דירה  בכספי  התמורהיתין  הוכחה  לאומד  דעת  ברור  שהיאאחר  שמ
 ושן  משפטח(  כמבואר  בשולחן  ערוך,  ריםשאינם  דבק  שנפס'  ברים  שבלבד'שטענה  זו  היא  בגדר  

 ).ד– גיםפעי סז רןמיס
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 ?ה בטעות בגלל שינוי המחיריםיתאם ההתחייבות היה. ב

 :  היא19לשון הסכם הגירושין בסעיף 

וזאת ,  בהעברה  אגב  גירושין,  אב  ירכוש  מהאם  את  זכויותיה  בדירהה"[...]  
  [...] ירהדהל  כך  שהוא  יהיה  בעלים  על    כ,ח"ש  450,000בתמורה  לסך  

  [...]"בלתי חוזרוח ל ייפוי כעאם הלצורך כך תחתום 

 : 20 סעיףוב

 יציג  שהמועד  מום  ישעים  תוךת  [...]  דירה  הפנות  לתחייבתמאם  ה"[...]  
ך סה  לאו  כל  מסמך  אחר  שיוכיח  שבידו  לשלם    בנק  משכנתא  מישור  אפניהב

 ."ח" ש450,000

אלא  לשון  התחייבות   חתימת  ההסכםשחל  בשעת  ין  שאינו  לשון  קני  בואר  מלשון  ההסכםמ
תחייבות  הבעל  לשלם  את  הכסף  עבור ה  –  הדוכנג  ה  למכור  את  חלקה  בדירה  לבעליששל  הא
 .חלקה

ל   עהיתיש  לדון  האם  הי,  ת  הדירהיין  שמדובר  בהתחייבות  עתידית  למכירת  וקנוושכי,  מצאנ
 .תימת החוזה או בזמן התשלום בפועל חרכה בשעת עדעת

נמצא  שמצד   –שרים  אחוז  עשה  בידברי  הא  ל–    עלה  באופן  משמעותיכיוון  ששווי  הדירהמ
ולכן  יש  לכאורה  לחייב  את  האיש  לפי ,  ה  והאיש  זו  רק  התחייבות  למכירת  וקניית  הדירהישהא

 .ערך הדירה ביום התשלום שהוא זמן מימוש ההתחייבות

 תהיה  עליית  שה  התחייבות  באופןיתהאם  יש  אומד  דעת  שלא  הי  :מצא  שעלינו  לדוןנ
 ?מחירים משמעותית

 .בגוף החוזה אין תאריך יעד אלא רק סדר פעולות עד להעברת הדירה לאיש, אשיתר

ה ישהיה  על  הא,  מחירי  הדירות  עלו  בעשר  השנים  האחרונות  בעשרות  אחוזים  שןווימכ
או  להתנות   התשלום  עבור  חלקה  בתאריך  מוגדרן  ת  זמ  אאו  לתחום:  יםתיחת  מהש  אלעשות

  .יהיה לפי שווי הדירה בשעת התשלוםשהתשלום עבור חלקה 

ילתה  דעתה  שההתחייבות  למכור  את  חלקה  הינה  לפי  שווי   ג,זה  שלא  עשתה  פעולות  אלוב
כן  שחששה  מאפשרות  שמחירי  הדירות  ירדו  לאור  הצהרות יתי,  חילופין  ל.הדירה  בשעת  ההסכם

 .ולכן רצתה להבטיח את חלקה בדירה בשעת חתימת החוזה, הממשלה

 ושןח  (חן  ערוךלמדברי  השו  ל  הצד  הטוען  לביטול  המקח  להתנותעיה  לכך  שש  להביא  ראי

 :והקונה טוען שרצה שור לחרישה, בדין המוכר שור לחברו ונמצא נגחן, )ג כעיף סלבר ימןסשפט מ

אולם  אם  אינו  מכירו ,  מקח  בטל  רק  אם  המוכר  מכיר  את  הלוקח  שרגיל  לקנות  לחרישהה
אולם , דין זה יוסףית כך ביאר הב –  דרכו לקנות לחרישה שברור  שהקונהף  על  פי  א,  המקח  קיים

 :שביאר דבריו )ב מןיס ה רקפבא קמא ב(פלפולא חריפתא  ועיין. לא בירר את הסברה בדין זה

מדלא ו, ויראה  לי לתת טעם שאם אין המוכר מכירו היה על הלוקח להודיעו"
   מקוםלכמ  –  שאין  מנהגו  כךגב  על  ף  א  –הודיעו  הוא  דזבין  להא  ולהא  

 ."עכשיו נתבטל מנהגו

כל ש,  אם  לא  פירש  דבריו,  שהלוקח  מנהגו  ברורף  על  פי  שאין  לבטל  מקח  א  בואר  מדבריומ
 .הסכים למקח כפי שהוא שרי ה–שלא פירש 
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 מוכרת  רק  בתנאי  שלאש,  ה  לא  פירשה  דבריהיששהאון  יומכיש  לומר  ש:  כאן  יןהדהוא  ו
שהמקח  יתקיים  בכל  מקרה  בין  אם  המחיר  יעלה הרי  שהסכימה  ,  היה  שינוי  מהותי  בשווי  הדירהי

 .ובין אם ירד

דם  הלוקח  פרה א"  ש")לאש  "תחילהמבור  דיב  "  עזמף  ד  תובותכ(ות  פכן  מבואר  בדברי  תוסו
נן  סהדי  שבאותו  ספק א"משום  ש,  אין  אומרים  שעל  דעת  כן  לא  לקחה"  מחברו  ונטרפה  או  מתה

היה   –'  ההפסדת  יש  לך  לקבל  א,  טרףי  תםא'ומר  לו    א]יהה[ואפילו  אם  ,  היה  רוצה  להיכנס
 ".לוקחה

ומר לאולם  אפשר  ,  ו  והחפץ  עבר  לרשות  הקונהינם  שם  מדובר  במקח  שכבר  נגמר  עכשאמ
שהרי  כל ,  שהרי  אם  לא  כן  אי  אפשר  יהיה  לעשות  התחייבויות,  כזוה  שגם  בהתחייבות  יש  אומדנ

שאם וא  הדעת  הומד    שאחךכורעל    .יטול  ההתחייבות  מסיבותיו  הואבל  כךר  צד  יטען  אח
 .הרי שהתחייבו להיכנס לספק, התחייבו

במקרה הדומה למקרה בתיק , )904448/3יק ת( של בית הדין האזורי באר שבע ןק דיעיין בפסו
 :דלהלןכ, הה זמסקנה להגיעוש, פנינו במונחה

 ינוי  שהריש,  לנו  שמקרה  הבין  לותפתוס  הל  שדונו  נין  בחלק  לנראהו"
 עמד  שד  עפדותו  לספיק  הלא  ומאתיים  בשכומ  שך  כדי  כד  עשער  בשמעותימ
שהוא  שינוי ,  מה  שאין  כן  עליה  במחירי  הדירות.  כיח  שא  לינוי  שוא  המנהב

 בור  סיה  הלא  שמשום  כך  הבעל  לשעבר  אינו  יכול  לטעון,  תדיר  במחוזותינו
 ."שתנה יהמחירש

הוכיחו  שהסכם  שיש  בו  התחייבות  להעברת ש,  ל"הנ  ןדיעיין  שם  בפסק  ה,  לכך    נוסףב
 .וכהעברת הזכויות בפועלין נחשב כקני, ןדיהת בי בבפרט שנעשה, זכויות

וערכה  של ,  עברו  כבר  בשעת  חתימת  ההסכם  בבית  הדיןה  ה  בדירישהרי  שזכויות  הא,  ם  כןא
 .ל האיש שלה ברשותו עהדירה

בתשלום  התמורה ית  תנותה  מייההתחייבות  ה  ידון  דידןנשב,  דבריםהת  אנם  יש  לסייג  אמ
 .ןייולכן אין זה קנ, ח" ש450,000בסך 

, כי  שעת  ההתחייבות  קובעת  את  המחיר  לכך  לומר  בנוסף  ות  דעתי  אפשרילענ,  גיסא  אידךמ
, ה  בדירהישאת  הזכות  בחלקה  של  הא  קיבל  האיש:  ם  שכל  אחד  מהצדדים  קיבל  את  חלקוומש

 .ועדיין יש לעיין, ח" ש450,000בשעבוד נכסים בסכום של  הישוכנגד זה השתעבד לא

ית  אפרים   בת"יש  להביא  מדברי  שו,  ששינוי  מחיר  לא  מבטל  התחייבות  דברינו  לעילאיה  לר
התחייב  להעמיד   שדן  במיה,  )  זןמיז  סכ  רןמי  ספטמשן  שוחשובה    תיתחפ  בובאה,    דימן  ספטמשן  שוח(

מניה  או  אגרת  חוב   –פתק  של  הבנק  ['  נק  צעטילב'ם  לו  בזמן  ההוא  בילסחורה  לחברו  לזמן  פלוני  וש

 .האם יש בו אונאה או מקח טעות, עלה או ירד 'טילצעק בנ'הו, ]בנקאית

 :סקנתו היאמ

ו דו או ירליה ידוע שאפשר שבעת ההוא יע הא ומתןשם בשעת המא:  נראה "
דמעיקרא  אדעת ,  ין  בזה  דין  אונאה  א–ועשו  המקח  ביניהם  בקניין  גמור  

יני ד  כמה  מעלות  שלפי  ראות  ערם  לא  שעלה  או  יא.  דהכי  נחית  וגמר  ואקנייה
 ."יהיה שינוי כזה שאסוקי אדעתא ללא הוי ליה בית הדין

ת ואם  לפי  ראות  בי,  אנשים  מתחייבים  על  דעת  כך,  רי  שבמקום  שידע  שיש  שינוי  במחירה
 .לה ההתחייבותח, הצדדים התחייבו על דעת שינוי מחירים הדין
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 .חלה ההתחייבות, הוא הדין בנידון דידן כפי שכתבנו לעילו

חולק ש,  )ח  לק  ב  סוף  סימןח(  ת  פנים  מאירות"מביא  את  דברי  שו,  )םש(  הפתחי  תשוב  הנםאמ
תר  משתות  נחשב  אונאה  וביטול ואם  היה  שינוי  של  י  ןכל  וע,  ש  אונאה  יוסובר  שבהתחייבות

 ונאה  כי  נחשב  שברשות  אשאם  החפץ  בשעת  ההתחייבות  היה  ביד  המוכר  אין,  תב  כאולם  .מקח
שההתחייבות  נחשבת  כגמר  המקח  וכל  אחד ,  נו  לעילואולי  כוונתו  למה  שכתב,  קונה  התייקרה

 .קיבל את חלקו

לרשות ה  נחשב  כאילו  הגיע,  ה  המוכרתישתה  ברשות  האיידירה  ה  הדןדין  ידון  שבנווכיו
 .האיש הקונה וברשותו התייקרה הדירה

 .סקנת הדברים שאין כאן התחייבות בטעותמ

 יכום הדבריםס

ישה  תקנה  בכסף  דירה  חלופית  לא הטענה  שמכירת  הדירה  נעשתה  על  דעת  שהא .א

 .בלבד' דברים שבלב'ועל כן היא בגדר , הוכחה

הואיל ועליית מחירים נפוצה ועל דעת כן התחייבו כיוון שלא , ההתחייבות אינה בטעות .ב

 .התנו שאם יהיה שינוי במחירים ישלמו לפי השווי בשעת התשלום

 סקנת הדבריםמ

ח  לפי  סדר  התשלומים  הכתוב "  ש450,000ך  על  האיש  לשלם  את  ס.  הסכם  המכר  בתוקפו

 .ועל האישה לפעול להשלמת המכירה בכפוף לחוזה, בחוזה

 רב דוד בר שלטוןה

הנני  מצטרף ,  א"לאחר  קריאה  ועיון  של  החלטת  הדיין  הגאון  הרב  דוד  בר  שלטון  שליט

 :בתוספת הדברים דלהלן, למסקנת ההחלטה

 :ויות האישה בדירה לבעל לשעברסעיפי הסכם הגירושין ביחס למכירת זכ לשוןזו 

 : 19עיף ס

וזאת ,  בהעברה  אגב  גירושין,  האב  ירכוש  מהאם  את  זכויותיה  בדירה"[...]  
[...] כך  שהוא  יהיה  בעלים  על  כל  הדירה  ,  ח"  ש450,000בתמורה  לסך  

 "[...]לצורך כך תחתום האם על ייפוי כוח בלתי חוזר 

 : 20 עיףס

 יציג  שהמועד  מום  ישעים  תוךת[...]    דירה  הפנות  לתחייבתמאם  ה"[...]  
או  כל  מסמך  אחר  שיוכיח  שבידו  לשלם  לה  סך   בנק  משכנתא  מישור  אפניהב

 ."ח"ש 450,000

 כוחא  טען  ב,  ל"ביחס  לסעיפי  הסכם  הגירושין  הנ  מעמד  הדיון  שהתקיים  בפני  בית  הדיןב
   קנייני  להסכםאין  תוקף  הלכתי,  נו  מהווה  הסכם  מכר  ביחס  לדירהיהאישה  כי  הסכם  הגירושין  א

 .יש להתייחס לעליית מחיר הדירה שלאחר החתימה על הסכם הגירושין, לטענתו, ועל כן
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במכירת דירה כאשר ' יכרון דבריםז'כי יש לבחון תחילה את המעמד ההלכתי של כתב  ראהנ
לבחון  את  מעמד  סעיף ,  התאם  לתוצאת  הבירור  ב.לאחריו  עורכים  הסכם  מכר  מפורט  ומסודר

 . אשר בהסכם הגירושין בכלל ובהסכם הגירושין הנידון בפנינו בפרטמכירת הדירה

ק "ס  נ  ןמסי  עזר  הבןא(ז  "על  דברי  הטך  יש  להסמי',  כרון  דבריםז'נראה  כי  את  הבירור  ביחס  לו

טרם  כתיבת  כתב ,  יןעל  ידי  אבי  הכלה  ואבי  החתן  בתוספת  קני'  אשי  פרקיםר'יחס  לכתיבת  ב)  יב
 .מפורט' נאיםת'

 : שםז"הט וןלשזו ו

 נראה  לי  [...]  ן  היה  על  מנת  שיכתבו  השטרותיימה  שכתב  תחילה  שהקנ"
אלא  עיקר ,  דהתם  לא  היה  המנהג  לכתוב  התנאים  כמו  שהוא  בזמן  הזה

מה  שאין  כן  בזמנים  אלו  שכל   [...]  הקישור  היה  מה  שנעשה  בפני  עדים
ממילא  כל  שעשו  קנין  תחילה  בפני ,  קישור  השידוך  הוא  בכתיבת  התנאים

א אמרו שיכתבו תנאים אחר לם אאם כן אף , כתבו ראשי פרקים כנהוגדים וע
ואם  כן  יכולים  כל  אחד  לחזור  ולמחות ,  כאומר  בפירוש  שיכתבו  התנאים,  ךכ
 [...]"כתיבת התנאים שלא יכתבו כלל ב

ואיל  והמנהג  הוא  לכתוב ה:  שתמציתם  ז"כים  עם  דברי  הטסה,  )ק  טו"ם  סש(  כן  בבית  שמואלו
ן  שנעשה יירקים  ואף  הקנהפראשי    אם  כן,  ןייאשי  פרקים  וקבלת  קנרתיבת  כתב  תנאים  אחרי  כ

הדבר  כאילו  התנו  ביניהם  שכתיבת   שנחשב,  חלות  ותוקף  עד  לכתיבת  התנאים  םהאין  ל  םהעלי
וממילא  כל  עוד  לא  נכתבו  התנאים יכול ,  תלוי  בכתיבת  התנאים  בהמשךה  וקפ  ת–רקים  הפאשי  ר

 .כל אחד מהם לחזור בו

ן וושכי,  שקדם  לחוזה  מכר  דירה'  רון  דבריםזיכ'בנוגע  ל  לומר  ביחס  שווהיש  ,  פי  זהל
בין  המוכר '  יכרון  דבריםז'לאחר  כתיבת    הוא  לכתוב  חוזה  מפורט  על  ידי  עורך  דין  שהנוהג
יהיה  בעת  שיחתמו  על ,  בריםהדיכרון  זאילו  התנו  ביניהם  שתוקף  העסקה  וכהרי  הוא  ,  והקונה

ת יז  והב"שלא  נכתב  החוזה  יכולים  לחזור  בהם  לשיטת  הטוממילא  כל  זמן  ,  חוזה  מכר  מפורט
 .שמואל

 .ז"שפסק כהט )ה עימן סניינאת( בי עקיבא איגררת "עיין בשוו

העוסקת  בחזר  בו  אחר   בתשובה,  )בשאלה  י  עזר  האבן(מואל  אחרון  שת  בית  "לא  שבשוא
קים  שאין מדברי  הפוס  הוכיח,  ת  שמואליז  והב"לאחר  שהביא  את  דברי  הט,  כתיבת  ראשי  פרקים

הכריע  שם ו.  "נראה  לפי  עניות  דעתי  דבטלו  דבריהם  נגד  רוב  הפוסקים"וזו  לשונו    –דעתם  כן  
אף  שבהמשך  אמורים  היו  ראשי ,  שאינו  יכול  לחזור  בו  אחר  כתיבת  ראשי  פרקים,  להלכה

 .הפרקים להיות מפורטים ביתר שאת בהסכם מסודר ומפורט

מחייב  את  החוזר  בו  לאחר   )מח  קןמי  סה  דעהרו  יא  תניינארהדומ(  ת  נודע  ביהודה"כן  בשוו
 .ת שמואליז והב"ולא הזכיר כלל מדברי הט, כתיבת ראשי פרקים

הביא  מספר  טיב  קידושין  דלא   ש)  גותק  מד  א"ס  נ  ןמיזר  סעהן  אב(  אוצר  הפוסקים  בעיין  עודו
 .ז"כהט

דעת   –  'סכם  מכרה'שקדם  ל'  יכרון  דבריםז'או  ב'  נאיםת'שקדמו  ל'  אשי  פרקיםר'מצא  כי  בנ
תם  היה מתחילה להסכם רחב ומפורט עשהואיל  וד,  ון  רבי  עקיבא  איגראוהג  ת  שמואליהב,  ז"הט

ין ואף  שקבלו  בקני,  זמנו  בעת  החתימה  על  ההסכם  הרחב  והמפורטין  וחלות  הקניין  תוקף  הקני  –
 .לים לחזור בהם עד לחתימת ההסכםווממילא יכ, בעת כתיבת ראשי הפרקים
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שיש  תוקף  בעצם ,  ןיהנודע  ביהודה  והטיב  קידוש,  ל  אחרוןדעת  הבית  שמוא  :עומתםל
אשי ר'וממילא  אינם  יכולים  לחזור  בהם  מעת  כתיבת  ה',  יכרון  דבריםז'או  ה'  ראשי  פרקים'ה

 .אף שדעתם לכתוב הסכם מפורט ורחב לאחר מכן', יכרון דבריםז'ו הא' פרקים

  :התאם לאמורב

ו  מכירת  זכויות אס  לחלוקת  דירת  הצדדים  עיף  ביחסו  הנוהג  הוא  לכלול  שב'  סכם  גירושיןה'
יכרון ז'ו  א'  אשי  פרקיםר'אינו  בבחינת  ,  בדירה  של  צד  אחד  לשני  בהתאם  להסכמת  הצדדים

רצון ,  ויותר  מכך.  אלא  הסכם  גמור  המהווה  את  הסכם  המכר  שאין  אחריו  הסכם  נוסף',  דברים
 דיכ,  דדים  בדירהא  שהסכם  הגירושין  ייחשב  כהסכם  למכירת  זכויות  הצוקהצדדים  הוא  בדו

כות  שלא   ז–ר  תזכה  את  הצדדים  בפטור  ממיסים  ששתיחשב  העסקה  כעסקה  אגב  גירושין  א
 .מוקנית במכירת דירה בהסכם מכר רגיל שלא אגב גירושין

הוא הסכם  כויות הצדדים בדירה אגב גירושיןזההסכם  היחיד  ביחס למכירת   הואיל  ובפועלו
 : לפיכך, הגירושין

הסוברים  שאף  במקום  שהסכימו  הצדדים  לכתוב ,  ז"לקים  על  הטא  מיבעיא  לדעת  החול
ן  הוא  בעת ייחלות  ותוקף  הקנ  –ומפורט  לאחר  כתיבת  ראשי  פרקים  או  זיכרון  דברים    הסכם  רחב

ה ישהסכם  הגירושין  ביחס  למכירת  זכויות  האואם  כן  ,  בריםהדיכרון  זכתיבת  ראשי  הפרקים  או  
הוא  הקובע  לחלות   –הצדדים  ת  מועיל  וחתימהין  יצוע  קניבבתוספת  ,  בדירת  הצדדים  לאיש

  .הקנין

חתימה  על  ההסכם  המפורט המן  וא  זן  הייז  שהזמן  הקובע  את  חלות  הקנ"לא  אף  לדעת  הטא
ו  נכתב  ונחתם שבבהסכם  גירושין    –דברים  היכרון  זהרחב  שלאחר  כתיבת  ראשי  הפרקים  או  ו

,   ומפורט  כהסכם  מכר  רגילאף  שהסכם  זה  אינו  רחב,  הסכם  אחד  ויחיד  ואין  אחריו  הסכם  נוסף
ז  שאין  בכתיבת  ראשי  הפרקים "משום  ששיטת  הט  זאתו.  יןהסכם  זה  יהיה  הקובע  לחלות  הקני

ה  לאחר  כתיבת  ראשי  הפרקים  מוסכם  על שבאינה  אלא  במציאות  ,  יןמתן  תוקף  וחלות  הקני
בות א  ידיל  יבת  התנאים  עתכגון  ראשי  פרקים  הנכתבים  טרם  כ,  הצדדים  לכתוב  הסכם  רחב  וסופי

ראשי  הפרקים  היו  הכתב  היחיד  שנכתב  על  ידי  אבות  החתן   אבל  לו  יצויר  כי  .החתן  והכלה
ין ז  יודה  שגם  בכתיבת  ראשי  הפרקים  חל  הקני"נראה  כי  הט,  הסכם  נוסף  והכלה  ואין  אחריהם

  .ואין עוד אפשרות לחזרה למי מהצדדים

, "עשה בכתיבת התנאיםשכל השידוך נ "שונולש, ז שם"ש  גם  לדייק  בדברי  הטי:  יותר  מכךו
הפרקים   ולא  כתיבת  ראשי  לאחר  כתיבת  ראשי  הפרקיםש'  נאיםת'שדעתו  שהקובע  הוא  הסכם  ה

על  פי '  נאיםת'כתיבת  הבהשידוך  נעשה    ש–'  נאיםת'דווקא  ב  היא',  תנאים'שקדמו  לכתיבת  ה
א ז  כי  הקובע  הו"יודה  הט,  הקודם  להסכם  מכירת  דירה'  יכרון  דבריםז'ואילו  ב  .דעת  בני  אדם

. דירה  שהזיכרון  דברים  הוא  המחייב  דם  בהליך  של  מכירתאזיכרון  הדברים  בהתאם  לדעת  בני  
סכם  זה  הוא הל  שכן  בהסכם  גירושין  שאין  אחריו  הסכם  נוסף  ודעת  בני  האדם  המתגרשים  כי  כ

, ו  חלוקת  זכויות  הצדדים  בדירת  הצדדים  ושאר  סעיפי  הסכם  הגירושיןאהקובע  ביחס  למכירת  
 .ותוקפוין  הוא הקובע את חלות הקנישהסכם הגירושין

ר יהוא  המח  האישה  בדירת  הצדדים  לבעל  לשעברת  שהמחיר  הקובע  למכירת  זכויו  מצאנ
ק ספל  של  תוקף  בקישוין  לו  עליו  בקנישקיבהצדדים  וי  הנקוב  בהסכם  הגירושין  שנחתם  על  יד

רו  או  פיחתו ואם  הותי,  יןעת  חלות  הקני  שכאמור  מועד  חתימתו  ואישורו  הוא,  ןדיהת  בבי  ןדי
 .הותירו או פיחתו לקונה, בהתאם למחירי הדירות
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חיר   מלא  מופיע  כלל,  י  כוחםאשניסחו  הצדדים  וב  –  מונח  בפנינו  ה–הסכם  ב:  יותר  מכךו
נמצא  כי   .עבור  זכויותיה  בדירהה  אלא  אך  ורק  הסכום  שעל  הבעל  לשעבר  לתת  לאש,  הדירה

אם .  כום  מסוים  שנקבע  על  ידי  הצדדיםהצדדים  לא  תלו  כלל  את  התמורה  במחיר  הדירה  אלא  בס
 . ל במדד מחירי הדירות"אין לתלות כלל את הסכום הנ, כן

ועל  הצדדים  לקיים  את  ההסכם ,  אישההא  כוח  באת  טענות    ןדידוחה  בית  ה,  התאם  לאמורב
 . ככתבו וכלשונו

 ד "אב –רב יגאל לרר ה

יין  הגאון  רבי  דוד  בר א  והד"ד  הגאון  רבי  יגאל  לרר  שליט"אני  מצטרף  להחלטת  כבוד  האב

 .א"שלטון שליט

 :יאוסיף מדבריו

ל  סכום בעליה  לק,  שמחירי  הדירות  עלו  בשנה  זוון  כי  מכיו  כוחהא  ה  ובישיחס  לטענת  האב
טענה  זו  מבוססת  על  יסוד  טענה   :תמורת  העברת  זכויותיה  בדירה  גדול  יותר  משהוסכם  בהסכם

תה  על  מנת  שבכספי ידירה  היה  שכל  ההתחייבות  בסכום  הנקוב  למכירת  הישאחרת  של  הא
 ת  הגדלת  הסכוםאהיא  תובעת  ,  לאחר  שמחירי  הדירות  עלו,  ולכן  .התמורה  תקנה  דירה  חדשה

 . הנקוב בהסכם הגירושין, הנמוך לדבריה, שלא כפי הסכום, ותו אמורה היא לקבלשא

חן לבתחילת  דבריו  הביא  את  דברי  השו.  כוחהא  ה  ובישרב  בר  שלטון  דחה  את  טענות  האה
 ין  אבירו  חם  עתנה  מאדם  שתנאי  שאומר  שי  מיש:  "שכתב  )  טזעיף  סא  סימןסושן  משפט  ח(  ערוך

ת ון  שלפנינו  שמאחר  שלא  הוכח  לביידוהסיק  בנ"  כוונה  החר  אלא  אכתוב  הלשון  החר  אולכיםה
הכוונות  המובאות  בטענות .  עלינו  ללכת  אחר  הלשון  הכתוב,  הישתה  כוונת  האיישזו  ה  ןדיה

זאת  מלבד  שהסכום .  וזכרו  ואף  לא  נרמזו  לא  בהסכם  ולא  בפרוטוקוליםלא  ה,  ה  ובא  כוחהישהא
 .הנקוב בהסכם אינו מאפשר לקנות דירה גם בשווי הדירות בזמן חתימת ההסכם

  :ראה לי להוסיף על הדברים כדלהלןנ

מקום  לפרשנויות  אלא  אם  כן  חלו  שינויים   נותנתה  תיבת  סכום  נקוב  ומפורש  בהסכם  אינכ
כתיבת  הסכום  המדויק  בהסכם  הגירושין .  ין  תקופת  ההסכם  לתקופת  מימושוקיצוניים  ביותר  ב

 . ה לדרוש רק את הסכום הנקוב גם במקרים של שינויים סביריםיתמגלה שכוונת החותם הי

ועליית ,  כל  כך  ה  בין  חתימת  ההסכם  למימושו  אינה  ארוכהנתקופת  ההמת,  נדון  שלפנינוב
  .ל לשון שטר ברור בסכום נקוב ומפורשהמחירים אינה קיצונית כל כך עד כדי לבט

 : )בחושן משפט סימן מ(דברים מתבררים בבית יוסף ה

 ימן  ס]א  חלק  ב"ת  הרשב"שו[=א  "רשב  לדם  אולדותת(א  "רשב  השובת  תלשוןו  וז"
 : )סטר

 לפיכךו,  ראיה  הליו  עחבירו  ממוציא  ה)א"ע  ומף    דאקמא  בב(  מרו  אדול  גללכ
 זמן בעליונה הל עשטר העל ביד שעמיםפו. תחתונה הל עדו יטר שוציא מלכ
 עת  דלע,  תם  סכתב  שי  מלפיכךו.  שומעים  העת  דפי  לולל  כאמר  שהלשוןש
 הוא  שיון  כפרושי  ליה  לה  הוון  כאילוליש,  וטח  בוא  השומעים  השמעותמ
 זקת  חפרק  באמרו  שכאותהו.  וונתו  כהפך  בשמע  מברים  דל  שסתמן  שודעי
 זביננא  מיסין  סבר  דכסי  נלכ  'ריהחב  ליה  לאמר  דהואה:  )א"על  ף    דבתראא  בב(
 למא  עכולי  דיוןכ:  אסיקנאו'  כו  ויסין  סר  במיקריא  דרעא  אהיא  הואיה'  ךל
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 דאמר  בילי  מהניו.  יא  היסין  סר  בלא  דגלויי  למיא  רליה  עיסין  סר  בה  לרוק
 דאח',  יסין  סבר  דרעאא  'יה  למר  אבלא,  ולל  כשון  להואש'  פלניא  דכסינ  'יהל
 לא  איה  להבינן  יאל'  רעתאא  'יה  למר  אאפילוו.  יה  להבינן  ילחוד  ברעאא
א בב(  בית  הת  אמוכר  הפרק  בכדאמרינןו,  לחוד  בתים  שהיינו  דרעתא  איעוטמ

' ך  לזביננא  מייא  חבי  דרעאא  'חבריה  ליה  לאמר  דהוא  הבי  ג)ב"עא  ף  ס  דראבת
א בב(  שוט  פט  גפרק  בתנןו.  'תים  שרעתא  איעוט  מרעתא  איה  למר  אאיו  '–

 אתרא  בדע'  כו  ושנים  מחות  פין  א–  נמחק  ואינון  דיןוז  ז)א"עה  סקף    דראבת
 מאה  בחבירו  לצמו  עמחייב  שימ:  הילכךו.  כספא  דריטי  פיה  בגו  סלאד
, בהם  שחות  פלא  או  לותן  נינו  ארבה  הטבעות  מקום  מאותו  ביוצאין  וינריםד
 ו  לירש  פלא  שי  פל  עאף  וו  לותן  נוא  הם  שוצא  יהוא  שהמטבע  מיהו  מאלאו
 איןו.  צמו  עחייב  מוא  הם  שוצא  יהוא  שטבעמ  אותו  דמילתא  דסתמאד
 לא  דאתרא  ב)םש(  כדאמרינן  ותחתונה  הל  עשטר  העל  ביד  דא  הכי  בומריןא
 זה  לה  זמוכים  סשטרא  בישני  לרי  תאיכא  דיכא  האפילוו.  כספא  דריטי  פסגומ
 תועלת  לאחרון  הלשון  היה  האפילו  ותחתונה  הל  עשטר  העל  בד  ינין  דעולםל
 )ב"ע  הקף    דםש(  סתירא  אעי  ממאה  ועי  מאה  מאסתירא  דהיינו  ושטר  העלב
 שנה  לינריםב  ד"י  בחדש  להב  זמדינרו)  א"  עםש(  תר  ין  הסר  חן  החבל  במדהו
 פרק  בכדאמרינן  ובלשונות  שחות  פחר  אולכים  הכולןב)  א"ע  ב  קא  מציעאבב(
. בלשונות  שחות  פחר  אלך  הומרים  אכמים  חבל  א)א"ע  ה  קראבתבא  ב(  ור  כיתב
 ית  בפרק  בכדאמרינןו,  נינהו  קבעלים  הדעת  מתפס  ונהוי  נטלטלין  מי  אמיהוו
 כולי  לחשבון  בטעו  שואים  ראנו  וישני  לרי  תאיכא  דהיכאו).  ב"ע  םש(  ורכ
 סהקם  דף  ש(  שנינו  שיא  הזו  ותחתונה  הל  עשטר  העל  בד  יזה  בומרין  אלמאע
 ני  ששטר  בש  ים  אמיהוו.  'כו  ושרים  עלעין  סאינון  דאה  מוזין  זו  בתוב  כ)ב"ע
 תנאי  החר  אולכים  העולם  לבשטר  שקומות  משני  בזה  מה  זופרדים  מנייניםע
 ו  בתב  כשנינו  שהואו,  בירור  בו  זיא  החזרה  דמאוחר  החיוב  החר  אוא
 .כאן לשונועד . תחתון החר אולך הכלה' כו ואתים ממלמטה ונה מלמעלהמ

 :תב כ)ה שסימן בםש( חרת אבתשובהו

 יפוי לאפילו וותו אניןד, ן כהוא שכתב התוך מין דבית ליכר נמשמעותו שלכ
 פוי יו ביהא שןייענ בן ככתוב לדם אני בל שרכן דם אכןו. שטר העל בל שחכ
 יהא  שחר  אמשמעות  לדונו  לאפשר  שי  פל  עאףו,  ותו  אנין  דשטר  הבעל  לחכ
 לא  דהכא  מל  דריטי  פ:)סוק(  שוט  פט  גפרק  בכדאמרינן  ושטר  העל  בגרעוןל
 . כאן לשונועד . שטרא בריטי פתביכ

 :לשונוו ז ותבכ) פו שןמיג סק חל( חרת אבהבתשוו

 אפילו  ומקיימין  ופרשיםמ,  ו  כולשטר  השון  לקיים  לאפשר  דיכא  הל כ
 לשון  כזה  בפרש  לישש,  ומר  אני  אלפיכךו.  עליונה  הל  עשטר  העל  בעשותל
 וא  הכולם  בכתוב  העד  ומעלה  ללמטה  מוא  הרוב  הם  עשנים  בכתוב  הדע
 . מטה ללמעלהמ

  .דבר לאיה רהביאו

 ): דנףע('  ישורשק ב"הרי מלשוןו זו

 מימר  לאיכא  דה  זת  אה  זמכחישים  דיכא  הוקא  דיקר  עחתון  תמרינן  אכיד
 אפשר  דגון  כזרה  חליכא  דיכא  הבל  אםא  ש"רשב  הכתב  שכמו  ויה  בדרה
 ."עליון מחתון תדיף עא לניהם שקייםל

 :תב כ)הק "ס(שה  מבדרכיו

 על  ביד  דאה:  תב  כ)ב"  עט  לף  דיעאמצא  בב(  שך  ניזהו  ארק  פוסף  יובנמוקי"
 הלשון  שיכא  היינו  המחויב  התועלת  לותו  אמפרשין  ותחתונה  הל  עשטרה
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 שון  לל  עהוסיף  לצריך  שמקום  בכי  המרינן  אא  לבל  אזה  לספיק  מצמוע
 ."שטרה

 .)ימן גס(א "בתשובת הרמ כן כתבו

 שטרות  באזלינן  ד)ז  רןמיס(ש  "ריב  בתב  ככןו.  שומעין  העת  דלפי:  ")חק  כ"סימן  מב  ס(ע  "בסמו
 ."דם אני בשון לחרא

  :כתב )ק יב"סשם ( שובה תבפתחיו

 ודותא,  )  חןמי  סן  משפטשוח(  וטנבורג  רשהה  מ"ו  מרב  התשובת  בעייןו"[...]  
 וועקסלין  השאגבהכ  'ו  בנאמר  שמהש,  נתן  ששטר  הל  עמתחייב  הטעןש
 . 'ו כרשותו באינו שבר דויה', פלוני לחצי המסורא

 שון  להואש,  ם  שנאמרה'  פלוני  לייךש  'וןלש  מותו  אחייב  לרוצים  שמהו
' אה: יאורים בני שו לשי' ייךש 'לשוןל ד"נ הכתב הותן נחכם הען ט– ודאהה
 עבוד  שו  ליש  שהיינוד,  גווה  בייכות  שו  ליש  ש–'  הבו,  החלט  בלו  שהואש  –
 . ספק מחייבו לכולים יהיאךו. ה זלע

 וקא  דיינוה,  דם  אני  בשון  לחר  אשטרות  בהולכים  שפוסקים  בנאמר  שמהו
 מה  בבלא,  נדרים  וקדושין  וקח  ממו  כשיה  עיזה  אגמר  נבדיבורו  שדברב
. חוק  דפירוש  בף  אבריו  דפרש  לה  זכול  יהודאתו  בותו  אחייבים  מאנחנוש
 מסכת  דהאי  מאיה  רהביאד)    קןמי  סמוקים  עיםמ(ח  "אנ  רתשובת  מאיה  רהביאו
 ליה  עסמיך  דבריו  דתרץ  ליכול  דוא  הבהתיה  אל  שטעןד)  א"  עאל(  תרא  בבאב
 . 'ווכ) ד כעיףס(ו "מ קימן סן משפטשחו בהואו, דאבהתיהכ

  : לשונווז ותבזה כי ראח ו.בריו דביטול באריךל ה" זהואו

 ליה עסמיך  דונתו  כהיתה  דבריו  דתרץ  ליכול  דמה  מאיה  רהביא  שמהו'
 חילוק הקר, ל"נ הטוען החכם הדימה שמו כחילוק  הין  א–  דאבהתיהכ
 ל  עהודה  בו  אבר  דאיזה  בצמו  עת  אחייבל  בא  שהיכא  דוא  הנכוןה
 יובו  חו  אודאתו  השכתב  ככן  שמכלו,  הקנות  לבא  בכןו,  בר  דיזהא
 מש  מדו  יכתב  בתב  כין  בילוק  חאיןו.  ו  בייק  דידק  מ–  שטר  בהקנאתוו
 לו  שיווי  צי  פל  עתבו  כמה  הוםמקל    מכ–  כתב  התבו  כעדים  דוא
 ירוש  פוב  פרש  לו  אשטר  ההכחיש  לא  באםו.  ייק  דודאי  דאמרינןו
 עת  דלפי  ודם  אני  בלשון  בונתו  כמסתמאד,  אמן  נינוא  –  חוקד
 [...]" ' שומעיםה

 :)סו שימןסושן משפט ח(ם "הרשדת מ"בשו בן כתכו

, חר אענין בפשר אלא דבת שגבי להתםד. פשר אדלא מפשר אנין דאיןו"[...] 
 שמעות  מקיים  לאפשר  דמקום  בבלא,  כסף  כסף  כוה  שאמרי  דהא  אמכינןס
 ביא  ה–ל"א  ז"רשב  התב  כזה  בכיוצאו.  קשות  עעקש  לין  אפשוטו  כלשוןה
 : לשונוו זו, )ב מימןס( פטמששן וחבוסף ת ייב

 ותו  אנין  דן  כהוא  שכתב  התוך  מת  דיןיב  ליכר  נמשמעותו  שלכ'
 חר  אמשמעות  לדונו  לפשר  אולאפי  ושטר  העל  בל  שח  כיפוי  לולאפיו

 ' .שטר העל בגרעון ליהאש

 "[...]כאן עד 

א ק  חל(ט  "ת  מהרי"שו  :משמעות  דברי  הפוסקים  נראהן  וכ,  )דן  ימס(בספר  חכם  צבי    בכתן  כו

 . ועוד )זן משפט חלק א סימן טשוח(בעי חיי , )סימן פ(חוות יאיר , )טסימן ע(דברי ריבות , )סימן קכא

 : א"בסימן ס וךערהשולחן  פסקיני בדברים אלו יתיישבו שו
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 ברא  גאי  המרינן  אלאו,  קדוק  דותו  אי  פל  עדניןו  שטר  השון  למדקדקין  ":ו  כתב"בסעיף  טש
 ." שון לותו אתב כך כמפני וך כענין ביה ההדין שבור סהיה ואי הולי כמיר גאל

 לשון  החר  אולכים  הין  אבירו  חם  עתנה  מאדם  שתנאי  שאומר  שי  מיש:  "ז  כתב"בסעיף  טו
 ." כוונה החר אלא אכתובה

ן  הכוונה  ברורה  באופן  מוחלט  אכן  יש אלא  שכשאי  ,דברים  סותרים  זה  את  זההכאורה  ול
  .לדקדק בלשון השטר ודנים על פי אותו דקדוק

 ראגרב מנחם הה

על  הצדדים  לקיים  את .  האישה  כוחא  לדחות  את  טענות  ב  מחליט  בית  הדין,  התאם  לאמורב
פי  סדר  התשלומים  הכתוב לח  "ש  450,000על  האיש  לשלם  את  סך  .  ההסכם  ככתבו  וכלשונו

  .ה לפעול להשלמת המכירה בכפוף לחוזהישועל הא, בחוזה

 . יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).30.10.2016 (ז"ח בתשרי התשע"כיתן ביום נ

 רב דוד בר שלטוןה רב מנחם האגרה ד" אב—רב יגאל לרר ה


