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 ה"ב

 1125089/1 יק ת

 גדול ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 אילוז־יון לוזצהרב , הרב מימון נהרי, מירזעקב ירב ה

 )זרא אשריעד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תמערערה
 גדנ
 )וד טובולדד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :משיבה

 בפרט גידהבידה שבכלל ובמרב' מורדת'על ומשפחתו בבשנתנו ה חזר מתנות ה:נדוןה

 סק דיןפ

 . פסק דין של בית הדין האזורי רחובותלפנינו ערעור על 

  :הלן מסקנת פסק הדיןל

 : לאור האמור לעיל בית הדין פוסק"

   . שני הצדדים שייכת לבעל שםל הרשומה ע[...] ' דירה שברחה .א

 . התובע שייכת לו שםל שומה עמניה באגד הרה .ב

וה שהלוח  "ש  400,000[...]  צדדים  חייבים  לשלם  לאבי  התובע  מר  ה .ג
   .ת דירהיילצורך קנ) 14.6.2012(ב "תשעון ד בסיו" כלהם בתאריך

צדדים  נתנו  לו  כסף  זה  לצורך  רכישת   ה–ציין  שכסף  זה  נמצא  אצל  קבלן  נ
פסיקת  בית  הדין  למי הקבלן  ממתין  ל.  ולאחר  מכן  הרכישה  בוטלה,  דירה

ין  הקבלן  יעביר  לאבי  הבעל  סך  של הדולכן  על  פי  פסק  ,  להעביר  את  הכסף
   . ח" ש400,000

 .'סכום שהנתבעת חייבת לשלם לתובע עבור הרכב נכלל להלן בסעיף זה .ד

] לוניתפ[ה  ישאה,  דין  שהדירה  כולה  שייכת  לבעלהלאור  קביעת  בית  )  1( .ה
כר  דירה  מלא  עבור  השתמשותה  בדירה   שלוני  פייבת  לשלם  לבעל  לשעברח

היא  חייבת  לשלם  סך  של   )31.12.2016(ז  "בטבת  תשע'  בעד  לתאריך  
 .ח" ש136,400

ה  תפנה  את  הדירה ישועד  שהא  )1.1.2017(ז  "בטבת  תשע'  גום  ימ)  2(
 .לחודשח " ש2,900ה לבעל סך של ישאהשלם ת[...] 

  מחייב  אותה  בסכום ה  ובית  הדיןיששבדירה  יהיו  שייכים  לא  מיטלטליןה .ו
 . 'מור בסעיף זאסכום זה נכלל ב. מיטלטליןהמחצית ת כסף עבור קבל

 –  בער,  תובע  ל–  שלושה  רבעים:  כסף  בחשבון  המשותף  יחולקה .ז
 . נתבעתל

 . נתן לילדים יינות החיסכון שעל שמות הילדיםוכסף שבחשבה .ח

 .ה חדשיםושה לפנות את הדירה תוך שלישית הדין מורה לאב .ט
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 שליש  הישלא:  לדעת  המיעוט.  נקבעו  כדעת  הרוב  ט,  ה,  סעיפים  א .י
מהאמור  לעיל   ני  שלישיםששלומי  שכר  הדירה  שתשלם  יהיו  ת,  מהדירה

  .קבע בהליך פירוק השיתוף שיש לבצעייה מהדירה ישוי האינופ

 .פסק הדין האזוריד כאן מסקנת ע

 .התקיים לפנינו דיון בערעור האישה, )11.12.2017(ח "ג בכסלו התשע" כביום

הצדדים  ובאי  כוחם  חזרו  על  עיקר  טענותיהם  ומענותיהם  כפי  שפורטו  באריכות  בכתבי 

 :להלן תקציר הדברים שנאמרו בדיון. הערעור וההגנה

 .ברנו על החומר ולכן תאמר את הערעור בקצרה ע:ית הדיןב

 : ייםק דין התחלק לשתס פ:כוח המערערת אב

, ]'ג[ינתה  עם  מר  זגלל  שבה  ישניתן  פסק  דין  לגירושין  שחייב  את  הא  2014ב־
 .גרשו  לאחר  שהבעל  סירב  כמה  פעמיםתהצדדים  ה.  א  כתבו  שהיא  מורדתל

 . ן הרכושינדון עני מכןר לאח

העובדה הראשונה שיצר , עובדות לא נכונות' צרי'בית  הדין  .  א  :גבי  הרכושל
 והכניסה  תיחת  תיק  גירושין  היא  מיד  זרקה  את  הבעל  פשעוד  לפני  ,]'ג[לגבי  

הראיות  היו  שהקשר  ביניהם  היה  חצי   ולמרות  שכל  העדויות,  ]'ג[את  מר  
 .אחרי שהבעל עזב את הבית, שנה או שנה אחרי זה

 .'ינתהז'לא על ' ורדתמ'על ול בל הם בנו את הכ א:ית הדיןב

ולכן ',  ינתהז'רק  ,  היא  לא  מורדתכון  ואני  בא  ואומר  ש  נ:א  כוח  המערערתב
על ול  בית  הדין  בנה  את  הכ?  על  מה  הסתמך  בית  הדין.  לא  איבדה  את  רכושה

תצהיר  של  הילד  הקטן  ואחר  חצי  שנה  הילד  כתב  תצהיר  אחר  שמבטל  את 
כל :  אני  אומר  נוסףב.  תב  זאת  בלחץ  האבשכהתצהיר  הקודם  וחזר  בו  ואמר  

,   משך  כספים  מהחשבון  המשותףהוא,  הבעלי  תהליך  הגירושין  נבנה  על  יד
אין  סיכוי   ":  לתביעת  הגירושין  הוא  כותב11יף  עהוא  כותב  בתחילת  ס

ישנים  בנפרד  מעל  שנה ,  הם  חיים  בנפרד  בחדרים  נפרדים,  לשלום  בית
גם  אין  תביעה ,  הוא  כותב  זאת  בעצמו."  ולפנינו  בני  זוג  המורדים  זה  על  זה
  מרצונו  את  הבית  הוא  פחד בזהבעל  ע.  לשלום  בית  גם  לא  היה  ניסיון  כזה

ולפני  שהגיש  את  תביעת  הגירושין  הוא  משך  מהחשבון ,  יה  משטרההשת
זה  סימן  שהוא  מתכנן ,  והוכחתי  את  זה,  אלף  שקל  רבעים  ושישהאהמשותף  

ה  לא ישולכן  הא,  ותוים  הבאתי  אישור  שהוא  משוטט  באתרי  הכרג.  משהו
הם .  בלי  שום  דבר,  בלי  רכוש,  והשאירו  אותה  בלי  דירה',  ינתהז'מורדת  רק  

אפילו  מבחינה   :ופירטתי,  את  כל  הדירה  ונתן  מתנה  טענו  שאביו  קנה
ות  פוסקים  שיש  דירה  בטאבו  על עורוב  ד,  כתית  יש  דעות  לכאן  ולכאןלה

הבעל  הציג  מסמכים  שאביו   .בל  מעולם  לא  דנו  מי  קנה  את  הביתא,  שמה
בית אה  וחמישה  עשר  אלף  דולר  שהממתוך  ,  שילם  אבל  לא  את  כל  הבית

 ?איפה השאר, דולר לףאעלה הוא שילם שבעים 

 ?ש לכם תדפיסים וראיות על התשלומים י:ית הדיןב

 .שנה שבע־עשרה להמציא תדפיסים מלפני א ניתן ל:א כוח המערערתב

  )...סליק של הבנק אפשר ב:א כוח המשיבב(

ממילא  הדירה '  צי  חציח'ה  והבעל  רשומים  בטאבו  על  הדירה  ישכי  הא  היותו
 . ויש עוד טענות שכתבתי בערעור. ת לשניהםשייכ
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 ?אז  מה  הם  אמרו.  'צי  חציח'א  הבנתי  למה  לא    ל–גבי  החשבון  המשותף  ל
גם   ?כמה  הם  כבר  שווים,  חפצים  ישניםול  המיטלטלין  זה  הכ  .מיטלטליןה

ודולף  ממנו  הגשם  והוא  שווה  שמונת ן  הבאנו  ראיות  שהוא  יש,  לגבי  הרכב
ואת  רוב  הכסף  בחשבון ,  בל  את  זה  כראיהבית  הדין  לא  קיו,  ח"ש  אלפים
שה השאיר ילבעל ולאול נתן כמעט הכ –  אמור  להיות  חצי  חצי  ש–  ףתהמשו

 . ח"אלף ש ארבעים

מהעבודה  שזה  חלק ת  הזכויו  ענייןבשבית  הדין  לא  פסק  ,  נושא  השלישיה
מרות ל, וגם לגבי המניה באגד. ולא נתן דעתו על זה בכלל מהרכוש המשותף

  חודש  לפני  הנישואין  אבל  היא  הייתה  אמורה  להינשא  לו מניה  נרכשההש
 –  לגבי  ההלוואה,  הדבר  האחרון  שנשאר.  היא  כבר  הייתה  בהריון,  עוד  קודם

הנוסח  של  השורות   :רבע  מאות  אלףאלגבי  ההלוואה  של  האבא    –ק  'צה
ק  אבל לא חתמה 'ה  חתמה  על  הצישאבל  הא"  מתחייבים  להחזיר"האחרונות  

 .הישזה תוספת שהוא כתב לאחר חתימת הא, נותעל שתי השורות האחרו

ק  אם  זה  לא  הלוואה  ואין  שום 'היא  חתמה  על  הצה  שביל  מ  ב:ית  הדיןב
 ? התחייבות

. זה  כספים  שלהם,  היא  חתמה  שהיא  קיבלה,  לא  יודע:  א  כוח  המערערתב
לא  כתוב  שהכסף  הזה "  מתחייבים  להחזיר"השורה  שמתחילה  במילים  

ילדים   ת  נישואין  ולאחר  שהביאה  ארבעהבע־עשרה  שנושלאחר  .  הלוואה
בר  לזה עמ,  אלף  שקל  מישיםח  –ארבעים  ,  כמעט,  לא  קיבלה  כלום  אישהה

 !?האומנם, לא קיבלה כלום

 .שמע את התשובה נ:ית הדיןב

כי  בזמן ,  ותם  לבר  יש,  מדובר  בבעל  תמים,  ק'גבי  הצ  ל:א  כוח  המשיבב
די  לשדרג  את אלף  שקל  כ  רבע  מאותאשהלכו  להורי  הבעל  להתחנן  לקבל  

נו  לא  נצליח א"ואמרו  ,  קטן  ולקנות  בית  גדולת  למכור  בי,  הבית  שלהם
. אחיו  לא  ידעו  מכך,  אלף  וביקשו  שיילוו  להם  ארבע  מאות"  למכור  את  הבית

לבגוד  בו   שהיא  כבר  מתחילה  למרוד  ומתחילהע  אבל  הוא  עצמו  לא  יד
  גברים התכתבויות  שלה  מעל  שנתיים  באינטרנט  עםה  ליהוא  ג,  גבו  אחורימ

תה  מטיח  בי  אני א:  "ת  הדברים  ואז  היא  אמרה  לו  אבה  והוא  הטיח,  זרים
והיא כבר בקשר " .אני  הולכת למשטרה ומתלוננת עליך,  ציא  אותך  מהביתוא

ואחרי  שנגמר  ההרחקה  הוא  בא ,  והיא  מגישה  תלונה  במשטרה,  ]'ג[עם  
ואני  מתחנן  אליהם ,  הביתה  מנסה  לפתוח  והיא  החליפה  את  הצילינדר

אם  הוא  יפרוץ  לבית  היא  תתלונן  במשטרה  על   כי"  חזירו  את  המפתחת"
  [...]פריצה

 "... תה לא נכנס הביתהא: "יא אומרת לוה

, הוא  מסיים  צבא  שרים  ואחת  עגילבהוא  ,  גבי  המרידה  ל:א  כוח  המשיבב
 ?מאיפה יש לו כסף לקנות דירה

 ?לזהיש לכם הוכחות , ני שואל אותך שתתייחס לדין מורדת א:ית הדיןב

זה  לא  משפט  שערך ,  כל  הדיונים  הוא  ביקש  לחזור  לבית  ב:א  כוח  המשיבב
היא  החליפה  את ,  ולא  רק  זה.  היא  זרקה  אותו  מהבית  והיא  מורדת,  חצי  שנה

, אומרת  להםוהיא  גם  ממרידה  את  הילדים  ,  הצילינדר  ולא  נתנה  לו  להיכנס
 .לחזור הביתהז תגידו לאביכם שלא יע

מסכימים  לדון   הם  צדדים  האםהאל  את  שהאזורי  אם  בית  הדין    ה:ית  הדיןב
 ?ן תורה או לפי חוק יחסי ממוןילפי ד
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לפי ,  נו  אמרנו  מהתחלה  שרוצים  רק  לדון  לפי  דין  תורה  א:א  כוח  המשיבב
 .ההלכה

ויצאתי  מתוך  הנחה ,  ךפלה,  עולם  לא  שאלו  בכלל  מ:ערערתמא  כוח  הב
 .כך בתי הדין דנים, שידונו לפי חוק יחסי ממון

, נניח  שזה  נכון.  ש  טענה  של  ההלוואה  שהאבא  שלו  הלווה  להם  י:יןית  הדב
למה  היא  צריכה ,  שיפתח  תיק  תביעה,  אבא  שלו  לא  יתבע  אותםהמדוע  

 ?שלם לבעל כסף שלטענתו הלווה להל

יא  הלכה  יד  ביד  עם  הבעל  כאשר  שהיא  כבר  יודעת  שהיא   ה:א  כוח  המשיבב
  שהם  מחזירים  את  הכסף הם  הלכו  יחד  וחתמו  והסכימו,  רוצה  להתגרש  ממנו

 .לאבא

 ?דין  יגיד  שיחזירו  את  הכסף  לבעלהית  במה  ל?  בל  מה  זה  קשור  א:ית  הדיןב
 ."לאו בעל דברים דידי את"טענה ש י, שהאבא יתבע אותה

 ...יש פסק דין, ה יתבעו אותה אבל למהיראם לא תהיה בר: א כוח המשיבב

  דברים  אין  שום חוץ  מהתלהבות  וגיבובי  .וצה  להשיב  ר:א  כוח  המערערתב
ואני , היה  דיון  שהבעל  רצה  לחזור הביתה  20.1.2014־ב,  דבר  בחומר  הראיות

ובית ."  נהג  בזהירותתשיבוא  וי,  אם  הוא  רוצה"שה  מסכימה  יאומר  וגם  הא
היא  הסכימה  אז ,  הדין  הציע  לו  לא  לקחת  מפתח  ולא  לעשות  פרובוקציות

 .מפתח רק שישב בשקט ייקחש

 .יא כבר הייתה אז בבית עם גבר זרבל זה היה שה א:ית הדיןב

ואני  אומר  שרק  אחרי  חצי  שנה ,  ני  אומר  שזה  לא  נכון  א:א  כוח  המערערתב
  [...]הביתה] 'ג[את  ידי הבעל היא הכניסהעל לאחר שנפתח תיק הגירושין 

 . ד כאן בקצרה מהדברים שנאמרו בדיוןע

 .א צלח בידיומת אולם הדבר ליניסה בדיון להציע לצדדים פשרה מסון ית הדיב

 )12.12.2017(ח  "ד  בכסלו  התשע"אחר  הדיון  בערעור  הוציא  בית  הדין  ביום  כ,  הנהו
 :חלטה כדלהלןה

בית  הדין  מורה  לצדדים  להמציא ,  טרם  תינתן  החלטה  לגופו  של  ערעורב
על  אופן  התשלום  עבור ,  או  כל  הוכחה  אחרת,  קבלה,  לבית  הדין  כל  מסמך

 .משלם הומי היה, [...]' הדירה שברח

על , ל"המשיב ימציא לבית הדין עותק מחוזה הרכישה של הדירה הנ, מו כןכ
 .ידי הצדדים

 .יום ממועד החלטה זו רבעה־עשראל יומצאו לבית הדין תוך "מסמכים הנה

החלטתו על  בית  הדין  ייתן את,  ל"ל  במועד  הנ"העדר  המצאת  המסמכים  הנב
 .סמך החומר שבתיק בלבד

  :ותו יום כדלהלןאה בן הוציא בית הדין עוד החלטכ

(ז  "תשע'אייר  ה'  האזורי  מתאריך  דן  פנינו  ערעור  על  החלטת  בית  הדיב
30.4.17.( 

מדוע  לא  עומדת  לה  הזכות  לקבל :  חלק  מהערעור  נטען  על  ידי  המערערתכ
ובהתאם ,  מחצית  מזכויותיו  של  המשיב  על  פי  איזון  המשאבים  כמקובל

 .לחוק יחסי ממון
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, ין  האזורי  לא  מצאנו  התייחסות  לטיעון  זה  כללעיון  בפסק  דינו  של  בית  הדמ
 .א נוכל לדון בו בשלב זהלכך ו

 :מחליט בית הדין שר על כןא

ית  הדין  פונה  לכבוד  בית  הדין  האזורי  להשלים  את  פסק  דינו  בהתייחס ב
 .לתביעה זו

, תועבר  החלטת  בית  הדין  האזורי  לתגובת  הצדדים,  אחר  קבלת  השלמה  זול
 .ינתן החלטה לגופו של ערעור תיםדולאחר קבלת תגובות הצד

התקבלה בבית הדין הודעה מטעם בא ) 13.12.2017(ח "ה בכסלו התשע"ביום כ, אחר מכןל
 :כוח המערערת כדלהלן

מצרפת  המערערת  את   12.12.17ל  פי  החלטת  בית  הדין  הנכבד  מיום  ע
 :המסמכים הבאים

 .'נספח ב – דולר 118,000כישת הדירה על סך רוזה ח

 .'נספח ב – 19.12.96 דולר מיום 40,000ום על סך בלת תשלק

 .'נספח ג – 31.12.96 דולר מיום 38,000בלת תשלום על סך ק

 .עבור שני התשלומים האחרונים על פי הסכם' גו־' קבלות בה

 .שלום הראשון שולם עם חתימת ההסכםת

 .י הצדדים מכספי החתונה"תשלום הראשון שולם עה

ולה  כי  מוכר עמהם    ,לשני  התשלומים  האחרוניםהמתייחסות  '  גו־'  בלות  בק
 .במזומן ]פלוני[האבא של מדירה מאשר כי קיבל את הכספים ה

ייתכן  בהחלט  שהכספים .  ין  בכך  כדי  ללמד  שאכן  מקור  הכספים  היו  ממנוא
 .]פלוני[ל ייכיםש

בנק הפועלים סניף [...] ן והעברת הכספים במזומן נעשתה מחשב, תרה מכךי
 .דוע חשבון זה לא שייך לאבי הבעל כללל פי היע[...] 

שילם  עבור   ]פלוני[שנטען  לגביו  שאביו  של  '  נספח  ד  –אה  מסמך  אחר  ר
 .]פלוני[בנו  למניות אגד

משוך  על  בנק  הפועלים   ]פלוני[הועבר  שיק  של  האבא  של    –מסמך  זה  ב
 חשבון  זה  אינו  תואם  את  החשבון  המוזכר[...]  סניף    'סמ  [...]  חשבוןמ

 .'גו־' בנספחי ב

' גו־'  לבעל  הדירה  כאמור  בנספח  ב  כספים  במזומןהות  מור  מעתה  כי  העברא
 .]פלוני[ביו של אלא נעשו מתוך חשבונו של 

אך  אין  בכך  כדי  ללמד  מה  מקור ,  ]פלוני[מנם  הקבלות  שויכו  לאביו  של  א
 .הכספים

ואת  רכישת  הדירה   ןמתא־ושניהל  את  המ  ]פלוני[יתכן  בהחלט  שאביו  של  י
 .ספים שייך בני הזוגאך מקור הכ

תה  מטופלת הייאחר  ומלא  התעסקה  ברכישת  הדירה    –ה  ישכל  מקום  האמ
 .בילדים קטנים
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ין  תגובת  בא  כוח  המשיב  ובה דהתקבלה  בבית  ה)  18.12.2017(ח  "בכסלו  התשע'  יום  לב
 .יב באריכות על דברי בא כוח המערערתגה

חלטה  משלימה  של  בית  הדין התקבלה  בבית  הדין  ה)  24.12.2017(ח  "בטבת  התשע'  יום  וב
ן  איזון  המשאבים  ובה  תוספת  נימוקים  בדין  מורדת ייהאזורי  לפסק  הדין  נשוא  הערעור  בענ

עיין .  עומד  בסתירה  לחוק  יחסי  ממוןו  דין  זה  אינשן  הסבר  כו,  המפסידה  מתנות  שנתן  לה  בעלה
 .באריכותשם 

תגובת  המערערת "ן  הוגשה  לבית  הדי,  )25.12.2017(ח  "בטבת  התשע'  ביום  ז,  אחר  מכןל
 ".להשלמת פסק דינו של בית הדין האזורי

נה פבא  כוח  המערערת  ,  בודההעלוקת  הזכויות  הסוציאליות  מחעניין  לתגובה  נטען  כי  ב
 . א כוח לא פנו אליובלרואה חשבון מר ארז אך המשיב ו

 נטען  כי  על  פי  ,בהתאם  לחוק  יחסי  ממון,  ם  כמקובליסיקה  על  פי  איזון  המשאבפניין  הלע
ן  שהיא  נרכשה  כמעט  שנתיים  לאחר  נישואיהם ווחוק  זה  אין  להחריג  בנדון  דידן  את  הדירה  כי

 .ונרשמה בטאבו על שם שניהם

בניגוד  לקביעת   וזאת,  ה  לא  הודתה  שלא  שילמה  כספים  עבור  הדירהישוד  נטען  שם  כי  האע
 .בית הדין אזורי בפסק דינו נשוא הערעור

לפסוק  על  פי  חוק  יחסי  ממון  והלכה  זו ב  ת  הדין  מחויבבלי  בי  ץ"וד  נטען  שם  כי  על  פי  בגע
לרבות  פסק  הדין  של  השופט ,  ביטלה  את  כל  ההלכות  הקודמות  שניתנו  בבית  המשפט  העליון

 .אלון שצוטט בפסק הדין נשוא הערעור

         : גובה כדלהלןתם גוד שלח באותו יום בא כוח המערערת ע

ערערת  להביא  תדפיסי  בנק א  ברור  מדוע  בית  הדין  הנכבד  מטיל  את  המל
  .להוכחת טענתה

משיב  הוא  זה  המבקש  להוציא  מהמערערת  את  כל  הדירה  וחובת  ההוכחה ה
 . היא עליו

ומחשבון  אחר !  במפורש  שהכספים  שולמו  במזומןב  מסמכים  שהציג  נכתב
 . שאינו חשבון של האב כפי שהאישה הוכיחה בהודעה הקודמת

לחשבון  או  באמצעות   בוןשרה  מחם  לאבא  היו  כספים  בחשבון  עושים  העבא
 . שיק בנקאי

פני מלור עם הבנק התברר כי לא ניתן להוציא תדפיסי בנק ירבב –כל מקום מ
 . שנה שרים ואחתעכ

טענותיה .  המערערת  סבורה  כי  הדיון  בנושא  זה  הוא  שולי  ,  תרה  מכךי
מחצית  הדירה  מכל   –  קנייניותההעיקריות  כי  אינה  מאבדת  את  זכויותיה  

 . שפורטו בערעור ובסיכומים שיוגשוהסיבות 

 :הוציא בית הדין החלטה כדלהלן) 27.12.2017(ח "בטבת התשע' ביום ט

פנינו  החלטה  משלימה  של  בית  הדין  האזורי  בעניין  איזון  המשאבים ל
בסתירה ת  עומד  וגיית  מורדת  המפסידה  מתנות  שאינהסותוספת  נימוקים  ל

 .נהלחוק יחסי ממון ולפסיקה האזרחית בחוק המת

י אפיה  שלמו  כן  הונחה  לפנינו  תגובת  המערערת  להחלטה  זו  והודעה  כ
 .פני כעשרים ואחד שניםמללהמציא תדפיסי חשבון בנק  אפשר
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ובתגובת  המערערת  מחליט   ובותחאחר  העיון  בהחלטת  בית  הדין  האזורי  רל
 :בית הדין

ל  המשיב  להמציא  לבית  הדין  תגובה  עניינית  ומבוססת  הלכתית  ומשפטית ע
 .יום רבעה־עשראוזאת בתוך ה עוני המערערת ובא כוחלטי

ל  המשיב  להמציא  את  המסמכים  הנדרשים  ממנו  בהתאם  להחלטת  בית ע
 .הדין לפני שבעה ימים

 .ל הצדדים לפנות לבית הדין האזורי להמשך טיפול בעניין איזון המשאביםע

בית  הדין  מביע  מורת  רוחו  מהתנהלות  המערערת  שפעלה .  שולי  ההחלטהב
 )האזורי(  ולא  טרחה  להודיע  לבית  הדין  על  החלטת  בית  הדין,  סר  תום  לבבחו

 .אה חשבון לצורך ביצוע האקטואריהולהפנותם לר

התקבלה  בבית  הדין  תגובת  בא  כוח  המשיב  עם )  15.1.2018(ח  "ח  בטבת  התשע"יום  כב
מוכח  כי  אב ,  לדבריו,  ש  מבנק  הפועלים  שממנו"נספחים  כולל  נספח  של  תדפיס  חשבון  עו

 .משיב שילם את כל עלות הדירהה

התקבלה  תגובת  בא  כוח  המערערת  שבה  טען  בין )  24.1.2018(ח  "בשבט  התשע'  יום  חב
 : היתר

דולר  הנותרים  כפי  שבית  הדין   40,000לא  ראינו  העברות  כספים  על  סך  [...]  
  [...] ובצדק, ציין בהחלטתו

 בתקופה בדעהמשיב . חודשים לאחר נישואיהם שעהתדירה נרכשה כשנה וה
 ?יכן הכספים שחסכו אז ה–זו כנהג אגד וגם האישה 

ח "ש  4.000כ־  [...]  ני  הזוג  החזירו  את  הכספים  שקיבלו  מההוריםב[...]  
 והעבירה  אותם  לאביוח  "ש  40,000שה  קיבלה  פיצויים  כ־יוכן  הא  ,לחודש

 [...] 

ד ע  [...]  תל  המשיב  להמציא  תגובה  ענייניע:  "[...]  ותו  יום  הוציא  בית  הדין  החלטהבא
 ."למחר

 .התקבלה תגובת בא כוח המשיב, )25.1.2018(ח "שעתבשבט ' ביום ט, רתחאכן למו

דולר  עבר  על  ידי  הוריו  של  הבעל  בלבד   40,000גם  הסכום  של  ה־:  "[...]  טענתו  בין  היתרל
 ." ולא על ידי בני הזוג שבוודאי לא יכלו לחסוך סכומי כסף אלו

שאב  המשיב  שילם  שני  שלישים  ממחיר  הדירה   כחות  רקמור  מתברר  כי  יש  הואאור  כל  הל
אביו שילם גם את , לטענת המשיב. ואילו על השליש הנותר יש ויכוח בין הצדדים מי שילם אותו

אלא שלטענתה אף על  ,רערת שני הצדדים שילמו את השלישעהשליש  האחרון  ואילו  לטענת המ
טאבו  על  שם  שני  הצדדים  בחלקים שמה  ברלה  מחצית  מהדירה  הואיל  והדירה  נה  פי  כן  מגיע

 . שווים

 יוןד

 .עתה נעבור לבירור הערעור והתשובה לערעור לפי כל החומר שבתיק

 : הדירה השאלות העומדות לבירור הן ענייןבבאשר לסעיף א בפסק הדין , נהה

האם  דין  הדירה  כדין   –ספו  ורשם  אותה  בטאבו  על  שם  אשתו  כעל  שקנה  דירה  מב .א
 ?שתומתנה שנתן בעל לא
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ה  המורדת  בבעלה  מפסידה  את  הדירה  שקנה ישהאם  א,  זכתה  בדירה  האישהשהנחה  ב .ב
 ?הבעל מכספו ורשם אותה או חלקה על שם אשתו

 ? האם דינה כמתנה –אשתו שם על שקנה דירה ורשמה בטאבו על ב

הנה  באשר  לשאלה  הראשונה  ידוע  שיש  מחלוקת  הראשונים  בדין  בעל  שקנה  מכספו  קרקע 

 ? האם יש בזה הקנאה לאשתו כמתנה או לא–ת אשתו בשטר הקנייה והוא רשם א

בל שטרי חובות וקניית הקרקעות שעשה א "[...] :כתב וזו לשונו )פו  ןמאבן  העזר  סוף  סי(טור ה
. ל"עכ".  הם  שותפות  בין  שניהם,  הלואם  עשויים  על  שמה  ועל  שם  בע.  הם  שלה,  הבעל  על  שמה

 .)ן דצו דילל כ(ש "מקורו הוא בתשובת הראו

ה  בחזקת  שיש  לה  נכסי ישהאכשקא  ווד  שכתב  )תתקנז  ק  א  סימןלח(א  "ת  הרשב"בשו  ולםא
עליה  להביא  ראיה  ואינה  נאמנת  אפילו ,  בל  אם  אינה  מוחזקת  בכךא  "היממלוג  וטוענת  כן  הדין  ע

נושאת  ונותנת   [...]  תם  אשהס"כי    "בעלהחזקת  בוא  השה  אלה  כל  מה  שיש  לשפי  ל,  בשבועה
 .שםין עי". וך הביתבת

 .)זטק "סעל השולחן ערוך שם (בבית שמואל  ןיועי, )ק ח"סשם (הובא בדרכי משה על הטור ו

ם ש(ך "ובש )הק "סם ש(ע "סמבו )ן  משפט  סימן  סבשוח(א בשולחן ערוך "עיין עוד בהגהת הרמו

 .)זק "ס

מכספו  וכתב  בערכאות  על  שם   בדין  בעל  שקנה  בית  )עה  סימן(ת  שארית  יוסף  "בשו  עייןו
 . ש"ע" .לה לי חובו ולא גמר ליתןעדי להבריח מבכשמא עשה ": תבכש, תואש

תמה  עליו  שאין  בידינו  לבטל  סתם  מתנה  לומר   )לח  חלק  ה  סימן(ם  "ת  מהרש"ולם  בשוא
ון שמכיו  )םש(ריע  כולכן  ה.  )א,  חע(תובות    בכארשעשה  כן  להבריח  מבעלי  חובות  וראיה  מהגמ

 .שםין יע. שלהוי שנרשם על שמה הו

 :כתב וזו לשונו )סב אות ו סימן( שולחןהבערוך , הנהו

בזמנינו  אין  שום  ראיה  מה  שנכתבו  קרקעות  על  שם  האשה   דבר  ביארנוכ
ואפילו  נתקיים  בערכאות  מפני  שהרבה  עושים  כן  מפני  איזה  טעמים  שיש 

הדיינים  להיות  מתון  בזה  מאד   להם  ואין  כוונתם  להקנות  להן  לכן  צריכים
 .מאד

פרי  האחוזה סג  בתי  הדין  הרבניים  בארץ  לפסוק  על  פי  הרישום  בזמן  הזה  מנה  בולםא
, מי  שילם עבור הדירה  ואין  הדבר  תלוי  בשאלה,  היא  שלו  –  מי  שהדירה  רשומה  על  שמו:  )טאבו(

 :וכמו שפורסם בהרבה כרכי פסקי דין רבניים

'   ויץרליק'  ש'  ש,  גולדשמידט'  א:  רכב  הדיינים  הגאוניםהשל    )117ק  א  עמוד  חל(ר  "פד  ןיעי 
 :שכתבו וזו לשונם בבליקי

על  שם  שני ,  וביחוד  דירה  למגורים,  ידוע  שעכשיו  נוהגים  לרשום  רכושו[...]  
הרישום  מורה  שזה .  ה  הבעלות  על  הרכושיבמכוון  שלשניהם  תה,  בני  הזוג
לכן  אין  לבטל .  חלקו  במתנה  לשניבאת  היתרה    נתן,  ותריאו  שילם  ,  ששילם

מתוך  ספיקות ,  עלות  לזה  שנרשם  על  שמוהמקנה  ומחזיק  ב  בזמן  הזה  רישום
חושן  משפט (כח  מתשובות  החתם  סופר  ווכן  מ.  אולי  לא  היתה  הכונה  למתנה

אין  לנו   לפיכך  בנדון  דידן  [...]  ]ל"הנ[ם  "כן  כתב  המהרשו  [...]  )קמב  סימן
בית  מכיון   –כי  שילם  מי  ששילם    כנס  לבירורים  מי  שילם  את  התמורההל
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וממילא  גם  כל ,  א  לשניהם  בחלקים  שוויםשייך  הו  ם  שניהםששנרשם  על  
  [...]ית הן של שניהם בחלקים שווים בהכנסות ה

  .ל"כע

 ")ומכיון  שהמערערת"דיבור  המתחיל  (  277  'עמה  ועיין  עוד  בחלק  .  283  'שם  בעמו  כן  כתבו
 . 263–262ד עמוו בחלק ו

כי  אין   ל"ט  זצגולדשמיד'    ואעבודי'  סאלמן  ח,  אלישיב'  ש'  י  תבו  הדיינים  הגאונים  כשםו
מדובר  הוא  כשאין  לנו  כל ה"ש  "ל  פליגי  כי  בתשובת  הרא"ש  הנ"א  והרא"הכרח  לומר  שהרשב

שזה   איה  ר–ויש  על  כן  להניח  שאם  כתב  בשמה  ,  הוכחה  שהבעל  הוא  שהוציא  הכסף  מכיסו
רי ה:  "ובזה,  "דיליהמברור  לנו  שהבעל  הוציא  את  הכספים  ש"א  מדבר  "ואילו  הרשב  ,"שלה

 .שםין יע" .'פיוסא בעלמא הוא דעבדאל'מרינן אש לא קנתה כי " להראלומר שגם כןית

 .316–314' עמ ו144' וחלק יג עמ 253 'מעו 120 'מא עק ילר ח"עיין עוד בפדו

ל לכהרי  ש,  חלקים  שוויםבה  ישבנדון  דידן  שהדירה  רשומה  על  שם  הבעל  והא,  פי  האמורל
 )מכספי אביו(ל  כי  הוא  שילם עענת  הבבעלות  על  מחצית  מהדירה  גם  אם  נקבל  את  ט  הם  ישמאחד  

 .ן שאנו אומרים שהבעל נתן את מחצית הדירה במתנה לאשתוווכי, כל הדירה על

 :יש להעיר כאן על מה שכתב אב בית הדין בפסק הדין נשוא הערעור וזו לשונו, רך אגבד

ובמקרה ,  מקרה  שלנו  יש  מסמכים  שהאב  של  הבעל  שילם  עבור  הדירהב[...]  
 . חס שהבעל שילם עבור כל הדירהזה יש להתיי

 )הלכה  א(רק  הנושא  פראיה  לדבר  זה  שבירושלמי  כתובות    נראה  לי  להביאו
הרי  להדיא  שאב  הנותן ."  זנה  ומעשה  ידיה  לבנו,  פסק  לזון  את  כלתו:  "כתוב

ך ולכן  יש  להתייחס  לכ,  ה  במקום  בנוישכוונתו  לתת  הדבר  לא,  דבר  לכלתו
 .שהבן נתן לה מחצית הדירה

 : וזו לשונו שם. ל יראה שאין טעמו כן"מעיין בדברי הירושלמי הנ הולםא

לעצמה  או  של   –של  מי  .  נהובת  אשתו  שקיבל  על  עצמו  לז[עשה  ידי  הבת  של  מי  מ
בת [נישאת  :  ישמעינה  מן  הדאנ?  )]משהי  בפנ  ין  שםיוע  ,רבן  העדהק(בעל  אמה  

זנה ,  ההדא  אמר.  הבעל  חייב  במזונותיה  והן  נותנין  לה  דמי  מזונות  ]אשתו
, שהוא  חייב  במזונותיה  ומעשה  ידיה  של  בעלה,  זאת  אומרת[ומעשה  ידיה  של  בעלה  

דהא  כיון  שהבעל  חייב  במזונותיה  וודאי  מעשה  ידיה  שלו  דהא  תיקנו  מזונות  תחת  מעשה 
הדא ,  אמר  רבי  יוסי  )].עדהבן  הקר  (הכא  נמי  כשהיא  פנויה  מעשה  ידיה  שלה.  ידיה

כמתחייב  לזון  בת   מינ  הויאד[  ידיה  של  בנו  זנה  ומעשה,  כלתון  פסק  לזו,  אמרה
 .)]ני משהפ(אשתו 

ם  והשולחן  ערוך  לא  הביאו  להלכה  את  דברי  הירושלמי  בדין  פסק "ש  לציין  כי  הרמביהנה  ו
 . ל"לזון כלתו הנ

ות שאי  מובא  במגיד  משנה  פרק  כג  מהלכות(א  "והרשב  )א  כתובות  פרק  יב  סימן(ש  שם  "ראשהלא  א

פסק  להלכה   )ביף  עקיד  ס  אבן  העזר  סימן(רן  בשולחן  ערוך    ומ.ל"שלמי  הנהביאו  את  הירו  )הלכה  יח
, ]ת  אשתובת  א[אף  על  פי  שהוא  זנה    ":דין  בת  אשתו  וזו  לשונו  באת  מקור  הדין  של  הירושלמי

מעשה ,  פוסק  לזון  כלתו  שהה  יש  ללמוד  את  הדין  של  הירושלמיזמו,  ל"עכ."  מעשה  ידיה  שלה
 .וכפי שלמד כן רבי יוסי בירושלמי שם, ידיה של בנו כדין הזן בת אשתו

דוקא  באשתו  ובניו  תיקנו   –  מעשה  ידיה  שלה  ":וזו  לשונו  )הק  "סם  ש(  כתב  הבית  שמואלו
 .ל"עכ." ידיוה אבל המתחייב את עצמו לזון לאחר לא זכה במעש. ל מעשה ידיהם הוא שלו"חז
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דהתם  תנאי  בית ,  לא  דמי  לאשתו  ו–  מעשה  ידיה  שלה  ":שכתב  )דק  "סם  ש(  ז"טבעיין  עוד  ו
 .כ"ע" .מה שאין כן כאן שאין לה אלא מה שחייב עצמו בפירוש, דין הוא

, אם  היא  פנויה  מעשה  ידיה  שלה  –הזן  בת  אשתו  ששמה  שאמר  הירושלמי    מצאנו  למדיםנ
, עשה  ידיה  של  בנומש  ין  הזן  כלתודת  אוכן  מה  שלמדו  מזה  שם    ,או  של  בעלה  אם  היא  נשואה

ומשום   תת  את  המזונות  במקום  בעלה  ל)ן  את  בת  אשתוזין  הדב(  אימה  ה  מטעם  שכוונת  בעלזאין  
בנו ם  תת  את  המזונות  במקו  ל)ן  את  כלתוזין  הדב(  כוונת  אבי  הבעלשאו    ,כך  מעשה  ידיה  לבעלה

ל "אלא  הטעם  הוא  שחז  ,ל"ו  שפירשו  בית  הדין  האזורי  וכנמוכ  ,ומשום  כך  מעשה  ידיה  של  בנו
ולכן .  זכה  במעשה  ידיו  אלא  מעשה  ידיו  הם  של  האחרלא  תיקנו  שהמתחייב  לזון  אדם  אחר  י

הפוסק  לזון  כלתו  אין  הוא  זוכה  במעשה  ידיה  של  הכלה  אלא  מעשה  ידיה  של  בנו  וכדין  הזן  בת 
 . אשתו שאין מעשה ידיה שלו אלא של בעלה אם היא נשואה

י מד'ן  שהוא  נותן  לה  ווכי,  ת  אשתובת  אא  המתחייב  לזון  וקחלק  ולומר  שדולאומנם  אפשר  ו
אבל  הפוסק   ,לכן  מעשה  ידיה  לבעלה  –שם  ו  וכמו  שאמר  –  ובעלה  נותן  לה  מזונותיה'  מזונות

 –לבן  –ו שאין לון ותן  לה  מזונות כי מסתמא אביו פסק לזון אותה כיונאין  בעלה  ,  לתוכת  אלזון  
כוונתו   –נותן    אבהמשום  שכש  אם  לא,  למה  יזכה  הבן  במעשה  ידיה  אם  כןו,  מזונות  לתת  לה

 .אבל זה דוחק .ום בנו ולכן בנו זוכה במעשה ידיה אף שהוא לא נותן לה מזונות משלולתת במק

 ?האם הפסידה את הדירה שרשם על שמה –שה המורדת בבעלה אי

 .ל"ועתה נעבור לברר את השאלה השנייה הנ

 לבד  מה  שזינתהמ(שה  יש  דין  מורדת  יכי  לא  דידן  קבע  בית  הדין  האזורי  כאמור  נדון  בהנהו
הואיל  וכל  מטרת  התראת  מורדת  היא  כדי  להביאה  לחזרה  ממרידתה ,  אינה  צריכה  התראה  ון  דידןד  בנומשום  כך

 . )ד מרידתה גם זינתה תחת בעלהבה שמלישוזה לא שייך בא, ולחזור לחיות עם בעלה ככל בני זוג

  ?האם מורדת מפסידה את הדירה שנתן לה בעלה במתנה :כאמור, ם כן נשאלת השאלהא

 : פסק )חות אישות הלכה כמהלד  יקרפ(ם "רמבה

ותצא  בלא [...]  אשה  שמנעה  בעלה  מתשמיש  המטה  היא  הנקראת  מורדת  ה
, ואינה  נוטלת  משל  בעלה  כלום[...]  כתובה  כלל  ותטול  בלאותיה  הקיימין  

וכן .  ואפילו  מנעל  שברגליה  ומטפחת  שבראשה  שלקחן  לה  פושטת  ונותנת
 .שתטול ותצא ל מנתעשלא נתן לה , כל שנתן לה מתנה מחזרת אותו

, וחזינן  לגאון  דאמר:  "ן  מורדת  וזו  לשונויילענ  )ף"א  מדפי  הרי"כז  ע(ף  בכתובות  "כן  כתב  הריו
לא ,  אבל  מאי  דכתיב  לה  מדיליה  בין  תוספת  בין  מתנה[...]  דיהיב  לה  עיקר  כתובה  מנה  מאתים  

 .ל"עכ." יהבינן לה מידי

ן בחידושיו שם "וכן כתב הרמב. שםעיין  ,)לה ןמסיה ק פרם ש( ש"ף  כתב גם הרא"כלשון  הריו
 . עוד כמה ראשונים ואחרוניםו וכן כתב. י מיגש"בשם הר

ואינה  נוטלת  משל :  "[...]  וזו  לשונו  )ביף  עעז  ס  אבן  העזר  סימן(ק  מרן  בשולחן  ערוך  סכן  פו
 . ל"עכ." וכל מה שנתן לה מתנה מחזרת אותו[...] בעלה כלום 

סבלונות  ששלח :  מבואר'  י  וויל  סימן  כ"במהר  ":זו  לשונוו  )ק  ט"סם  ש(כתב  הבית  שמואל  ו
  [...]" צריכה  להחזיר,  לה  וכן  מתנות  שניתן  מחמת  אביו  או  קרוביו  בשעת  הנישואין  או  אחר  כך

 .ל"כע

 :  שכתב)ק ז"ס(א "ועיין שם בביאור הגר
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 –  למנהא:  ")א"כתובות  נד  ע(שם    ש"ומשל  בעלה  אינה  נוטלת  כלום  כמ[...]  
כי  אקני  לה  אדעתא  למיקם ,  מאי  טעמא[...]    מה  שעליה  שמין,  רב  אמר

בבא  בתרא  קמו (שם    ש"וכמ"  [...]אדעתא  למשקל  ולמיפך  לא  אקני  לה  ,  קמיה
דאדעתא   ]בלונותסשל  [הדרא  אפילו  כישא  דירקא  ,  דרא  בה  איהיה:  ")ב"ע

 ...] " [דהכי לא מחל ונתן

 ה  מפסידה  מתנותישאשדין  זה  שהקשה  על    )ק  ג"עז  ס  ר  סימןעזהן  אב(בישועות  יעקב    עייןו
ידתה רשהעלה  שאם  חזרה  ממ  ין  שםיוע".  למורדת  נפקא  מינה  ")ב"נד  ע(א  בכתובות  רמהגמ

 .המתנות אליה חוזרות

 : שכתב )קיב ןימסף סוב חלק (א בתשובה "ולם מצאנו לרשבא

ל  אינה  נוטלת "באמת  שהמורדת  ויוצאת  בגט  מדעתה  בתקנת  הגאונים  זו
וכמו  שכתב  הרב ,  ל"נה  מאתיים  כדעת  הגאונים  זכלום  משל  בעל  ואפילו  מ

 . דקנסינן לה בדידיה, ל בהלכות"ז

, מתנה  מוחלטת  מעכשיו  –ורה  ממה  שנתן  לה  במתנה  ג  ל  מקוםכבל  מא
אלא  מוכרת ,  בזה  לא  אמרו  –  שהיא  יכולה  לתת  עכשיו  לכל  מי  שתרצה

 . וצאה לדעתה בין יוצאה שלא לדעתהיונותנת וקיים בין 

 : כתב שם וזו לשונו ")הנהו "יבור המתחילד(גם לפני זה ו

אם  רצה   'בתולה  גובה  מאתים  ואלמנה  מנה  'שאמרואף  על  פי  :  "נינוש[...]  
בין  מן  האירוסין  בין ,  נתאלמנה  או  נתגרשה.  להוסיף  אפילו  מה  מנה  מוסיף

נימא אדעתא למיפק לאחרינא לא יהיב , ואמאי." כלהגובה את , מן הנישואין
 ? לה

דברים  הללו  אלא  בדברים  שהיא  מתנאה  בהם  לפניו  או לא  לא  נאמרו  א
כבגדים  ומיני  צבועין  ותכשיטין  וסנדלים  וכיוצא ,  שמשמשת  בהן  בעודה  עמו

 או  שתשמש  בהן  בעודה  משמשת  לפניו  שעל  דעת  שתתנאה  בהם  לפניו,  בהן
 אי  נמי  מעות  וקרקעות  שנתן  לה,  םיאבל  במטלטלין  אחר.  נתנן  לה  מן  הסתם

  [...]אין שמין לה כלל –ן לה במתנה גמורה נמי כל דבר שנת ואי

ה ישל  שכתבו  שא"ף  הנ"ל  שאף  לדברי  הגאונים  והרי"א  ז"ו  למדים  מדברי  הרשבאנמצנ
א  כגון  בגדים וקלא  בכל  מתנות  מיירי  אלא  דו,  ורדת  בבעלה  הפסידה  מתנות  שנתן  לה  בעלההמ

לטלין  אחרים  או טיאבל  במ,  ותכשיטין  וכיוצא  בהן  שהיא  מתנאה  או  משתמשת  בהם  לפני  בעלה
 .בזה לא אמרו שמפסדת מתנות שנתן לה, מעות או קרקעות שנתן לה בעלה

, וא  מכספי  אביוהקנה    ת  כל  הדירהאבנדון  דידן  אף  אם  נקבל  את  טענת  הבעל  ש,  פי  זהל
הרי  בזה  הוא  נתן  לה  במתנה  את   ת  מחצית  הדירה  על  שם  אשתואהואיל  והוא  רשם    מכל  מקום

, רדה  בבעלהמינה  מפסדת  אותה  גם  אם  נניח  שא  –ומתנה  כזו  ,  ילוכמבואר  לע,  מחצית  הדירה
 .א"וכמו שכתב הרשב

א  וזו "כתב  כדברי  הרשב  ")לתיהכ  "ב  דיבור  המתחיל"כתובות  סג  ע(ה  "אמת  מצאנו  שכבר  הראוב
 : לשונו

ל  שהם  סבורים  שאפילו "יש  מן  הגאונים  ז,  ולענין  מתנה  שנתן  לה  הבעל[...]  
, בשתפשה  כסי  צאן  ברזלנהקיימין  ואפילו  בזו  שלא  הפסידה  נכסי  מלוג  

דלא  אקני  לה  אלא   )א"נד  ע(כדאמרינן  לעיל  ,  מתנה  הפסידה  ואפילו  תפשה
 . אדעתא למשקל ולמיפק לא אקנו לה, אדעתא למיקם קמיה
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דההוא  טעמא  לא  איתמר  אלא  בלבושא  וכיסויא  דלא  אקני  לה  אלא ,  ליתאו
ן  השתא  דלא  מיחייב  לה וכיון  דכ.  איידי  דמחייב  לה  ולאו  מדעתא  דנפשיה

, אבל  במתנה  גמורה  אדרבא  אמרינן.  דהא  לאו  למתנה  גמורה  הוות,  שמין  לה
אטו מאן דיהיב מתנה , אי  לאו  דעבדא  ליה  נייח  נפשא לא הוה יהיב לה מתנה

מי  איכא  למימר ,  לחבריה  ולבתר  הכי  אינס  בהדיה  ולא  מיתבא  דעתיה  מיניה
הא  ודאי  מילתא  פשיטא  הוא ?  דאדעתא  דהכי  לא  אקני  ליה,  דתיהדר  מתנתיה

? למאי  נפקא  מינה,  וספת  כתובה  ככתובהת  ":הא  דאמרינן  לעיל,  ותו.  דליתא
השתא  מתנה  דבתר ,  למה  לי  למיתי  עלה  מהאי  טעמא,  ואם  איתא"  .למורדת

ינא דדוקא  תוספת  מהאי  טעמא  ד:  אלא  ודאי?  תוספת  מיבעיא,  הכי  פסדא
 . אבל מתנה דעלמא לא, ככתובתה

גם  בחידושי   והוסיפו  שכן  כתוב  )ב  טור  ב"דף  נד  ע,  עז  ןמסי(באוצר  הפוסקים    דבריוביאו  הו
 .ין שםעי, ")והא"א דיבור המתחיל "סד ע(רשקש בגמרא שם קרבנו 

 )אות  לזב  ות  אישות  הלכה  כמהלד  ק  ירפ(יד  דוד    –בשם  פסקי  הלכות    )ב"נה  ע(עיין  עוד  שם  ו
 : שכתב

א  נתן  לה  מחמת  אהבת  בעל שניכר  של,  שדה  וכדומה,  בל  בנותן  לה  מתנהא
הדבר ספק אם מפסדת , לאשתו אלא מחמת איזה ענינים שעשתה לו נחת רוח

 .ין המתנה זו כמו נכסי מלוג שדפשר לומרשא, זה במרידתה עליו

א  מדפי "ע  תובות  סוף  דף  כזכ(ף  "ן  על  הרי"היה  נראה  לצרף  כסניף  את  דעתו  של  הר  לכאורהו

, מפסידה כלום מהנכסים אינה' איס עלימ'ובר שמורדת של ל וס"שחולק על עיקר הדין הנ )ף"הרי
 : וזו לשונו

 "בעינא  ליה  ומצערנא  ליה"שט  הגמרא  כך  נראה  בעיני  דדוקא  בדאמרה  פ
איס מ  "אבל  אמרה.  אין  זה  כי  אם  רוע  לבה  הוא  דקנסינן  לה  דכיון  דבעיא  לי

יתן ולפיכך אם רוצה להוציא , שהרי אנוסה היא,  אין  קונסין  אותה  כלום"  עלי
שאין  בית  דין  נזקקין  בדבר ,  וזהו  שלא  פרטו  בדיני  מאיס  עלי  כלום.  כתובה

[...] 

אינה  מפסדת  מנכסיה ו":  שכתב  ")לתיהכ  "ב  דיבור  המתחיל"שם  סג  ע(ן  "ן  הוא  בשיטה  להרוכ
 .)םש(א "וכן כתב הריטב" .כלום

בל א:  "תבסיים  וכ  )םש(א  "גם  הריטב.  לא  הביא  את  סברתו  כלל  )סימן  יג(ן  "ת  הר"לא  שבשוא
 .כ"ע[...]" לא מצינו לאחד מרבותינו שפירש כן 

ן  ודברי "דברי  הר  ביאהאחר  ש(תב  כש  ל"הנ  )ק  ז"סז  אבן  העזר  סימן  ע(א  "ד  בביאור  הגרועיין  עו

 סימן, א  ששון"להר(כתב  בתורת  אמת  ן  כו"  [...]דאי  נשתקע  פירוש  זה  ו:  ")יומםסעם    –א  הללו  "הריטב

 .שםין יע, נתבטל אצל שאר הפוסקיםן "דדעת הר )קפו דף קצו טור ד

ן  בטענת "נראה  שדעתו  לסמוך  על  הר  )דף  סא  טור  אא  ק  א  סימן  ילח(ל  הכסף  צת  "בשו  מנםאו
בן א(ביא  שכן  העלה  בפאת  נגב  הו,  ה  מוחזקתישאהולחייב  את  הבעל  בכתובה  היכא  ד'  ילים  ק'

 .)א"דף לו ע, ק יז אות א"סעיף ב ס עז סימן(וצר הפוסקים אן ביעיו. עיין שם )דף מג טור ד, טו ימןסהעזר 

סידה  נכסיה  ומתנות פן  שלא  מ"כדעת  הר'  ים  ליק  'ה  יכולה  לומרישלכה  למעשה  אין  א  הךא
הרי מרן בשולחן ערוך פסק  :מלבד זהון ברורה בזה "ן שכאמור אין דעת הרווכי ,שנתן לה בעלה

, מתנותופסידה  נכסיה  ם  שמורדת  מ"מברף  וכ"כרי,  ן  אלא  כגאונים"דלא  כדברי  הר,  לעילר  כאמו
נגד  פסק  מרן  השולחן  ערוך  וכמו  שכתב  הגאון  רבי  יהונתן '  ים  ליק'והרי  ידוע  הכלל  שאין  לומר  

 :וזו לשונו )ק קכד"וף ססקיצור תקפו כהן (אייבשיץ בספרו אורים ותומים 
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 –א  השמיטו  דעת  החולק  "והמחבר  והרמ  ,ין  שנזכר  בשולחן  ערוךד[...]  
קים   לטעון  בלימ,  כן  דן  אני  ובא  ודיינים  מומחיםוכן  ראיתי  מ,  קבלה  בידי

אין   א  שמו  זכרונו  אחרי  הדלת"מרו  יוסףת  כיון  שהבי,  ליה  כדעת  החולק
טבע מוקיימו  וקבלו  חכמי  הדור  לשמור  ולעשות  ככל  האמור  ב.  לחוש  לו

' בכתב  מיד  ה  כלהולדעתי  אין  ספק  כי    ,א"הקצר  שולחן  ערוך  והגהת  רמ
 א"נגד  הכרעת  המחבר  ורמ'  ים  ליהק'ו  לומר  "ולכן  ח  [...]  השכיל  על  ידם

דלא  מצי  לטעון   )]סימן  קסה  [ב"דף  רסג  ע(כן  מצאתי  בתשובת  חוות  יאיר  ו[...]  
 .עיין שם. א"השולחן ערוך והרמט נגד הפש' ים ליהק'

בשם  האחרונים  שבארץ   )זכ–ן  כה  אות  כומסי  חושן  משפט  ברכי  יוסף(א  "כן  כתב  מרן  החידו
 . שםעיין , לה אין נוהגים לומר קים לי נגד מרן השולחן ערוךמצרים וארץ ישראל כו

חלק  ב  אבן  העזר (ת  יביע  אומר  "ול  בש"ו  עובדיה  יוסף  זצנעיין  עוד  למרן  הגאון  הגדול  רבו

וכן  כתב  עוד  בספריו  הרבים  בעוד  הרבה .  שהביא  עוד  כמה  אחרונים  שכתבו  כן  )ח  אות  ו  סימן
 .מקומות

הואיל   –חציתה  על  שם  אשתו  מת  אהדירה  שרשם  הבעל  גבי    ל–ין  נדון  דידן  ילענ  ולםא
' ים  ליק'הרי  שלכאורה  יכולה  לומר  ,  ל  שמהעוהאשה  מוחזקת  בחלקה  בדירה  בזה  שהיא  רשומה  

 . אין המורדת מפסדת אותה –דירה , שמתנה כזו )א"ה והרשב"הרא(כמאן דאמר 

ום מקל  כמ,  אף  שמרן  בשולחן  ערוך  פסק  כאמור  שהמורדת  מפסדת  מתנות  שנתן  לה  בעלהו
 –"  מתנה  מחזרת  אותו"מרן  כתב  בסתם  שן  וונגד  מרן  השולחן  ערוך  כי'  ים  ליק'אין  זה  נקרא  

ל "א  הנ"ה  והרשב"יש  לפרש  כוונתו  כמו  שפירשו  הרא,  כןאם  .  מתנהין  מ  סתם  ולא  פירש  איזה
של  בגדים   קא  מתנותוושד,  שהם  מקור  דברי  השולחן  ערוך,  ף"את  כוונת  הגאונים  והרי

ת דאיננה  מפס  –מעות  וקרקעות  ,  לטליםיטאבל  שאר  מ  ,כדומה  מפסדת  המורדתותכשיטים  ו
 . נגד מרן השולחן ערוך' ים ליק'לכן בנדון דידן אין זה . אותן

את  מחצית  הדירה ,  אף  אם  היא  מורדת,  הישאין  להוציא  מיד  הא  ן  בנדון  דידן  לכאורהכלו
 .הרשומה על שמה

ג "ג  ח"הביא  הרה  )28עמוד  ד  ר  חלק  י"פד(ראל  של  בתי  הדין  הרבניים  ביש  ה  גם  שבפסקי  דיןמ
 : זו לשונוו, חדשלל "ש אלישיב זצ"הגרי ת שכתב א)ובית דינו(בליסט ימצ

 ערתו  הל  עמסתמך  הא  כוח  האשה  בל  שנוספת  הטענתו  לב  לשים  לש  יולםא
 בשעה  שכיון  ש)266  'מ  ד  עבכרך  שפסק  דיןב(א  "ליט  שלישיבש  א"גרי  הלש
 לא  אאשה  להקנהו  שוא  הבעל  האאם  כן  ל,  ניהם  על  שם  שרכוש  הנקנהש
 שניהם לקנה המוכרה

 קני אא למיפק לדעתא אטעון לבעל הכול יכלל בם  אדון  לש  יכןאם  ]ו[
 ענת  טצטמצמת  זה  מלפיו.  מוכר  הם  אי  כה  לקנה  הא  לוא  היכ,  הל
 כול  יא  לה  זבל  אדירה  בלקה  חבור  עשילם  שכסף  לנוגע  בק  רבעלה
 לה  עדירה  הרכשו  שמאז  דמקרה  בלכןו.  דירה  באשה  הבעלות  בפגועל
 . אשה הל שזכותה לה זת אזקוף לש ידירה הל שרכהע

 כסיוםו,  ה  זענין  בסמרות  מבע  קאא  ל"ליט  שישיבש  אל"גרי  ההנהו  .ל"כע
 סמרות  מלקבוע  מטורים  פנו  אפנינו  לשר  אדיון  הצורך  לכןא:  "ם  שבריוד
 ש אלישיב"יגר הבע קכן א)170' מ ה עבכרךש( חר אפסק  דין  בכןא."  ו  זנקודהב
 : דברים ההמשך בם שזו לשונו ונדון בסמרותא מ"ליטש

 זה  בכיוצא  ולבושים  מונה  קהוא  שמוכר  לפירוש  במר  אאם  ששםכ
 אשה  הכתה  זלי  עלמאוכ  דליבא  אי  גוונאאבכהד,  שתו  אבורע
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 ת  אמנה  מדרוש  ליכול  ששוט  פראהנ,  ו  ברדה  מיא  הבאשרו,  המוכרמ
 . ליהם עהוציא שכספיםה

 בעל  הםא,  מוכר  הןמ'  שרי  'נתה  קהאשה  שאופן  באפילוש  ם  שחליט  הריה
 כסף  הת  אמנה  מדרושל,  ורדת  מהיא  שמקרהב,  וא  הכולי,  כסף  הת  אילםש
. צמו  עחפץ  הת  או  להחזיר  למנה  מדרוש  לכול  יינו  אבלא,  בורה  עשילםש
 . יטב הם שייןע

 וכל  יא  למה  של  עציו  חנרשם  שצמו  ערכוש  האת  שקבוע  לש  ינידוננו  בכןל
 בר  כרי  הו  זסברא  בסמרות  מקבע  נא  לם  אפילו  אי  כחזרה  ברושד  לבעלה
 אםו,  מה  של  ערשום  שמה  במוחזקת  לחשבת  נהאשה  שברינו  דריש  במרנוא
 רכוש  הלכןו.  מוחזק  הן  מפקינן  מא  לספיקא  מרי  הנדון  בפק  ספילו  אשי
 ת  או  להחזיר  לייבת  חיא  הולםא,  מנה  מהוציא  לין  אמה  של  ערשוםן  ה"נדלב
  .זה הרכוש הכישת רורב עשילם שכספיםה

ש אלישיב "ל של הגרי"הנש הסכים בנדון שלו עם החידו )ובית  דינו(  בליסטימג  צ"רי  שהרהה
 . שםעיין . ל"זצ

 . בדעת המיעוט, אזורי בנדון דידןהית הדין בד של "הובא גם בפסהו

 :וזו לשונם 166822/1א בנימוקיו בתיק "ח איזירר שליט"שם דברי הגרו עוד הובאו

 :וזו לשונו תבשכ 166822/1יק בתא בנימוקיו "ח איזירר שליט"רגהאה לר

נהג  בתי  הדין  הוא  לראות  גם  במתנה  של  מחצית  דירת  הבעל מ
כמתנה  שחוזרת  במרידתה  אולם   השאיהשנרשמה  בטאבו  על  שם  

 .זו' בסוגיא דעלמא'קום להטיל ספק מיש  תידעלעניות 

למיפק  לא אדעתא  למשקל  ו"שו  וקבעו  שיש  אומדנא  של  ידל  ח"זח
לפיכך  יש  לחלק .  ואין  לנו  להוסיף  ולחדש  תוספות  באומדנא  זו"  יהיב

שלפי  מנהג  המדינה  אין  עוררין  יותר ,  ולומר  שרשום  בטאבו  של  מתנה
הוכחה  של  זיוף י  ידל  על  מתנה  זו  ובקושי  ניתן  לעקור  מתנה  זו  ורק  ע

חוזה י  ידל  הדרך  המקובלת  לעקור  מתנה  שכזו  זה  ע  ,ותרמית  ברישום
 –בו  ואז  כפופה  המתנה  לתנאי  החוזה  א  כהערת  אזהרה  בטשנרשם

שאדם  לא   כן  שבכהאי  גוונאם  מנין  א  ו–דבר  זה  לא  נעשה  בענייננו  
פעל  כפי  שנהוג  בהבטחת  תנאים  בטאבו  שגם  כלפיו  יש  האומדנא  של 

 .ל"חז

שדין  חזרת  מתנות ף  על  פי  מנם  יש  מאידך  גיסא  צד  גדול  לומר  שאא
ולא   )ושין  על  ידי  הקנטתוירגהבה  יבשס(ו  הוא  רק  כמורדת  ולא  בסרחה  עלי

ובהם  יש  גם  סברא (הני  מילי  במתנות  של  יחס  ורעות    בזנתה  מכל  מקום
אטו  מי  שנותן  מתנה  לאוהבו  צריך  ערבות  שיאהבנו   ד–הפוכה  שכתבו  הפוסקים  

 20%־או  במקרה  שלנו  כ,  )חצי  דירה(אבל  בנותן  חצי  רכושו    )תמיד
ואין ישפך  להיות  חלק  מהסכם  הנוהו  'מתנה'זה  חדל  מלהיות  ,  מרכושו

 . כן נשאה שישתף אותה בנכסיו דעתל אה לו ועישנו דעתל שע

אלא '  תנות  אהבה  ורעותמ'בל  ברור  שמתנות  בסדר  גודל  שכזה  אינן  א
ולכן   נישואיןהואין  והם  ניתנות  לצורך  שותפות  חיי  ישחלק  מהסכם  הנ

 .אפילו בסרחה עליו תבטל המתנה

ן  שלא  רשם  הערת  אזהרה ווון  שכישנו  הצד  הראשייסא  גמאידך  ו
בטלה  האומדנא  ונראה  שלפחות  יש  ספקא  דדינא  אם  מתנות  שנרשמו 

 . בטאבו חוזרות
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ה ישום בטאבו אבל האישבגלל הר ישארתלומר שהאומדנא היא שהמתנה וא ולב: הערה(
שהמתנה  קיימת  ויש  התחייבות ,  וש  שלא  שמענוידזה  ח  –  הויתחויב  להחזיר  את  שו

 .)היוולהחזיר את ש

ג  שמואל "זה  כתב  שגם  הרה  ש  גורטלר  בתשובתו  שם  על"ג  נ"אב  בית  הדין  הרה  מנםאו
כי שם כתב שגם כאשר אבי הבעל שילם  )271מעמוד ח ק ילח(ר "דפבריו  שבדר  כמותו  בבשפירא  ס

 .ה חוזרת לבעלישה מורדת הרי שמחצית הדירה שנרשמה על שם האישאם הא, בור הדירהבע

חלק (הוא  בספרו  בכורי  גשן    תבכל  הפנה  אב  בית  הדין  למה  ש"הנ  רח  איזיר"לגבי  דברי  הגרו

 .שםעיין , )לח סימןא 

ה  היא ישובנדון  דידן  הא,  מכלל  ספק  ואין  להוציא  מיד  המוחזק  הדבר  לא  יצא  דיין  עולםא
 .המוחזקת

אחר  העיון  נראה  שאין  לזכות  בנדון  דידן  את  המערערת  משום  הטענה  כי  היא  מוחזקת   ךא
 :פסק וזו לשונו )ח–זאבן העזר סימן פה סעיפים (י הנה הטור כ. במחצית הדירה

קנתה  ואין  הבעל ,  בין  קרקע  בין  מטלטלים,  כן  הבעל  שנתן  מתנה  לאשתוו
 ה  כתב  שאם  מכרה  או  נתנה  קיים  כיון  שאין  לו  פירות"הרמו  [...]  אוכל  פירות

ודווקא .  אם  נתאלמנה  או  נתגרשה  שקלה  להאי  ארעא  לבד  מכתובתהו[...]  
אפילו  נתאלמנה  או  נתגרשה  מן ו  [...]  למנה  או  נתגרשה  מן  הנישואיןשנתא

 – אבל נתאלמנה או נתגרשה מתוך מרדה. קא שלא מתוך מרדהדוהנישואין 
הפסידה כל מה שנתן , תהבשהפסידה כל כתו, אחר שכתבו עליה אגרת מרדל

 .לה

 ."ה והם מבוארים בטעמם"נראה שכל אלה דברי הרמ: "כתב שם מרן הבית יוסףו

מנה  או לאם  מן  הנישואין  נתאו  "[...]  :וזו  לשונו  )םש(כן  פסק  מרן  להלכה  בשולחן  ערוך  ו
  .ל"עכ." טלת מתנה זו חוץ מכתובתהונ, רדהמ חמתמ לאש נתגרשה

רי  מפורש  להדיא  בדברי  הטור  ומרן  בשולחן  ערוך  שגם  מתנה  של  קרקע  ומטלטלים  שנתן ה
 .מתנה זוה מורדת בבעלה הפסידה ישם הא א–הבעל לאשתו 

 . )ן כבמהלכות שכירות סי(עיין עוד במחנה אפרים ו

פי  קביעת כ(הואיל  והיא  מורדת  ,  מחצית  דירהו  בנדון  דידן  שהבעל  נתן  מתנה  לאשת,  פי  זהל

כמאן  דאמר  שמתנה  של '  ים  ליק'ידה  את  המתנה  ואינה  יכולה  לומר  סהרי  שהפ,  )בית  הדין  האזורי
אין  אומרים שוכמבואר  לעיל  ,  גד  פסק  מרן  בשולחן  ערוךנ'  ים  ליק'ן  שזה  וכיו,  קרקע  לא  הפסידה

 . נגד מרן השולחן ערוך' ים ליק'

לבית  הדין  חוזה  מכירת  הדירה   מציא  בא  כוח  המערערתה,  כאמור  לעיל,  שבנדון  דידן  לאא
  דולר  ועוד  קבלת 40,000תשלום  על  שם  אב  המערער  על  סך    קבלת,  דולר  118,000על  סך  

 .דולר 38,000 סך אב המערער עלשם תשלום על 

 .ממחיר הדירה םילישששני כש קבלות על תשלום של י: לומרכ

לא שלטענת א, לא הומצאה ראיה מי שילם אותו – דולר 40,000אשר לכשליש הנותר בסך ב
שלומים תאשר  לבגם    טענתהל(פי  מתנות  החתונה  סהמערערת  ובא  כוח  סכום  זה  הועבר  למוכר  מכ

 .)החשבון הפרטי של אב המשיבמוא הולמו ששספים ל אין הכרח שמקור הכ"שבקבלות הנ
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י כל הוכחה לגב, כפי  שהתבקשו  בהחלטת  בית הדין,  ש  לציין  כי  המשיב  ובא  כוח  לא  שלחוי
ל  הועברה  על  ידי  אב  המשיב  למוכר  בעת "יתרת  הסכום  הנ  לטענתם.  מקור  תשלום  מחיר  הדירה

 .כניסתם לדירה

אין ,  הדירהר  ליש  ממחיכששכאמור  הוא  דולר    40,000הואיל  ולגבי  הסכום  של  ,  פי  זהל
הרי  שיש  לחלק  את ',  ילה  מול  מילהמ'ויש  כאן  רק    ,לשום  צד  הוכחה  כי  הוא  אשר  שילם  אותו

 . חלקים שוויםבל בין שני הצדדים "סכום הנ הנגדכש )רכישתה פי מחירל(יחסי בדירה החלק ה

 ]להלן  –  המדויקים  החלקים[  מש  שישיותכחבדירה  ולמשיב  יש    ישיתכשלמערערת  יש    :לומרכ
 .בדירה

 סקנהמ

 :בית הדין פוסק כדלהלן, לאור כל האמור לעיל

ממחיר  דירת  הצדדים  נכון  לשעת   ]1/2*40,000/118,000[  16.95%  םימערערת  מגיעל
 .התשלום

 .ממחיר דירת הצדדים נכון לשעת התשלום 83.05% םימשיב מגיעל

 פי  קביעתכ,  )14.11.2012(ג  "ט  במרחשוון  תשע"מיום  כ  –מערערת  חייבת  לשלם  למשיב  ה
 .שווי שכר הדירה מ16.95% –בית הדין בפסק הדין נשוא הערעור 

 .ארו בתוקפםישי שבפסק הדין נשוא הערעור ט, ח, ז, ו, ד, עיפים בס

 רב יעקב זמירה

 בואמ

א  שהביא  את  טענות "ג  יעקב  זמיר  שליט"ר  הרה"ת  עמיתנו  היו"עיינתי  במה  שכתב  מעכ

רות  ההלכתיים  בבואנו  להכריע  בסוגיה  זו  של  החזר  מתנות  במורדת הצדדים  והרחיב  במקו

 .בטוב טעם ודעת

ת  וגם  עם  נימוקיו  ההלכתיים  לאחר  הניתוח  העובדתי "י  למסקנתו  של  מעכוכסכים  אנמ
 .הבהיר

יש  בהם  כדי  להאיר  נושא  כה  חשוב   תידעות  ייש  עמדי  נימוקים  הלכתיים  נוספים  שלענ  רםב
א  אביא "ברשות  עמיתי  הגאון  שליט  שר  על  כןא.    מקרים  מעין  אלוורגיש  זה  שיש  בו  להשליך  על

ובטרם  כן  אציין  בקצרה  את  העובדות  הרלוונטיות  ואת  טיעוני  הצדדים  כדי  להשיב ,  את  נימוקיי
 .על כל אחת מהן

' חובות  מיום  דרעל  פסק  דין  של  בית  הדין  האזורי    )המערערת:  להלן(ה  ישפנינו  ערעור  האל
 ).3.4.2017(ז "באייר תשע

 .מערערת מבקשת לבטל את פסק הדין מהנימוקים המפורטים לפנינוה

 .מבקש לדחות את הערעור )המשיב: להלן(בעל לשעבר ה

ג "לטות  שניתנו  בפסק  הדין  במסקנתו  וכפי  שציטט  עמיתי  הרההחעל  מכלול  ה  סבנערעור  ה
 .א"שליט
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 .י הצדדיםו בערעור הכולל תקציר טיעוננציר עובדתי הרלוונטי למתן הכרעתקהלן תל

י  ולהם  ארבעה  ילדים "ז  כדמו"נישאו  הצדדים  זל  )5.2.1995(ה  "באדר  תשנ'  התאריך  ב .א
 .ני קטיניםשם הוב משותפים

 .התגרשו הצדדים) 3.9.2015(ה "ט באלול תשע"תאריך יב .ב

 שהיאהרצה  תם  אי  כזור  זה  לזה  וחמעשה  בית  הדין  נרשם  כי  הצדדים  אסורים  לב .ג
 .יך בירור בבית הדיןריצהדבר  ]'ג[להינשא ל

, אחר  שהוכח  לבית  הדין  קמא  כי  המערערת  בגדהל.  ין  הצדדים  התקיימו  דיונים  רביםב .ד
ה "ון  תשעושחרמא  ב"ראה  פסק  דין  מיום  י.  חייב  אותה  בית  הדין  בגט  וקבע  כי  הפסידה  כתובתה

)4.11.2014.( 

 .שיבהמ בי המשיב מניה של אגד הרשומה על שםאכש רחודש לפני הנישואין כ .ה

נרכש הבית  )חר הנישואיןאשים לודכשנה ושבעה ח( )19.12.1996(ז "בטבת תשנ' טתאריך  ב .ו
 .2012הצדדים שבו התגוררו יחד עד לשנת שם הרשום על 

 . דולר118,000דירה נרכשה בשווי ה .ז

מאשר  מוכר  הדירה  כי  קיבל  מאבי  המשיב  בהעברה  בנקאית   בהןשוצגו  שתי  קבלות  ה .ח
 .ר דול78,000סך 

 : צדדים חלוקים מי שילם את היתרהה .ט

סכונות מחשני  הצדדים  מכספי  מתנות  חתונה  וו  מלת  היתרה  שיא,  דברי  המערערתל
וד  לטענת ע.  ים  מיום  נישואיהם  עד  לרכישת  הדירהשעבודתם  במהלך  שנה  ושלושה  חדשמ

 . חלק מהכספים ששילם אבי המשיב הושבו אליו במשך הזמן: המערערת

כחיש  את  טענת  המערערת  שחלק  מהכספים מהוא  .  אביו    היתרה  שילםתא,  דברי  המשיבל
 . הושבו לאביו

 . הורי המשיב נפטרו. סתורראיות של מי מהצדדים להוכחת גו א הוצגל

. ח  מאבי  המשיב"ק  בסך  ארבע  מאות  אלף  ש'הועבר  לצדדים  צ  14.6.2012תאריך  ב .י
 : ק נרשם'הצ בתחתית

אביו [ח  מ"ק  על  סך  ארבע  מאות  אלף  ש'צקיבלנו    ]פלונית[ואני  ]  פלוני[ני  א
מתחייבים  להחזיר  את  הסכום  הנקוב  בזמן  מכירה  של  הדירה   ]של  פלוני

 ]פלוני ופלונית[על החתום [...]. ב

 ת  חתימת  ידם  אלא  שלדברי  המשיב  מדובר  בהלוואה  שנתן  להםאצדדים  אינם  מכחישים  ה
שתי   המערערתי  לדבר.  ם  החובאביו  לצורך  רכישת  דירה  גדולה  יותר  ומכאן  התחייבותם  לתשלו

. אינן  על  דעתה  ונכתבו  לאחר  החתימה  ואילך"  נו  מתחייבים  להחזירא"  מ–השורות  האחרונות  
בבעלותו  של  המשיב  והועברה  לאביו   הייתהשאבי  המשיב  שילם  למשיב  על  דירה    לטענתה

בית  הדין  פסק  שעל  המערערת  לשלם .  סתהרהמערערת  לא  הציגה  הוכחות  לג.  רהיבדרך  מכ
 .)אה נימוקיוור( צית החוב לאבי המשיבמח

אולם ,  שילמו  מקדמה  בעבורה,  ים  רכשו  דירה  גדולה  יותר  מקבלןדין  חולק  כי  הצדא .אי
מתין  לפסיקת  בית  הדין  למי מקבלן  ה.  קה  בוטלה  והכספים  ששילמו  נותרו  אצל  הקבלןסהִע

 .להשיב את הכספים
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הגיש  המשיב  לבית   )ק'דים  על  הצשים  לאחר  חתימת  הצדודה  חישכחמ(  4.11.2012תאריך  ב .בי
בתביעת .  בכרוך  לתביעה  זו  תבע  את  חלוקת  הרכוש.  הדין  תביעת  גירושין  ולחילופין  שלום  בית

י התנהגותה  הכוללת  זניחת  התא  המשפחת  ע  להכריז  על  המערערת  כמורדת  בשלבהגירושין  ת
 .ממנו ומהילדיםות עלמתלטובת בילויים בלילות עם גבר וה

לדבריה  הקשר .  ה  את  הקשר  הזוגי  עם  הגבר  הזר  באותה  תקופהמערערת  הכחישה .גי
וכלל  ביקורים  של  הגבר  הזר   )2013מרץ  (התיק  חת  ביניהם  החל  כארבעה  חדשים  לאחר  פתי

 .א כללו לינה בביתלבביתה ש

שיב  שהעיד המכמו  כן  נשמעה  עדות  חוקר  פרטי  ששכר  ם  פני  בית  הדין  נחקרו  הצדדיב .די
א  לעת צשוהה  בלילות  עם  הגבר  הזר  שי  2013בחודש  יוני    םפעמי  כי  המערערת  נצפתה  כמה

 .ח מעקב"לחקירה צורף דו. בוקר מהבית

26.3.2014(ד "תשע' ד באדר ב"כהמערערת בתאריך ה כרמצדדים היה רכב משותף של .וט
. והיא  קיבלה  את  התמורה,  המכניו  ח  בגין  מצב"  ש8,000לדברי  המערערת  הרכב  נמכר  בסך  .  )

לדברי  המשיב  שווי  הרכב  על .  ח"ש  7,000עלות  על  סך  הבעברת  הלה  מעת  יגה  קבצהמערערת  ה
 .מערערת שלשלה את התמורה לכיסההח ו"ש 25,000 יצחק מחירון לויפי 

המערערת   .א  שכר  דירה  מיום  תביעת  הגירושיןומלבמערערת  הה  בפסק  הדין  חויב .זט
רה  רק  חצי  שנה  לאחר מבקשת  לדחות  פסיקה  זו  ולחייבה  במחצית  משכר  הדירה  בגין  חלקה  בדי

המשיב  מבקש  לדחות  את  הערעור  בטענה  כי  בית  הדין  הסתמך  על  נתונים .  תביעת  הגירושין
 .עובדתיים שהונחו לפניו

נפסק  בפסק  הדין :  ח"  ש200,000ספים  שבחשבון  המשותף  בסך  הכלוקת  התכולה  וח .זי
ר  אצל נשוא  הערעור  שהתכולה  תיוותר  אצל  המערערת  וכן  תמורת  מכירת  הרכב  תיוות

. ומהכספים  שבחשבון  המשותף  יקבל  המשיב  שלושה  רבעים  ואילו  המערערת  רבע,  המערערת
המשיב  מבקש  לדחות  את .  ת  לחלוק  את  הכספים  שבחשבון  בחלקים  שוויםשהמערערת  מבק

 .הערעור מנימוקי פסק הדין

 .ד כאן תקציר עובדתי ועמדות הצדדיםע

, מר  שבתיקים  הכולל  כתב  הגנההלן  טיעוני  המערערת  המרכזיים  כפי  העולה  מהחול
 :השלמת טיעונים ועוד, כתב ערעור, סיכומי המערערת בבית הדין האזורי, פרוטוקולים

 שנתנו  לה(קבע  כי  המערערת  בגדר  מורדת  המפסידה  מתנות  שגה  בית  הדין  עובדתית  כש .א

 .שדרש להתגרש ללא עילה מוצדקת והיא הסכימה לכך המשיב הוא, לדבריה. )או אביו המשיב

משיב  עזב  את  הבית  מיוזמתו  לאחר  שנהג  באלימות  כלפיה  ופחד  שהיא הכי    ענהטוד  ע .ב
היכרויות י  עזיבתו  את  הבית  נעשתה  לאחר  שביקר  באתר:  לדבריה,  ודוע.  תגיש  נגדו  תלונות

. מציגה  כרטיס  ישראכרט  של  המשיב  ממנו  עולה כי שילם לאתרים האלו.  ]למטרות  יחסי  אישות[
 .עובדת בסופר, ה אחרתישם אעה ב המשיב בגד, לדבריה

זה בה  ני  הצדדים  מאסו  זשכך  .  ש  שלום  בית  ותמיד  דרש  גירושיןיקמשיב  לא  בה .ג
 .יגה מכתב התביעה של המשיב בבית הדיןצלעניין זה ה. ושניהם מורדים

משיב  ניצל  את  בנם  המשותף  להחתימו  על  תצהיר  כי  התגוררה  עם  הגבר  הזר  עם ה .ד
ו יאת  התצהיר  הקודם  שלדברחיש  הבן  הגיש  תצהיר  ובו  הכ,  דבריהל.  עזיבת  המשיב  את  הבית

(ד  "בכסלו  תשע'  זיגה  את  תצהיר  הבן  מיום  צלעניין  זה  ה.  קשת  המשיב  שלחץ  עליובעשה  לנ
10.11.2013(. 
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דשים  לאחר  עזיבת  הבית  וכי  היא  לא  לנה חכי  הקשר  עם  הגבר  זר  החל  כמה    וד  טענהע .ה
דוח   שהוא  אין  להסתמך  על  דוח  החוקר  מאחר  )ין  האזוריראה  סיכומים  בבית  הד(לטענתה  .  וימע
 .שנעשתה בו עריכה' וזמןמ'

כי  הסכימה  להכניס  את  המשיב  לבית  אולם  בית  הדין  הציע  למשיב  שלא   וד  טענהע .ו
 .)20.1.2014(ד "ט בשבט תשע"ילעניין זה הציגה פרוטוקול דיון מיום . תלהיכנס לבי

לעניין  זה .  2013במהלך  שנת  ]  'ס[ה  בשם  ישם  אחי  המשיב  ע  ככל  הידוע  לה,  דבריהל .ז
 .לא הוצגו ראיות של ממש והמשיב מכחיש את הדברים. הימתמליל שיחה של הבת ע צירפה

לפיה  נכס  הרשום שפסק  בניגוד  לחוק  יחסי  ממון  ולפסיקה  האזרחית  שגה  בית  הדין  כש .ח
 .ס את טענתהפסיקות אזרחיות לבס רפהצילעניין זה . שני בני זוג שייך להםשם על 

עקב  מעשה  הבגידה   פסק  שמתנת  אבי  המשיב  חוזרת  למשיבשגה  בית  הדין  כש .ט
מתנה  חלוטה  שהרי  לאחר  הרישום  בטאבו  היא  רשאית  למכור   ה  המתנה  היאידברל.  והמרידה

 רפהצילעניין  זה  .  ה  אין  לחייבה  להחזיר  את  המתנהכם  על  פי  ההלגכך  ו,  ולתת  את  חלקה  בדירה
 .א ועוד"הרשב – ומדברי הפוסקים ל בתי הדיןשפסיקות 

זכות  המערערת לענה  כי  טלמחלוקת  הפוסקים  בהחזר  מתנת  קרקע  ו  מערערת  ציינהה .י
 .להותיר את חלקה בבית בהתאם לפסיקה ההלכתית ולכן יש עומדת המוחזקות בחלקה בבית

, לטענתה.  לא  טענה  כי  השקיעה  כספים  ברכישת  הדירהשגה  בית  הדין  שהסתמך  על  ש .אי
: ודוע.    דולר  והיתרה  נרכשה  מכספי  מתנות  והכנסות  משותפות78,000המשיב  שילם  רק  אבי  

 .לטענתה הושב חלק מהכסף שנתן אבי המשיב במהלך חיי הנישואין

שהיו  בחשבון  המשותף  בחלקים  שווים ם  לא  חילק  את  הכספישגה  בית  הדין  כש .בי
נמכר  במחיר  נמוך  של התחשב  בתכולה  שאינה  שוות  ערך  ובתמורת  מכירת  הרכב  שלדבריה  ו

 .ח בלבד" ש8,000

גה  בית  הדין  שלא  נתן  דעתו  על  חלוקת  הזכויות  הסוציאליות  בהתאם  לחוק  ולא  מינה ש .גי
 .אקטואר לצורך כך

גה  בית  הדין  שהוציא  את  המניה  באגד  שרכש  אבי  המשיב  כחודש  לפני  הנישואין ש .די
בהריון  בחודש  הרביעי   ייתההיא  חיה  עם  המשיב  כשלוש  שנים  קודם  לנישואין  והיא  האחר  שמ

 .בזמן רכישת המניה

ק  שרשם  אבי 'צבייב  אותה  בתשלום  מחצית  מהסכום  הנקוב  חגה  בית  הדין  שקבע  וש .וט
. לוואה  אלא  תשלום  לאבי  המשיב  בעבור  דירה  שמכר  לאביוהו  ה  זתיא  היל,  לטענתה.  המשיב

 .ו בעת חתימתהנרשם כי הא מתחייבת להשיב את החוב לא הי בהןשלדבריה שתי השורות 

ום  פתיחת  תיק ימ  לחיובה  בשכר  דירה  גה  בית  הדין  שהסתמך  על  תצהיר  הבן  כדיש .זט
כימה סהיא מ. ל"הבן חתם על תצהיר מאוחר יותר ובו הכחיש את התצהיר הנ, לטענתה. התביעה

 .לשלם מחצית משווי השכירות כחצי שנה לאחר שנפתח תיק התביעה

אין  לבית  הדין  סמכות ;  ן  שהמערערת  אינה  מורדתוויש  לבטל  את  פסק  הדין  מכי:  סיכוםל
קבוע  כי לש  ילחילופין  ,  לדון  בחלוקת  הרכוש  על  פי  דין  תורה  ובניגוד  לחוק  יחסי  ממון

 .ולאיזון משאבים על פי החוק למחצית הכספים המשותפים, המערערת זכאית למחצית הבית

 :יעוני המשיב המרכזייםטהלן תגובת ול
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תקופה ,  לטענתו.  כי  המערערת  מורדת  בזנות  מהסוג  הגרוע  ביותרדק  בית  הדין  שקבע  צ .א
ו  פעולה  למען  שלום  בית ימש  מהמערערת  לשתף  עיקלפני  שפתח  את  תיק  התביעה  לגירושין  ב

 אולם  המערערת  השיבה  פניו  ריקם,  תרב  שידווח  לבית  הדין  על  התקדמות  שלום  הביי  ידל  ע
יין צלעניין  זה  .  זר  כבר  באותה  תקופהעם  הגבר  הם  נחה  אותו  ואת  הילדים  לטובת  בילוייוז

 .לטיעונים שהעלה בכתב התביעה

כבר   טענתו  ל.גות  המערערת  נאלץ  לעזוב  את  הביתהדק  בית  הדין  שקבע  כי  בגין  התנצ .ב
נהגה  לקלל  את  הוריו ,  לפני  שפתח  את  תיק  התביעה  המערערת  נהגה  באלימות  מילולית  כלפיו

שייכת ,  אני  לא  שלך,  אל  תיגע  בי,  ק  המיני  כלפיךאיבדתי  את  החש"ו  בטענה  ימוסירבה  לחיות  ע
את   דבריו  כתבלש,  יין  לתצהיר  של  הבןצלעניין  זה  .  וכפי  שציין  בכתב  התביעה"  אחרם  לאד

 .כי המערערת הכניסה את הגבר זר לבית עם עזיבתו את הבית, האמת

 לדבריו  בכתב  התביעה  ציין  כי  הוא  מבקש  גירושין.  ש  שלום  ביתיקכחיש  כי  לא  במ .ג
ו  פעולה  לשם  כך  אולם ימש  מהמערערת  לשתף  עיקלטענתו  אכן  ב.  ולחילופין  שלום  בית  אמת

 .לטענתו כבר באותה תקופה המערערת קיימה יחסים עם הגבר זר. ללא הועיל

ן  כי  עם  הבנתו  שהמערערת  מתרועעת  עם  גבר  זר  ופרקה  מעצמה  את  הצניעות עוד  טע .ד
 .הימהבין שלא יוכל לחיות ע

ערערת  כבר מדוח  החוקר  שהוזמן  על  ידו  נעשה  לאחר  שהתברר  לו  כי  ה  כימשיב  טען  ה .ה
הגבר ם ודות קשריה עאל עהמערערת נחקרה ,  קשר  אינטימי  וכה  מנהלת  עם  הגבר  הזררתקופה  א

יין  לפרוטוקול  מיום צלעניין  זה  .  והיא  שיקרה  במצח  נחושה  לבית  הדין  שציין  זאת  בפסק  הדין
 .הדיון

. אולם  המערערת  החליפה  מנעול  ומנעה  ממנו  להיכנס,  יתש  להיכנס  לביקטענתו  בל .ו
 .גבר הזר חי בביתהמאחר ש' לו למה להיכנס איןש'לדבריו הסכים לדברי בית הדין 

אביו  תוך  כדי י  ל  בגידה  עם  גבר  זר  בבית  שנרכש  על  ידשן  כי  מעשה  כה  חמור  עוד  טע .ז
 .חזרת המתנה שניתנה מאביו למערערתהת אמרידה מצדיק 

תנהגות  זו  של  המערערת  שלעיניהם  נוהגת  בזנות השל  בן  כי  הילדים  סבלו  עוד  טע .ח
 .בעודה נשואה

. נו  להיתעל  פי  ההלכה  היהודית  מורדת  מסוג  כזה  מפסידה  את  המתנות  שנ  טענתול .ט
 .יין לפסיקות הלכתיותצעניין זה ל

 ן  כי  גם  בפסיקה  האזרחית  יש  התייחסות  למורדת  מסוג  כזה  שמפסידה  מתנותטעוד  ע .י
מקורות   ודולעץ  "בגבשופט  מנחם  אלון  היין  לפסיקת  צלעניין  זה  .  התניהבן  שניתנו  לה  וכיו

 .אששים זאת על פי חוק המתנותמה

שהציג  מחזקות  את ת  ן  כי  אביו  שילם  את  כל  שווי  הדירה  למוכר  והקבלועמשיב  טה .אי
 ים לא היה כסףאביו שכן לצדד ילםש, עליה שאין לו קבלות, יתרת הסכום גם את לדבריו. טענתו

לו  הוא  החל יוא,  א  עבדה  ולא  הכניסה  כספים  מהוריהל,  ל  תשע־עשרהיהמערערת  נישאה  בג  –
חיש  טענת  המערערת  כי  היתרה  שולמה  מכספי  חתונה כהוא  מ.  לעבוד  באותה  תקופה

 .והשתכרותם

ם אחלוק  שלא  בחלוקה  שווה  וזאת  בהתלמשיב  העניין  זכויות  הסוציאליות  מבקש  ב .בי
בעניין .  ן  הוא  של  המערערתיישואנירוק  הפבָשם  וכח  שהָאהק  יחסי  ממון  ומאחר  ש  לחו8לסעיף  

 .יין לפסיקה האזרחיתצזה 
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. קשת  המערערתבת  אן  כי  נימוקי  בית  הדין  מספיקים  כדי  לדחות  עעניין  המניה  טב .גי
המניה  אינה ,  כש  אביו  בעבורוריון  לפני  נישואין  הקניית  זכויות  במניה  שירלדבריו  אין  בה

 .כל הנכסים שהכניס לפני הנישואיןכדינה ויזון אברת־

פסק  הדין  שהוכיח  אין  להאמין י  יין  לנימוקצק  שניתן  מאביו  כהלוואה  'יין  הצנעב .די
 .בקשת להוציא אותו מחזקתוא משטר ברור והיהלגרסת המערערת מאחר ש

יום  פתיחת  תיק  התביעה  מאחר בדק  בית  הדין  שקבע  את  מועד  תשלום  השכירות  החל  צ .וט
צהיר  הבן  שאכן  המערערת  הכניסה  גבר  זר  לבית מתדבריו  מוכח  מטיעוניו  בכתב  התביעה  ולש

 הבן  תםחהתצהיר  האחר  ש,  לדבריו.  להיכנס  לביתו  כבר  בתקופה  זו  ולכן  לא  היה  באפשרות
 .נעשה בלחץ של המערערת ר יותרחמאו

 .בקש לדחות את הערעורממשיב  הסיכוםל

 יון והכרעהד

טיעוני  המערערת  להגדרתה  כמורדת  על  פי  פסק  הדין  נשוא בראשית  דברינו  נתמקד  ב

 .הערעור

פנינו  מקרה  עגום  של  תא  משפחתי  שהתפרק  תוך  כדי  הטחת  האשמות  הדדיות  קשות ל
 .שחלקן לא הוכח וחלקן הוכח

ה  באלימות  ומתוך  פחד  שתגיש  תלונה ימא  הוכחו  טענות  המערערת  כי  המשיב  נהג  על
 .במשטרה עזב את הבית

 .2013ה אחרת בשנת ישם אה עב ות המערערת כי המשיב בגדו טענחא הוכל

ו  באלימות  מילולית  קשה  ובבילויים  עם ימא  הוכחו  טענות  המשיב  כי  המערערת  נהגה  על
 .גבר זר תקופה לפני שפתח את תיק התביעה בבית הדין

 )לפי  הודאתה(שים  ודוכח  כי  המערערת  החליפה  מנעול  והכניסה  גבר  זר  לבית  כארבעה  חה
 .החליפה את המנעול כדי שהמשיב לא ייכנס לקחת חפצים, לדבריה. תיחת תיק התביעהלאחר פ

ומאז   )2013יוני  (שים  לאחר  פתיחת  התיק  ודוכח  כי  המערערת  חיה  עם  הגבר  הזר  כשבעה  חה
 .ו בניגוד למעשה בית דיןימחיה ע

מו בית  הדין  בתוך  ע.  ין  חולק  שקשרים  כה  עמוקים  עם  גבר  אינם  מתחילים  בפתע  פתאוםא
לדבר  שהמערערת  החלה  את ים  ובחברה  בת  ימינו  החשופה  למתירנות  יש  יותר  מרגלי,  יושב

 .שים מספר לפני שהעזה להכניסו לביתודח )ואולי עם גברים(הקשרים עם הגבר 

וכפי ,  תכה  דרכיה  כבר  לפני  עזיבתו  את  הבירר  להניח  שטענת  המשיב  שהמערערת  סיבס
איבדתי "ים  שציין  המשיב  שהמערערת  הטיחה  כלפיו  הביטוי.  ממש  שציין  בכתב  התביעה  יש  בה

לם ואינם  לקוחים  מע"  שייכת  לאדם  אחר,  אני  לא  שלך,  אל  תיגע  בי,  את  החשק  המיני  כלפיך
ש  סבירות יכך  ו.  המערערת  בסגנון  כזה  או  כיוצא  בו  פימאמרו  נהדמיון  ויש  סבירות  גבוהה  ש

,   ומכאן  קשריה  העמוקים,גבוהה  שהמערערת  לטשה  עיניה  לגבר  זר  בעודה  נשואה  למשיב
 .ה לכל דבריששים כיחסי בעל ואודלאחר כשבעה ח, שהוכחו

ראשיתו  של בלציין  שמדברי  המערערת    המשיב  לציין  משפט  חירתבבית  הדין  רואה  ב
ת אאבו  וכת  איע  בבציונו  השכן  בחר  לציין  משפט  זה  ל,  הדברים  פגעו  בו  קשותי  כ  הסכסוך
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עס  כלפי  המערערת  וביטוי  לרגשותיו  כלפי  מעשה נימת  כ  יש  בדברים.  הפגיעה  בו  ובילדים
 .הבגידה

כך ,  תסכול  ובלבול,  זעם,  כנות  עה  מתרשם  שאכן  המלים  הללו  מביעותימעיין  בכתב  התבה
מבקש  גירושין  ומצד  שני  מבקש  לסייע  בידו  להשיב  את  המערערת  לחיקו  ולתא   מצד  אחד  האיש

 .הכריז עליה כמורדת ל–המשפחתי ואם לאו 

ין  של  בית  הדין  קמא  שהכיר  את  הצדדים  היכרות  ישירה  עוד  בראשית  דרכם יינו  בפסק  הדע
ינה  דוברת אבהליכים  הדיוניים  והתרשם  לאחר  דיונים  רבים  במשך  כארבע  שנים  שהמערערת  

ית ב  בלהגדיר  זאת  איב  יטה.  עם  גבר  זר  לעיני  המשיב  וילדיו  זנות  ב–ורדת  מאמת  וכי  היא  אכן  
אה  עוד רו."  כהן  דיין  בבית  הדין  ולא  נתקלתי  במרידה  כזאתשנים  רבות  הנני  מ:  "דין  בנימוקיו

ולטי 'אלישיב  וז,  ג  הדאייא"הרה  שכן  כתבו  )13עמוד    ר  כרך  ה"דמפ(  אביו  מה  שננבהמשך  דברי
ה  הממשיכה  בזנות  עם  גבר  אחר  אין  חולק  שדינה  כמורדת  וזונה  המפסידה  את ישל  שא"זצ

 .ה שסרחהישהמתנות ולא כדין א

חד  תוך  כדי  ציון  לדברי אביעת  המערערת  כמורדת  התקבלה  פה  ק  ובחנת  בית  הדין  קמאא
ו  סבירה ינאבחנה  זו  נראית  בעינ.  תחמקותה  מתשובות  ברורותלהרוטוקולים  ופהמערערת  שב
 .הגדול תערבות בית הדיןהת אואינה מצדיקה 

ה  לשלום  בית  וזו ילהעיון  בכתב  התביעה  של  המשיב  עולה  בבירור  כי  פני  המשיב  היו  בתחמ
ברם  משהתברר  למשיב  שהמערערת .    בקשתו  מהמערערת  לפנות  לבית  הדין  לקבלת  ייעוץתהייה

 .ש להכריז עליה כמורדתיקכבר חיה עם גבר אחר והם אסורים לחיות יחד ב

דברים  הללו  עומדים  בסתירה  לטענת  המערערת  כי  המשיב  מרד  בה  ולא  היה  מעוניין  כלל ה
מצבם  כמורדים  זה  בזה  וכמו   הגדיר  את,  בכתב  התביעה,  נם  שהמשיבומנכון  א.  בשלום  בית

ברם  כידוע  חיזיון  נפוץ  הוא  לראות  כתבי  תביעה  של .  כוח  המערערת  בטיעוניו  לנכון  בא  שהעיר
 .שאינם בקיאים ומתמצאים בחומר ההלכתי וכותבים זאת ללא ידע הלכתי כי דיןרבעלי דין ועו

טענה  כלפי  בעלה  שמרד ה  ישאשבו  מעין  מקרה  שכזה    )24–23כרך  יד  עמודים  (ר  "בפדה  ראו
ו בשלום  בית  ונגרר  אחר  מי  שייצג  אות  תחילהבבה  ובית  הדין  הצדיק  את  הבעל  שהיה  מעוניין  

 .לומר שהוא מעוניין להתגרש

ה "תערבותנו  בהתאם  לתקנה  קלהאת  ה  א  מצאנו  טעות  בהלכה  או  בשיקול  דעת  המצדיקל
 .שבתקנות הדיון

קת  להתערב  בפסק  הדין  שקבע  כי אין  עילה  מוצדשיא  העמדת  בית  הדין    שר  על  כןא
 .המערערת מוגדרת כמורדת לכל דבר ועניין בהתאם לתשתית העובדתית שהונחה לפניו

 .ל"בנסיבות העובדתיות הנ עניין הגדרת המערערת כמורדת נדחהבהערעור : סיכוםל

 אבי המשיבי ידל ענת המערערת בעניין רכישת הדירה עשל טירור עובדתי ב

הוכח לפנינו שאבי המשיב שילם למוכר באופן ישיר סך ,  בפסק הדיןכאמור בתחילת דבריי

בהתעלמות [  הוא  שיש  למערערת  )לאחר  חישוב  מתמטי(הפועל  היוצא  מכך  ,    דולר78,000

שכן  מחיר ,    מערך  הבית33.9%מחצית  מ־]  שברישום  שתידון  להלן'  מתנה'בשלב  זה  משאלת  ה

  בסך ]  דולר78,000הפחתת  הסכום  של  לאחר  [ואת  היתרה  ,    דולר118,000הבית  עמד  על  סך  
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 שלא – ממחיר הבית בעת הרכישה ]ומעט יותר[ סכום השווה ערך לכשליש – דולר 40,000

 . הוכח כי שילם אבי המשיב יש לחלק בחלקים שווים

לקה  של   כחשומהרחציתו  שמ,  שלפנינו  נותרה  ההכרעה  ביתרת  שווי  הבית  מצא  אפואנ
 .המערערת

, שהצדק  עם  טענת  המשיב  כי  לצדדים  לא  היה  כסף  לשלם  למוכרא  נכחד  שקיימת  סבירות  ל
. וכי אביו השלים את התשלום )שרה  והמשיב  כבן  עשרים וארבע־עהמערערת  כבת  תשע(ירים  עבהיותם  צ

ו  מכספי  חסכונות  לא  נראית אלומר  שגרסת  המערערת  כי  היתרה  שולמה  מכספי  חתונה    אפשר
 1996זומן  בשנת  במ  של  כארבעים  אלף  דולר  תנות  חתונה  בסדר  גודלמאפשרות  של    ה–סבירה  

כאשר ,  חיסכון  שכביכול  חסכו  במשך  השנה  וחציהא  סביר  גם  של,  אינה  סבירה  ואינה  מצויה
 . יגיע לסכומים כה גבוהים, עקב היותה לאחר לידהה המערערת לא עבד

ומדת  הזכות  שבה  היא  מוחזקת  ברישום  בטאבו  לטעון  כן  מן  הספק   עלמערערת  כל  מקוםמ
כל עוד לא יוכיח המשיב  :קרי, "המוציא מחברו עליו הראיה"אם לכלל ההלכתי הידוע של ובהת

ית שישל  כשלהוציא  את  המערערת  מהמוחזקות  שלה  בבית  בשווי    גרסתו  בראיה  ברורה  אין  את
 .מערך הבית

 ה מורדתישירור הפן ההלכתי בדין החזר מתנות באב

הן  עולות  שאלות  משנה  העומדות בבואנו  לבאר  דין  זה  מתעוררות  שאלות  מרכזיות  ומ

 :להכרעה כדלהלן

 ?הישעל לאבה דין מתנות שנתן מ .א

 ?ה טעם הדיןמ .ב

 ?הנותן חד מקרוביואאם יש חילוק בין בעל הנותן לה .ג

 ?האם המתנה חוזרת לנותן עצמו או לבעל, רובו של הבעל נתןקמקרה שב .ד

  ?ם התשלום מוצמד או לאואם כן הא, אם המתנה חוזרת בעינה או בתשלום כספיה .ה

 ?המתנות אם יש חילוק מתי ניתנוה .ו

 ?אם יש חילוק בסוגי המתנותה .ז

 ?או לא אם יש חילוק אם לבני הזוג נולדו ילדיםה .ח

 ?או רק בעת הגירושין שהיאם המתנה חוזרת עם מרידת האה .ט

 ?תובתהכשה את יאם החזר מתנה תלוי בהפסד האה .י

ה  בטאבו ישהאשם  הבעל  או  קרובו  רושמים  את  הבית  על    אשרכדין  באם  יש  חילוק  ה .אי
 ?כמו בימינו

  .פסקי הראשונים ופסקי האחרונים עד ימינו, קור הדיןמת אתחיל לבאר נ

 .פתח במקור הדיןנ
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 קור הדין בתלמודמ

 : איתא)א"נד ע(במסכת כתובות 

אין  שמין  מה   :ושמואל  אמר,  שמין  מה  שעליה:  רב  אמר  –אלמנה  :  יתמרא
, וותיה  דשמואלכדתנן  במתניתין  ף  על  גב  א:  מר  רב  נחמןא  [...]  יהשעל

, ואחד  המעריך  את  עצמו,  חד  המקדיש  נכסיוא:  "דתנן  ,הלכתא  כוותיה  דרב
אין  לו  בכסות  אשתו  ולא  בכסות  בניו  ולא  בצבע  שצבע  לשמן  ולא  בסנדלים 

וכי  מאחר  דתנן  במתניתין :  אמר  ליה  רבא  לרב  נחמן"  .חדשים  שלקח  לשמן
לכאורה  כשמואל :  אמר  ליה?  אמאי  הלכתא  כוותיה  דרב,  ה  דשמואלכוותי

אדעתא , כי אקני לה?  מאי  טעמא.  כי  מעיינת  בה  הלכתא  כוותיה  דרב,  ריהטא
 .אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה, למיקם קמיה

 .באר את דברי הגמרא בקצרהנ

מעריכים  רבלדעת . בה המגיעה לה מהיתומיםוב ושמואל נחלקו באלמנה הבאה לגבות כתר
אין  מעריכים  את   לדעת  שמואל.  ווים  מתשלום  הכתובהשאת  בגדי  האלמנה  ומפחיתים  את  

 .הבגדים והאלמנה מקבלת את מלוא כתובתה כך שהבגדים נותרים ברשותה

באדם ת  שם  עוסק  המשנה.  )א"כד  ע(ב  נחמן  הביא  ראיה  לשמואל  מדברי  המשנה  בערכין  ר
יכול  לגבות  את ו  ניאהגזבר    :הדין.    ואין  לו  במה  לשלםאת  עצמו'  עריךמ'המקדיש  את  נכסיו  או  ה
מכאן  מבקש  רב  נחמן  להוכיח .  ה  ומכסות  הילדים  אשר  נתן  להםישחוב  הבעל  מכסות  הא

 .ה קנתה את הכסות ולכן אין שמין לה את הכסות וכמו שיטת שמואליששהא

בראיה אולם  המעיין  ,  כאורה  כשמואללהגם  שנראה    :לא  שרב  נחמן  ביאר  בהמשך  הסוגיהא
ה  ממשיכה  להיות  נשואה ישלשמואל  וגם  רב  מודה  במקרה  זה  שבו  האה  זו  יראה  שאין  מכאן  ראי

אולם  על  דעת  שתצא  ממנו  לא ,  לבעל  ומשום  כך  על  דעת  כן  ודאי  הקנה  לה  הבעל  את  הכסות
 .הקנה לה

 י"יטת רשש

 : כתב בזו הלשון")לכאורה כשמואל ריהטא"כתובות שם בדיבור המתחיל (י "רש

אבל  כי  מעיינת  בה  לא  מסייעא ,  מרוצת  משמעות  המשנה  כשמואלתאום  פ
ואדעתא  דהכי  מקנה  לה ,  דהא  קמיה  קיימא  ואינה  יוצאה  מביתו,  לשמואל

 .שיהו שלה כל זמן שהיא תחתיו

בעל   מן  ההישמשמע  שהכסות  מוקנית  לא  "יהו  שלה  כל  זמן  שהיא  תחתיוש  "מדבריו,  נהוה
 .יא תחתיוהבתנאי שהמתנה תתקיים כל עוד 

ש  לה  במתנה  זכות יה  נשואה  ישל  עוד  האכגוף  ולפירות  ו  ל–  זהו  קניין  גמורש  נראה  ודע
 .י"דברי רש את ה שהעתיקין בסוג"וכן משמע מדברי הר. לוטהחקניינית 

 וההשלכה למתנות שנותן הבעל לאישה דרי חיוב הבעל בכסות ובמדורג

 : נבאר להלן שנידון זה שנוי במחלוקת

 )גראה  דברי  יוסף  אבן  העזר  סימן  ע,  במדור  א  הדיןווה(ל  בכסות  אשתו  ש  הסוברים  שחיוב  הבעי
ויש  סוברים  שהחיוב   .ן"י  ומהר"ור  בתנאי  כמו  שמשמע  מרשמהבעל  מקנה  לה  זאת  בקניין  ג

אולם  אין  בזה  מעשה  קניין  אלא  בגדר ,  דורלמלכסות  וה  ישאהמוטל  על  הבעל  הוא  לדאוג  ל
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ירה  שאין  לו  קניין  בגוף  הדירה  אלא דוכר  שו  יש  לה  זכות  שימוש  בדבר  כמ  –בלבד  '  שאלהה'
 .ת הלכתיות רבותוויש למחלוקת זו נפקות. כות שימושז

ש  הביא  את  דברי  הגמרא  ופסק  הלכה "וכן  הרא  )ף"א  מדפי  הרי"כתובות  כא  ע  –  בסוגיין(ף  "בריו
 .כרב

 ה המתגרשתישין כסות באד

" ל ולמיפק לא אקני להאדעתא למשק, אדעתא למיקם קמיה, כי אקני לה"על סברת הגמרא 

אין ,  דמאן  דגריש  לאתתיה  מדעתא  דנפשיה,  ושמעינן  מינה":    וזו  לשונוף"הרי  כתב

 ."אלא איהו בעי לאפוקה, דלאו איהי בעיא למיפק, שמין לו מה שעליה

שכל  זה  דווקא  באלמנה ,  ף  לומד  מסברה  זו  של  הגמרא  שנאמרה  באלמנה"הרי  :לומרכ
דאקני  לה  אדעתא  למיקם "שם  שייכת  הסברה  ,  סי  הבעלשבעלה  מת  ובאה  לגבות  כתובתה  מנכ

, היא  אינה  מבקשת  להתגרש  קיימת  סברה  הפוכהושהבעל  מבקש  לגרשה    ישהאאולם  ב,  "קמיה
ומבחינתה  היא  מקיימת  את  התנאי  להיות ,  ה  אומרת  שכיון  שאינה  רוצה  להתגרשישהאשוהיא  

צריכה  להפסיד  את ה  אינשום  רצונו  להתגרש  ממנה  ומ,  שר  רוצה  להתגרשאאלא  שהוא  ,  מויע
 .שלה והכסות היא, ן שמין לה את הכסותיכן אל. הכסות שקנה לה

 .ף"הלכה את דברי הרילביא  ה)כתובות פרק ד סימן לב(ש "הרא םג

שה  זוכה  בכסות  שנתן ין  שהא"י  והר"שרללמוד  שסבר  כפירוש    ף  יש"לכאורה  מדברי  הריו
 .שאלה גרידאבקניין גמור ולא רק בזכות שימוש בתורת  לה בעלה

 :ברינודת אבהיר נ

אדעת  למשקל  ולמיפק  לא ,  אדעתא  למיקם  קמיה,  כי  אקני  לה  "ף  לומד  מדברי  הגמרא"ריה
 .ה שבעלה רוצה לגרשהישלדין א, נה מבעלהמה שהתאלאישבעניין ו שנאמר" אקני לה

ת שהקנה  לה  זכו"  אקני  לה"נראה  ברור  כי  הוכחה  זו  לא  תיכון  אם  נבאר  בדברי  הגמרא  ו
יוכל  הבעל  לומר  לאשתו  שהקנה  לה   שכן  אם  נלמד  כן,  ש  בלבד  על  דרך  השאלת  בגדיםשימו

 ,כאשר  הוא  מחויב  מן  התורה  לדאוג  לה  לכסות,  עוד  הוא  נשוי  להל  כ  בכסות  זכות  שימוש  בלבד
ה  לשימוש  אינה ישזכות  זו  של  הא,  )אף  אם  מרצונו(תגרשו  הוהיות  ש,  ולם  גוף  הכסות  נותר  שלוא

  .קע חוב זה של כסות ממנופתר מאחר שוקיימת י

 .ש למדו שהבעל מקנה לה קניין גמור בגוף הכסות על תנאי"והראף "יהכרח אפוא שהרב

ה  אלמנה  ששמין  לה  את  הכסות ישפעמים  משמש  לזכותו  של  הבעל  וכמו  בא  –נאי  זה  ת
שה  ללא  סיבה  מוצדקת ירה  שבעלה  גישה  כמו  באישופעמים  משמש  לזכות  הא,  שנתן  לה  הבעל

ה  עומדת  הזכות  לטעון  שהיא  מקיימת  את  התנאי  להמשיך  לחיות ישבמקרה  זה  לא,  רוכפי  שנבא
 . וכי הבעל הוא זה אשר רוצה להפר את התנאי ולפיכך עליו לשאת בתוצאות, ו יחדימע

 ."אלא  איהו  בעי  לאפוקה,  יא  למיפקעדלאו  איהי  ב:  "ף"ברה  זו  בעצם  טמונה  בלשון  הריס
 .דוק ותשכח

ביאר  מעין  מה  שכתבתי  בדברי  את  ראיית   )םש(  'ו  מלחמות  הן  בספר"וב  ראיתי  שהרמבש
 :ף וזו לשונו"הרי

עכשיו  היא  יוצאת ובל  מגרש  את  אשתו  כיון  שהיא  קנתה  כדי  לעמוד  לפניו  א
, דהא  לאו  למיפק  קיימא,  תנו  לי  בעלי  ואעמוד  לפניו  :תימא,  בעל  כרחה
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ותן לנ?  למה  זה  דומה  .נה  אותם  לה  כל  זמן  שתעמוד  לפניוקולטיבועין  ה
, שמתנתו  מתנה  כיון  שהעכבה  אינה  שלו,  שישמשנו  ל  מנתעמתנה  לחבירו  

 .והא נמי מתנה גמורה היא

רו בלהתחייבות  נותן  מתנה  לח,  ן  שדימה  דין  התחייבות  הבעל  לאשתו  בכסות"דברי  הרמבמ
אינה ,  שגם  התחייבות  זו  של  הבעל  להקנות  לאשה  כסות  בתנאי  רואים  להדיא,  שישמשנו  ל  מנתע

להתחשב  בתנאי  זה  גם  בדעתה  מאחר   ויש,  באומדן  דעתו  של  הבעל  ך  ורקאלויה  תוצדדית  ־חד
 .תחייבות זו ניתנת בתמורה ולא סתם מתנההש

ה  צד  בתנאי  ויש  לה  את  הזכות  שהתנאי  יתפרש  גם  לטובתה  כאשר  הבעל ישגם  הא:  לומרכ
 .מעוניינת בהפרת התנאי נהאייין לגרשה ללא סיבה והיא מצידה נמעו

ל "ן  הנ"במשציין  לביאור  הר  וגיהסבדרוש  וחידוש  על  ה  גראיבא  יקעי  במצאתי  לר  רםב
אלא  שלא  זכיתי  להבין ,  ף"ה  מדברי  הרייף  ולדבריו  אין  רא"וביאר  ביאור  שונה  לראיה  של  הרי

מה  שהוסיף  לבאר   )חסימן  י(ש  שקאפ  "וראה  עוד  במערכת  הקניינים  להגר.  דעתיר  דבריו  לפי  קוצ
 .ל"ואכמ, ף"עוד בדברי הרי

 :וזו לשונו )דהלכות אישות הלכה ז מק טפר(ם "פסק הרמבכן ו

אבל  אם  גירשה .  שמין  לה  כל  מה  שעליה  ופוחתין  אותו  מכתובתהו[...]  
שהרי  לקחן  לה  וזכתה ,  גובה  בלא  שבועה  ואין  שמין  כסות  שעליה,  לרצונו

 .לא היא, בהן והוא רוצה להוציאה

או  גרמה (שה  יקה  לא  בישוד  האה  בקניין  גמור  את  הכסות  כל  עישהבעל  הקנה  לא  :לומרכ

שיהו "י  בסוגיה  "וזהו  מעין  מה  שכתב  רש"  וזכתה  בהן"ולכן  דקדק  לומר  ,  התגרש  ל)להכרח
 ".שלה

, חו  וכמו  אלו  שכופין  אותם  להוציאורה  יוצאת  בעל  כיששם  כתב  שאם  הא  יד  משנהגבמו
 .ף"וכן דייק מדברי הרי, ודאי שמין מה שעליה

דווקא  אם א  והה  גרושה  שישה  שנאמר  בפוסקים  באמגביל  דין  ז  יד  משנהגהמ  :לומרכ
ל  אזי  שמין  לה  את "אבל  אם  נאלץ  להתגרש  על  פי  חז,  הגירושין  נבעו  מרצונו  של  הבעל  להתגרש

 .הכסות ופוחתין מכתובתה

דקדק  מדברי  המגיד  משנה  שאם  אין  כופין  על  הבעל  לגרש   )ק  ב"סט  סימן  צ(בחלקת  מחוקק  ו
 .הישודקת להתגרש מהאאזי אין שמין אף שיש לבעל טענה צ

אבל   "–  )שם  סעיף  א(בשולחן  ערוך  ו  ן  ונפסק"ברו  מדברי  בעל  העיטור  שהובא  דבריול
משמע שדווקא בלא טענה אין שמין  – "לה  מדעתו  בלא  טענה  אין  שמין  להעבגרושה  שגירשה  ב

שכל  עוד  לא  כופין  את   המגיד  משנהת  ברסודלא  כ  את  כסותה'  מיןש'אבל  אם  יש  לבעל  טענה  
דברי מם  גנראה    כדברי  המגיד  משנה  קת  מחוקקלדברי  הח  ל.לתת  גט  אין  שמין  את  הכסותהבעל  

 .כך עתו נוטהדונראה ש, ש"ף והרא"הרי

. יחלוק  על  העיטור  באופן  שלא  יד  משנהגברי  המדת  איישב    )בק  "שם  ס(ולם  הבית  שמואל  א
' מיןש'רש  עילה  מוצדקת  לתביעתו  להתג  לבעל  יסכים  שכל  עוד  יש  גם  המגיד  משנה,  לדבריו

הוא שאף  ,  שכופין  אותו  שמין  לא  באו  לאפוקי  מגרש  מרצונו  אלא  לרבות  שכשכופין  אותו  שמיןכודבריו  ש[

 .ראה שם. ]הגורם לגירושין ולכפייה
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ל  וסובר  שגם "שחולק  על  הפוסקים  הנ  בריודת  אביא    שה)ף  שם"על  הרי(ן  "רבה  ו"רזבראה  ו
הביא   ש)כתובות  שם(  עוד  בחידושי  המאירי  ראה  ו.ראה  שם  טעמו.  את  הכסות'  מין  להש'בגרושה  

 .ל"ואכמ. דעה נוספת

 סק השולחן ערוך בדין זהפ

  פסק  כדעת  רוב  הפוסקים  שבאלמנה  אין  חילוק  בין  בגדי  חול )סימן  צט  סעיף  א(בשולחן  ערוך  

 . לבגדי שבת

כתב  שבכסות  אלמנה  אין  יכולים  היתומים   )יוסףית  ובא  בבהתובות  שם  וכ(א  בסוגיין  "ריטבב
שאינו :  "ובטעם  הדבר  כתב.  ייב  את  האלמנה  להשיב  את  הכסות  ולשלם  לה  כסף  בתמורהלח

 ".בדין שיפשיטוה ערומה ותלך

 .הביא דין זה להלכה )עיף אסם ש(א "ברמו

א  הללו  שאף  אם  הבגדים  שווים  יותר  מסכום "כתב  על  דברי  הרמ  )דק  "שם  ס(בבית  שמואל  ו
 .ה לשלם את המותר בכסףישהאוזכות , הכתובה אין מוציאין ממנה את הבגדים

ה  שבעלה ישף  דין  א"מדין  זה  למד  הרי.  ד  כה  ביארנו  דין  אלמנה  בכסות  שקנה  לה  הבעלע
ומזה  למדו ,  ן"מגרש  אותה  לדעתו  שאין  שמין  לה  את  הכסות  שקנה  לה  מהטעם  המבואר  ברמב

ן  שחוזרת ווה  המתגרשת  לדעתה  ששמין  לה  את  הכסות  בכתובתה  כיישהפוסקים  לדין  א
אדעת  למשקל  ולמיפק  לא  אקני ,  אדעתא  למיקם  קמיה,  כי  אקני  לה"ה  שקבעו  בתלמוד  האומדנ

 ."לה

על  כך  נעמוד   ?שצריכה  להחזיר  מתנות'  התדעל'ה  מתגרשת  ישהם  אשבה  הם  המקרים  מ
 .בהמשך דברינו

 א בדרך מרדשלה המתגרשת ישין החזר מתנות באד

 )  בבעל  העיטור  ובבית  יוסף,ן"הובאו  בר(ובדין  מתנה  שנתן  הבעל  לאישה  כתבו  הגאונים  

כל  עוד  לא  חל  עליה  דין  מורדת ',  סרחה  עליו'שהמתנה  אינה  חוזרת  גם  אם  האישה  

 .שמפסידה כתובה ומתנות

 .ולא נמצא מי שחולק בדין זה, ובנושאי כלים )שם סעיף ב(א "כן פסק הרמו

 ערבא  בעי,  דאטו  מאן  דיהיב  מתנה  לחבריה  ולרחמיה:  ")םש(ברת  הגאונים  מבוארת  ס
 ".למשקל מיניה דרחים ליה לעולם

 צריך  מקבל  המתנה  להעמיד  לו  ערב  וכי  –י  שנתן  מתנה  לחבירו  ולאוהבו  מ:  לומרכ
 ?לםושהחברות והאהבה תמשיך ביניהם לע

יתכן שיל  דעת  כן    עשהמתנה  קיימת  לעולם  ונותן  המתנה  נותנה  הוא  ועל  היוצא  מכךפ
 .חברות והאהבה תיפסק לה בהמשךהש

 :נצטט מדבריו, )אסימן ש(ש "רחבה בריבזה מבואר בהן יד

, ם  מה  שאמרת  שבנדון  זה  התכשיטין  הם  שנתן  הבעל  לאשתו  דרך  מתנהג
בשם   כתבון  שכ,  דודאי  הבעל  שנתן  לאשתו  מתנה  גמורה  היא  ואין  שמין  לה

 :ידי  שלוחול  ואם  כן  כשחתן  נותן  התכשיטים  לכלה  ומכריז  ע.  ל"הגאונים  ז



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

28 

, הרי  קנאתם במשיכה  –יא  מקבלת  אותם  וה"  את  החגורה  נותן  החתן  לכלהז"
 ? ומפני מה לא תקנה אותם האשה

 .ד כאן תורף דבריךע

 . ומדעתי הוא ל אמת הוא"ה שכתבו בשם הגאונים זמ: אני אומרו

] ולשונו  שונה  מעט,  דף  לד  טור  ד,  כתובות  –ות  כ  א[טור  יה  שמצאת  כתוב  בעמ
שמצא  אחרת ,  דווקא  מדעתא  דנפשיה  –בגרושה  שאין  שמין  מה  שעליה  ד

 ועוד  כתבו.  אדעתא  דהכי  לא  אקני  לה  –בל  אם  סרחה  עליו  א,  נאה  הימנה
לא   ואין  ומגרש  להשדשדרו  ממתיבתא  דמאן  דכתב  מתנה  לאשתו  בשעת  ני

דאלא  מעתה  מאן  דיהיב  מתנה ,  נן  כי  אקני  לה  אדעתא  למיקם  קמיהיאמר
 והכי  נמי  ?עי  למשקל  מיניה  דרחים  ליה  לעלםבערבא    –למאן  דרחים  ליה  

? הדרא  מתנה  ]ריבהמ[ונפל  ביניהון  איכסא  ,  דמאן  דיהיב  ליה  מתנה  לרחמיה
ל  הראשונים  וכל  דייני "ועוד  כך  עושים  רבותינו  ז.  הא  לאו  טעמא  הוא

 .כ בעיטור"ע. 'דמתיבתא וכו

או  מעות  או  אפילו ע  אבל  אין  דבריהם  אלא  בנותן  קרק,  כל  זה  אמת  ונכוןו
, שיטים  ללבוש  ולהתנאות  בהןשאינן  לא  מלבושין  ולא  תכ  שאר  מיטלטלין

אותן  שנהגו  לכתוב  מתנה  לחוד  בשעת   כגון,  "ה  שעליהמ"ואינן  בכלל  
ע דלא  גר  ,בין  בגרושין  כל  שאינה  מורדת  בות  נישואין  וזה  נגבה  בין  באלמנו

אבל  החתן  הנותן  סבלונות  תכשיטי  כסף   [...]מתוספת  שהוסיף  לה  בכתובתה  
  נישואין  בין  קודם  לכן  בעודה בין  שנתנם  בשעת,  וזהב  לכלה  להתנאות  בהם

 . אין זה מתנה גמורה, ארוסה

, וונה  למתנה  גמורהכאין  ה,  ששולח  ומכריז  זה  נותן  החתן  לכלהף  על  פי  או
ואפילו  הדר  ביה  איהו  מוהרי ,  דבין  מת  הוא  בין  מתה  היא  דהא  קיימא  לן

והטעם .  כל  שאינם  של  מאכל  ומשתה,  ואפילו  אכל  שם  סעודת  חתן,  הדרי
אלא  להתנאות  בהם  בין  בעודה  בבית ,  לאו  למתנה  גמורה  איכווןהוא  משום  ד

דעתו  הוא ,  ובדבר  של  מאכל  ומשתה.  אביה  בין  אחר  שתבוא  לבית  בעלה
 .כדי שלא תחזור בה היא, למתנה גמורה

לא  כסות  ולא ן  הגאונים  שאינ  ברו  בהןיש  מבאר  שיש  חילוק  ברור  בין  מתנות  שד"ריבה
 –שה  שנותן  הבעל  במתנה  י  דבריו  מבאר  שתכשיטי  אובתוך.  לבין  הללו  תכשיטים  להתנאות

הרי  שאין  זו  מתנה  גמורה ,  ה  תתקשט  בהם  לצורך  בעלהישהאשוא  היקר  ייעודם  עמאחר  ש
אבל  בעת ,  שתתנאה  לפניו  במסגרת  חיי  הנישואין  ל  מנתעוהבעל  אינו  מקנה  לה  זאת  אלא  

 .הגירושין ללא סיבה מקבלם בחזרה את שמתגרשים גם אם הוא יוזם

ורך שימוש משותף ששייכת צכל מתנה שנועדה ל א הדיןווה, תכשיטים לאו דווקא ורהלכאו
מתנת   גם".  קני  להאלמשקל  ומיפק  לא  א  אדעת,  כי  אקני  לה  אדעתא  למיקם  קמיה  "בה  הסברה

דירה  למגורים  נועדה  לשימוש  משותף  במהלך  חיי  הנישואין  וכוונת  נותן  המתנה  לתת  בתנאי 
ולפנינו  נרחיב  בזה ,  יןא  בזמן  שמקבל  המתנה  מפרק  את  חיי  הנישושחיי  הנישואין  מתקיימים  ולא

 .הדיינים כדבר פשוט המכריע שלם ונבאר שכן כתבו רוב

ה ישולא בא'  סרחהש'ה  ישנאמר  בא  ביא  העיטורהשדין  זה  ש,  ש"ב  הריבתוד  חילוק  ברור  כע
 .שהיא מפסידה כל מתנותיה' ורדתמ'

 ה המתגרשתשיה לדין תכשיטים באישילוק בין דין כסות אח

 .דין התכשיטים שונה מדין כסות בשני דברים
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ואילו  בתכשיטים  היא  מחזירה אותם כמות ,  במה  שלמדנו  ששמין  את  הכסות  בכתובה  אחדה
 .שהם

 הגירושין  אין  שמין  את  הכסות  והיא  שייכתת  במה  שלמדנו  שבכסות  אם  הבעל  יזם  א  שניה
 .וא יזם את הגירושיןהמקרה שטים הבעל מקבלם בחזרה גם ביואילו בתכש, ה לגמריישלא

לגבי  דין  סבלונות   )א,  הקמ(  א  בתראבמדברי  הגמרא  במסכת  ב  ש  הביא  ראייה  לשיטתו"ריבה
 .ששולח החתן לכלתו באירוסין שמקבלם חזרה גם אם חזר בו החתן מהנישואין

 .דין תכשיטים כדין סבלונות דבריול

 :וזו לשונו , של סבלונותם בדין זה"הרמב יא ראייה נוספת לשיטתו מדבריבש ה"ריבה

וזו   )גכ–אכ  כותלמהלכות  זכייה  ומתנה  הו  פרק  (ל  "ם  ז"כן  נראה  מלשון  הרמבו
  :לשונו

: לפנינו[  םליחזרו  הסבלונות  כ]  'כוו[שולח  סבלונות  לבית  חמיו  ה
וכן כלים , ]וכן להלן" והמשקה: "לפנינו[ חוץ  מן  המאכל והמשתה  "]כולן"
שהדבר ,  ובה  אותן  בבית  דיןוג.  כלהאבל  אם  היו  קיימין  חוזר  ]  'כוו[

 :לפנינו[יחזור  ,  יא  בוהחזרה  .  שלחם  אלא  דרך  נוי  בלבד  ידוע  שלא
שלא ]  'כוו[ואפילו  המאכל  והמשתה  נותנת  דמיו  בזול  ,  כל  ה"]וזרח"

" ודעתו:  "י"ובכה"  לדעת:  "ם"בדפוסי  הרמב[  נתן  לה  מתנה  זו  אלא  לדעתו
 .לא תחזור בו ש"]שדעתו"או 

ל  שהסבלונות  שאינן  של  מאכל  ומשקה  הם "  מדבריו  זנה  נראה  מבוארה
  [...]וכל זה הוא מפני אומדן הדעת, מתנה כל שלא תחזור בו

אבל ,  א  בעודה  ארוסה  ולא  נתקיימו  הנישואיןקאין  לומר  שזה  הוא  דוו
כשנותן   וכל  שכן,  ה  הרי  נתקיימה  המתנה  לגמריתכשנתקיימו  הנישואין  מע

לא ש"ל  לומר  "  שאם  כן  היה  לו  לרב  ז,בשעת  הנישואין  או  בתוך  ימי  חופה
נראה  שאין ,  "לא  דרך  נוי  בלבדא"ומדקאמר    "לכונסה  ל  מנתעלה  אלא    שלח

לומר  דאי  הדר  ביה  איהו ו  היה  לנ,  ועוד  שאם  היה  כאן  מתנה.  כאן  מתנה  כלל
אבל  בסבלונות  אם  היו  לשם  מתנה  כלל   [...]  ]'נ'  מ.  כמו  בדין  כסותו[  לא  הדרי

 . אי הדר ביה איהוהיה לנו לומר דלא הדרי

אלא ,  הדבר  ידוע  שאין  עושין  למתנה  גמורה,  כן  כשנותן  בשעת  נישואיןו
ומי  שאין ,  וגם  לפעמים  עושין  כן  לכבוד  בעלמא.  להתקשט  ולהתנאות  בהם

וגם  לפעמים .  לו  נותן  כלים  שאולים  ומחזירם  לאחר  הנישואין  לבעליהם
מרים  ומכריזים ואו,  שאין  שם  אלא  שידוכים  בלבד,  שולחים  קודם  אירוסין

אומדנא ו[...]  האירוסין  אין  שם  מתנה  כלל  ם  ובודאי  קוד.  שנותן  החתן  לכלה
ומעולם  לא  שמעתי  מי  שפקפק .  דמוכח  הוא  שאין  נותנים  לשום  מתנה  גמורה

 .ואפילו בגרושה, תכשיטי זהב וכסף בדבר לומר שלא יהיו שמין

 .ל שני חידושים נוספים"מצאנו למדים מדבריו הננ

 .לאחר הנישואין נאמר דין סבלונות שחוזרים לבעל אם מתגרשיםשגם  אחדה

שגם  מתנות  שנותן  החתן  לפני  אירוסין  בתקופת  השידוכים  דינם  כדין  סבלונות   שניה
 .שחוזרים אם מתגרשים

ם לא  שלחש"ם  שסתם  וכתב  בטעם  הדבר  "מדברי  הרמב  ש"הריב  כיחות  הדין  הראשון  הא
 ".סהנלכו ל מנתע"ולא כתב , "אלא דרך נוי
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ף  על הנותן  מתנה  לאשתו  א"מרן  בשולחן  ערוך    ל  דבריעצור  יש  בק"א  הביא  דין  הריב"רמה
 :א"וזו לשון הרמ" כתה במתנתהזדעתו משהוא מגרשה פי 

" לא  מדעתהששמגרשה  אף  על  פי  "אלא  כך  ראוי  להיות  ,  ל  כאן  טעות"נו
לאלמנה  שנוטלת   יןהדא  ווה,  אפילו  הכי  מתנתו  שלה,  כגון  שסרחה  עליו

.  כל שאינן דברים שהם מלבושים או תכשיטים העשויין להתנאות בהםמתנה
, ודוקא  שעשאן  הבעל  אבל  אחרים  שנתנו  לה  תכשיטים  בשעת  נישואין

 .הרי הם כנכסי מלוג שלה, למתנה גמורה נתכוונו

 'סרחהש'ה ישדר אג

כך  כתבו  בשמו  החתם ['  שסיבבה  שיגרשנה  הבעל'פירש  רבנו  ירוחם  '  שסרחה'בגדר  אישה  

: ליתא  אלא)  מישרים  נתיב  כג  חלק  ט(אבל  לפנינו  בדבריו  .  ת  תורת  אמת  סימן  נד"פר  שיובא  להלן  ושוסו

ח "אכן במהרלב[...]" לה  אבל  אם  גרשה  הוא  בעל  כרחה אין שמין [...]  גרושה  אם  מגרשה  מדעתה  שמין  "

' ין  שמין  וכובעל  כרחה  א[...]  אי  מיגרשה  מדעתה  שמין  [...]  וכן  כתוב  בספר  מישרים  :  "סימן  פ  כתב

כ "ע.  ובעל  כרחה  שלא  סיבבה  היא[...]  רוצה  לומר  שעשתה  היא  דברים  וסיבבה  שגירשה  [...]  ומדעתה  

ונראה  שהחתם  סופר [...]"  וזהו  מדעתה  '  אם  סרחה  עליו'עיקר  פירוש  דבריו  לרמוז  למה  שכתב  בעל  הטור  

הוא  מדברי '  וכו"  ה  לומרומדעתה  ובעל  כרחה  רוצ"והתורת  אמת  לא  ראו  אלא  דבריו  וסברו  שמה  שכתב  

והוסיף  אחר  כך  שרמז "    דבריופירושכ  עיקר  "ע"ח  הם  וכמו  שכתב  "אך  באמת  דברי  מהרלב,  רבנו  ירוחם

 . ]או לאו' סרחה עליו'בזה להבחנה אם 

שמצא אחרת נאה , דוקא מדעתא דנפשיה "כתבששהבאנו  )אסימן ש(ש "כן  מטין דברי הריבו
ת  דברי  העיטור אובהמשך  דבריו  ביאר  "  הכי  לא  אקני  להאדעתא  ד,  חה  עליורבל  אם  סא,  הימנה

והכי  נמי "הלשון    זו  ב,לא  –  כתב  שכל  זה  אמור  לגבי  תכשיטים  ומלבושים  אבל  בשאר  מתנותש
וממה "  הא  לאו  טעמא  הוא?  הדרא  מתנה,  נפל  ביניהון  איכסאודמאן  דיהיב  ליה  מתנה  לרחמיה  

דובר  בסכסוך  שנגרם מבפשטות  שמשמע    –  כסוךסירוש    פ–"  נפל  ביניהון  איכסאו"שכתב  
שמפסידה  בגדים ,  עליו  שווה'  סרחה'משמע  שדינו  ודין  ו,  ה  והביא  לגירושיןישבעטיה  של  הא

 .ותכשיטים ואינה מפסידה מתנות אחרות

ש "שכתבו  הריב  'סרחה'ת  לשון    אפירש  כן  ש)סימן  קמא  א  אבן  העזר(ופר  סת  חתם  "שווב
". הדין  עמוו"וכתב  עליו  "  מצא  בה  ערות  דבראפילו  "ברי  הלבוש  שכתב  דת  אהביא  ,  א"והרמ

 . ה שזינתהישכוונתו לא ולכאורה

ה  בחזקת ישמקרה  שנשא  אשבבריו  דת  אכן  משמע  מהמשך  דבריו  של  החתם  סופר  שסייג  ו
ול גון  שזינתה  בין  האירוסין  לנישואין  או  שנבעלה  לפסכ  "תה  אסורה  עליוייכשרות  והתברר  כי  ה

ייתה  דעתו  לה  מתנות המהאומדנה  שלא  ,  שהמתנות  חוזרות  –"  כהןה  עלבכהונה  בהיותה  פנויה  ו
שא  של ילהבין  מדברי  החתם  סופר  שגם  בר  יש  לכאורה  ממוצא  דבר  ו.שהיא  אסורה  עליו  לו  ידע

אלא  בגדים (ואפילו  הכי  אין  המתנות  חוזרות  ,  ה  שזינתהישדובר  באמדבריו  הבין  בדברי  הלבוש  ש

 –ועוד  משמע  כן  מדבריו  [  שהבינו  בדבריום  רי"צאתי  בפדכך  מו.  )גרידא  –'  סרחה  עליו'ותכשיטים  כדין  
זנה תדגם  שתסרח  עליו  או  ה  צריך  לומר  אף  על  גב  דאין  מזה  ראיו"כשדן  אם  יש  ראיה  מהגמרא  לדברי  הגאונים  

 ."]הל דלא אמדינן דעתי"ס הנ"מוכח מהש ל מקוםכמ [...] עליו

סיבבה  הגירושין   ש–'  סרחהש'ה  ישהגדרת  א  ב'זינתה'כליל  מחתם  סופר  הוא  שפמצא  אנ
. ושלא  כמורדת  –פסידה  בגדים  ותכשיטים  אבל  לא  את  המתנות  מש,  ותו  לא"  יוצאת  מדעתה"ו

סבור  שזינתה י,  חתם  סופרהפי  שהבין  בדבריו  כ,  לבושהתכן  שייהכיצד  ,  והדבר  קשה  להבין
 ."עתא למשקל ולמיפק לא יהיבדא"משום  תנותמם את שאר הגהמפסידה  עדיפה ממורדת
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אפילו  מצא  בה  ערות "לומר  שהלבוש  בדבריו    אה  לעניות  דעתירנ,  ילה  רבתילאחר  המחו
 .ב"ה שעשתה מעשה כיעור וכיוצלאישאלא  ה שזינתהישלא התכוון לומר לא" דבר

והיה  אם  לא  תמצא  חן "על  הפסוק    )א,  דברים  כד(ב  בספר  העמק  דבר  "כן  מצאתי  לגאון  הנציו
: ב"יאר  הנציבו"  תות  ונתן  בידה  ושלחה  מביתווכתב  לה  ספר  כרי,  בעיניו  כי  מצא  בה  ערות  דבר

 –לא  ערוה  ממש    משמעו'  רות  דברע'אלא  ?  מיבעי  ליה'  בר  ערוהד  '–'  י  מצא  בה  ערות  דברכ'"
 ."אלא דברים מכוערים ודברים שהמה חרפה לפניו, זינתהש

 .כמבואר למעיין שם )ב"ע צ(יטין בגדבריו בעצם המה דברי הגמרא ו

ה  כוונת  הלבוש יתנמצאנו  למדים  שזו  הי,  דר  מצא  בה  ערות  דבראם  כנים  אנחנו  בביאור  גו
שכוונתו  למעשה  כיעור "  אפילו  מצא  בה  ערות  דבר"שסרחה    ישהאבמה  שכתב  בהגדרת  

 . ב"וכמו שביאר הנצי. ב ולא למעשה זנות"וכיוצ

מ  עמאר "הגרש  )בדימוס(ר  לישראל  ונשיא  בית  הדין  הרבני  הגדול  "ראיתי  בספרו  של  הרהו
 )דימוסב(חבר  בית  הדין  הרבני  הגדול    שהובאו  שם  דברי  )גחלק  ג  סימן  י(ע  שלמה  א  שמ"שליט

 ]ירוחםו  רבנ  בשם  דרה  זו  הגוגם  הוא  כתב['  ה  שסרחהאיש  'דייק  ממה  שהגדירושצ  בוארון  "גרה
. כדברי החתם סופר שלא ]שהוא לכאורה יותר פשט לשון זו[' ינתהז'הגדירו  ולא' סיבבה שיגרשנהש'

מ  אוחנונה "ו  הגרימוכן  הסכים  ע.  ח  שכך  הבינו"הרלבלמא  ששון  ו"למהר,  ש"וציין  לריב
 .א"שליט

 ואילו לדברינו, ]שלו היא'  סרחה'להבנתם  שההגדרה  ב[ירוחם  ו  שלדבריהם  החתם  סופר  פליג  על  רבנא  לא(
סיבבה ש  ']שיוחסה  לרבנו  ירוחם[בין  שאפשר  ללמוד  כדבריו  גם  אליבא  דההגדרה  הנראה  שהחתם  סופר  עצמו  

 .)יהםנין כל הכרח שיש מחלוקת ביא' שנהשיגר

ה  יש  טענת  קים  לי  כחתם ישמ  עמאר  לטעון  שלא"הגרש  מה  שכתב  ב)בסימן  יד(ראה  שם  ו
יא  מוחזקת  ברישום שהמקרה    ב–"  והוו  להו  שנים  מגדולי  הפוסקים  "–סופר  שפסק  כלבוש  

" שני  פוסקים"ותו  ליכא  (הלבוש  אין  כלל  ראיה  שנחלק  מלדברינו  ,  ולאחר  המחילה  רבתי.  בטאבו

יטין בגעל  פי  הגמרא  '  הוובר  שבערד  'ב  בביאור"למה  שהבאנו  דברי  הנציט  ובפר  )'קים  לי'וליכא  
 .ל"ואכמ. )ב"ע צ(

ל "ולטי זצ'אלישיב וז, ג הדאייא"מה שכתבו הרה )13מוד עכרך ה (ר "דבפוד  ראה  בעניין  זה ע
 : םוזו לשונ. הה שזינתישלאחר שהביאו דברי החתם סופר והלבוש לחלק בין סוגי א

ולם  נראה  דעד  כאן  לא  קאמר  הלבוש  דגם  במצא  בה  ערות  דבר  לא הפסידה א
אלא  דווקא  באופן  שלמעשה  לא  הפסיקה  לחיות ,  המתנות  שקיבלה  מבעלה

  .וברצונה היתה ממשיכה לחיות איתו ,עם בעלה

ת ה  שאין  כן  באשה  העוזבת  את  בעל  נעוריה  והולכת  אחר  מאהביה  לחיומ
. ל  פרטיה  וגם  זונהכגם  מורדת  ל  –הרי  כולהו  איתנהו  בה  ,  אתו  כבעל  ואשה

 .להחזיר כל המתנות שקיבלה מבעלהה כעין זה על האשה ובוודאי במקר

ה  שממשיכה  לחיות  עם  גבר  זר  ואינה  מעוניינת  לחיות  עם ישל  א"ג  הנ"לדעת  הרה  לומרכ
תנות  שנתן שגם  לדעת  הלבוש  והחתם  סופר  מחזירה  את  כל  המ'  ורדתמ'ה  ישבעלה  דינה  כדין  א

 .לה הבעל

א ולכן הכריע שבמקרה "ג  גורטלר  שליט"רההאזורי  הין  הדית  ב  בילוק  זה  הובא  בנימוקי  אח
 .ה מורדת המחזירה את כל המתנות שקיבלהישה כדין אישהנידון דין הא

 : שכתב )חסימן י, ש ישראלי"גרל(ילוק זה שנכתב כדבר פשוט הובא גם בספר משפטי שאול ח
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וגם  כשסרחה ,  יאה  מביתוצט  שהבעל  הוא  שמו"  דסימן  צאין  זה  דומה  להאו
והוא  הוא ,  היא  מצידה  אינה  מסרבת  להמשין  לחיות  אתו  מכל  מקום,  תחתיו

, ואם  גם  משום  שנאסרה  עליו,  אף  אם  זה  מסיבת  קטטות  ומריבות,  שמוציאה
 .אוס עליה ואינה יכולה לחיות עמומולא כן בנידון דידן שטוענת ש

 –בזנותה  עם  גבר  אחר    –  שהיל  מסכים  לעיקרון  שאם  הא"  זצש  ישראלי"גם  הגר  לומרכ
 .של סירוב לחיות עם בעלה הרי דינה כדין מורדת שמחזירה את כל המתנות וצרת מצבי

ל  שבסוג  מתנה  של  דירה  המיועדת "י  קאפח  זצ"מה  שכתב  הגרובעיין  שם  בראש  הסימן  ו
גם  אם  לא  מרדה  וכמבואר דינה  של  מתנה  זו  כדין  תכשיטים  שמחזירה  אותם  ,  לשימוש  משותף

 . ש והגאונים"ט על פי הריב"בסימן צ

 : ל"ש ישראלי זצ"כה כתב הגרו

עתה  כשיוצאת ,  מסולק  הימנהא  שיה  תמנל  עון  שמתנה  לא  היתה  יכ  מעתהו
כי  הרי  כל  עיקר   למיפק  תמנל  עדאי  קיימת  האומדנא  שלא  נתן  לה    וממנו

 וזהו  כמובן,    מותונות  ממנה  לאחרההמתנה  לא  היתה  מכוונת  אלא  שתוכל  לי
  .אם אינה יוצאת ממנו בעודו בחיים

וראה עוד . ט"ט שהובא בבאר היטב ובחתם סופר סימן קמ"הביא  שחילוק  זה  מתבאר  במביו
 .ולפנינו נביא עוד מפסקי דין שכך כתבו בפשטות. זוה י קאפח בסבר"דבריו החריפים של הגר

 .לא מצאתי מי שחולק בזהו

 :סיכום פרק זהל

אינה  מפסדת  מתנות  שנתן  הבעל  אלא  אם  כן  נועדו  לצורך  הנאתו  כמו '  רחהסש'ה  איש
 .תכשיטים או לצורך שימוש משותף כמו דירת מגורים

ה  שסיבבה ישא  שה  שסרחה  היאית  לשון  רבינו  ירוחם  ועוד  פוסקים  עולה  שהגדרת  אהיטרמ
 .את הגירושין ולא שעשתה מעשה זנות

 .החתם סופר הסכים לדבריוו" ערות דבר מצא בה"לבוש הוסיף שאף אם ה

ברי  החתם דזנות  אף  שיש  משמעות  כזו  מ  ה  שעשתה  מעשהישא  מוכח  שכוונת  הלבוש  לאל
ב  בספרו  העמק  דבר "וכמו  שביאר  הנצי'  ת  דברוורע'מעשה  כיעור  כ  תכן  שהלבוש  מגדיריי.  סופר

 ".י מצא בה ערות דברכ"את הפסוק 

 )גרידא(  ה  שסרחהיששהגדרת  אשהבינו  בחתם  סופר  ם  רי"ם  אם  נניח  כדברי  כמה  מהפדג
להמשיך  לחיות  עם   עוניינתממצאנו  חילוק  ברור  בין  אישה  ה.  ה  זנותשה  שעשתה  מעישא  וללתכ

ה  שממשיכה  לחיות  עם  הגבר  הזר  ובזה  דינה ישבמעשה  זה  לבין  אידתה  עמבעלה  למרות  
 .כמורדת וכמו במקרה דנן

שה  שנועדו י  הבעל  לאחילוק  בין  מתנות  שנותןם  רי"שה  שסרחה  מצאנו  בפדים  בדין  אג
לבין  מתנות  כמו  קרקעות  או  דירות  נוספות  לצורך ,  ירת  מגוריםדכמו  ,  שימוש  משותף  לצורך

 .השקעה

 )רק(גדירה  נובין  ש,  ערת  כמורדת  וכפי  שנראהרגדיר  את  המענבין  ש:  נן  דמקרהלמכאן  ו
דין המתנה  שניתנה  לה  בדירה  המשותפת  נועדה  לצורך  שימוש  משותף  ודינה  כ,  ה  שסרחהישאכ

 .עם מרידתה דעותהתכשיטים שמחזירה אותם לכל 
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 ין מתנות באשה המתגרשת בדרך מרדד

אולם  באישה  מורדת ,    אלא  שסרחה)כפשוטה(ברם  כל  האמור  הוא  באישה  שאינה  מורדת  

ן  שהבאנו  לעיל  וכן  נפסק  בטור  ובשולחן  ערוך  אבן "בעל  העיטור  ובר,  ש"הריב,  ף"הרי(כתבו  הפוסקים  

וכן  הביאו  החלקת  מחוקק  והבית שמואל .    שמפסידה  מתנות  לכל  הדעות)  בהעזר  סימן  עז  סעיף

ולא  שייכת  בה  סברת ,    שאישה  מורדת  מפסידה  הכול)ז–ק  ו"ס(בדבריהם  בסוף  סימן  צט  

הגאונים  שמי  שנתן  מתנות  לאוהבו  ונהפך  לשונאו  אינו  צריך  להחזיר  את  המתנות  מטעם 

  שכן –"  שקל  מיניה  דרחים  ליה  לעולםערבא  בעי  למי,  דאטו  מאן  דיהיב  לחבריה  ולרחמיה"

 .דרכו של עולם שהאהבה בין ידידים לעיתים מתהפכת לשנאה

 .ה שסרחה על בעלהישצריך להבין מדוע שונה דין מורדת שחייבת להחזיר מתנות מדין או

בשם  הלבוש   )אבן  העזר  א  סימן  קמא(ת  "  סופר  בשוםהחת  תבשכביותר  תגדל  התימה  לפי  מה  ו
 א הדיןוה –שסרחה אינה צריכה להחזיר מתנות ישה  בשם  בעל  העיטור  שאש  "שמה  שכתב  הריב

ל עמתנות  ובחתם  סופר  הראה  פנים  לב,  שאינה  צריכה  להחזיר"  צא  בה  ערות  דברמ"שה  שלאי
הבאנו  שכך   וםמקומכל  ,  שה  שזינתהיאיירי  בא  ואומנם  לדברינו  אין  ראיה  שהלבוש.  הלבוש
 .רים"פד בריהם בכמהדפירשו 

ה  מורדת  נבאר  טעם  דין  החזר  מתנות ישה  שסרחה  לאישבדל  בדינים  בין  אצורך  הבנת  ההל
 .במורדת

 עם הדין שמורדת מחזירה מתנותט

  שאם  הבעל  מעוניין  לגרש  את –ף  שהבאנו  למדו  הפוסקים  יסוד  "מדברי  הרי,  כאמור

 . אזי אין היא מפסידה מתנות שנתן לה, האישה

 :ה יכולה לומריששהא, )ף"מדפי הריא "ף כא עדכתובות , במלחמות( ן"ביאר הרמב, הטעםו

נה  אותם קולטיבועין  ה,  דהא  לאו  למיפק  קיימא,  נו  לי  בעלי  ואעמוד  לפניות
 ל  מנתעלנותן  מתנה  לחבירו    ?למה  זה  דומה.  לה  כל  זמן  שתעמוד  לפניו

והא  נמי  מתנה  גמורה ,  שמתנתו  מתנה  כיון  שהעכבה  אינה  שלו,  שישמשנו
 .היא

 הטעם  המבואר  בגמראמאזי  הדין  הוא  שמחזירה  מתנות  ,  ה  מורדת  בבעלישולם  אם  האא
א  אקני   ל–אדעתא  למשקל  ולמיפק  ,  דעתא  למיקם  קמיה  א–כי  אקני  לה  :  ")א"כתובות  דף  נד  ע(

 " .לה

הראשונים   ו)א  מדפיו"שם  דף  כא  ע(ף  "אולם  הרי,  נם  הגמרא  עוסקת  בדין  בגדי  אלמנהומאו
וכמו  שהבאנו  לעיל ,  המורדתו  אשתזו  גם  לדין  בעל  המגרש  את    סברהבבעקבותיו  השתמש  

 .מדבריהם

 :)א"שם דף כז ע( בואו לבאר דין מורדתבם  גלהדיא ף"כן כתב הריו

לחוד  כי  היכי   ב–נה  מאתים    מ–עיקר  כתובה  ה  חזינן  לגאון  דאמר  דיהיב  לו
פת  בין סבין  תו,  אבל  מאי  דכתב  לה  מדיליה,  דלא  ליהוין  בנות  ישראל  הפקר

 .לא יהיבנן לה מידי, מתנה

 .)הבפרק חמישי במסכת כתובות סימן ל(ה ף להלכ"ש הביא דברי הרי"הראו

 :ה המורדת בבעלישזו של א ס בסברה"מהראשונים מפרשי הש אכן כך הבינו רביםו
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 :וזו לשונו ])א"ע שבט סד ע"במהדורת ר [ב"סג ע(שיו לכתובות ון בחיד"ן כתב הרמבכ

ע קבין  קר,  היב  לה  מתנההיכא  די  ד]שמיגי  "ר[ל  "הלוי  ז  ר  יוסף"כתב  עוד  הו
ה  לבתר לאפילו  כתב  ,  ]דבר:  א"נ[  או  מדעם  בד  לה  ליתן  מעותעידוע  בין  שש

, כתובה  ב]כתובה:  א"נ[  כתבה  ן  צריך  לומריוא  נישואין  מתנה  גמורה  לחוד
, אדעתא  למיקם  קמיה  קנה  לה  א]דכי:  א"נ[י  אד,  כלהפסידה    ה–ה  רדמאיו

ואפילו  הכי ,  אחר  נישואיןוהיינו  ל,  "למנה  שמין  מה  שעליהא"כדאמרינן  
לה יב  דכת  יאבל  מא  ":ל  שכתב"אה  מדברי  רבינו  הגדול  זנרוכן  ,  שמין

מדברי ש[כלל  דבריו  ומ"  לה  מידי  ]נן[בידיליה  בין  תוספת  בין  מתנה  לא  יהמ
לית  לה דמדינא  דגמרא    שכן  ]וכל:  א"נ[  כל  ד]הם  תקנת  הגאוניםד  ליבאאהגאון  ו

  .וכן כתב בפרק האשה שנפלו

 :בריו כתבבהמשך דו

ו לדאפי  אלפסי  הכי  דייני  נויהאי  ורב  ת  רבושבתשוב  מצאתי  בחיבור  אחדו
התם   משמע  לןא  ואיכא  לדחוקי  דק,  במתנה  לחוד  דבתר  נישואין  מפסדה

כתב  לה   א  אם  כןלא,  דאומדן  דעת  הוא  דמפסדה,  מתנה  שכןל  תוספת  וכ
דהתם ,  ל"זש  ול  כמו  שאמר  הרב  בן  מיגטמרוד  תתל  על  עצמו  שאפילו  בשק

 .ואין זה צריך לפנים [...]קיים ותנאי ממון הוא 

 –  וכל  סוגי  המתנות,  מצאנו  למדים  מדבריו  שאין  חילוק  בין  סוגי  המתנות  ומתי  ניתנונ
פסד הל  שכן  מכשה  מורדת  מפסידתן  מיא  –  "לחוד"מתנות    תוקראנבכלל  זה  מתנות  חלוטות  הו
תב  לה שכורק  במקרה  ".  אקני  לה  אדעתא  למיקם  קמיה  ולא  למיפקד"תובה  והטעם  הכוספת  ת

במפורש  שנותן  לה  מתנה  גמורה  שאפילו  תמרוד  בו  המתנה  תישאר  אצלה  אזי  המתנה  תיוותר 
 .יים ק–ברשותה שכן כל תנאי שבממון 

 :בסוגיית מורדת )א"סד ע, ב"עג ס(א בחידושיו לכתובות "כתב הרשב כןו

חוד לה  תנמפילו  אד  [...]  ל"ל  ורבינו  אלפסי  ז"תשובות  רבינו  האי  גאון  זב
 עתאדאד[...]  ל  "מגאש  ז  בן  אר  יוסף  הלוי"דעת  ה  כן  ומפסדא  נשואין  דבתר

 )ב"סג ע(. א יהב להלמיפק ומישקל ל

אפילו  מה  שכתב  לה :  ל"ל  ורבינו  אלפסי  ז"בתשובות  רבינו  האי  גאון  זו
. ל"מגאש  ז'  יהב  לה  וכן  כתב  הרב  ן  מתנה  אחר  נשואין  למיפק  ולמישקל  לא

 )א"סד ע(

 . )א"שם סד ע( א בחידושיו"כן כתב הריטבו. )חדף ס, רד מ– אות מ(ר כן כתב בעיטוו

כמו   ו.כל  הראשונים  הללו  עמדו  על  כך  שמתנה  חוזרת  במורדת  במכל  שכן  מתוספת  כתובהו
 : בדין החזר מתנות במורדת )ב"עג ס(מסכת כתובות  ל)בית הבחירה(מאירי בחידושיו השהביא 

 שלא  נתן,  נתן  לה  מתנה  שהפסידה  כל  שכן  אם,  תהבה  שכתבנו  שאיבדה  כֻתז
אלא ,  ין  שדינה  ככתובהאושולא  סוף  דבר  שנתן  לה  בשעת  נ.  צאתש  ל  מנתע

, לה  כך  וכך  הן  שנתן  לה  קרקע  ידוע  הן  שקבל  עליו  ליתן,  ואיןשאף  לאחר  נ
 [...]וכן כתבו גאוני ספרד 

וב שדין  החזר  מתנות  קל  יותר  מח,  ל  למדים  יסוד  גדול"מדברי  המאירי  והראשונים  הנו
 ".כל שכן אם נתן לה מתנה שהפסידה"הכתובה שכן כתבו 

 .תנות שניתנו לה בשעת הנישואין לשניתנו לאחר מכןמשאין חילוק בין  וד למדיםע

הן  שקבל ,  הן  שנתן  לה  קרקע  ידוע:  "שאין  חילוק  בין  סוגי  המתנות  שכן  כתבו  וד  למדיםע
 ."עליו ליתן לה כך וכך
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וזו '  איס  עלימ'ורדת  בטענת  המה  ישבדין  א  )חישות  הלכה  פרק  יד  מהלכות  א(ם  "כן  פסק  הרמבו
 : לשונו

שברגליה  ומטפחת  שבראשה   ואפילו  מנעל,  אינה  נוטלת  משל  בעל  כלוםו
שלא  נתן ,  ווכן  כל  שנתן  לה  מתנה  מחזרת  אות,  פושטת  ונותנת  –שלקחן  לה  

 .שתטול ותצא ל מנתעלה 

ם  אולם  ללא  טעם "א  דברי  הרמבשהבי  )ביף  עסז  אבן  העזר  סימן  ע(כן  פסק  בשולחן  ערוך  ו
 .הדין

אזולאי  ודיכובסקי ,  ג  צימבליסט"שכתבו  הרה  )258–253מודים  עכרך  יא  (ר  "מצאתי  בפד  רםב
ם  מורדת  מפסידה  מתנות  מיד  עם  מרידתה  גם  קודם אעם  הדין  תלוי  במחלוקת  הראשונים  טש

  הפסידה  את עם  או  שהיא  מפסידה  את  המתנות  רק,  הגירושין  ואין  הדבר  תלוי  בהפסד  כתובתה
י  הטעם  הוא זה  מורדת  מפסידה  את  מתנותיה  מייד  איששלסוברים  שא  ושם  ביארו.  כתובתה

אולם  לסוברים  שהמורדת  מפסידה  את  מתנותיה  בעת  שהיא  מפסידה   ,משום  קנס  שקנסו  אותה
 ".דעתא למישקל ומיפק לא אקני להא "שכתבו הראשוניםו כתובתה אזי הטעם כמ

אזולאי  ולוי  שהטעם ,  ג  צימבליסט"תבו  הרהכש  )29–21  דיםמועכרך  יד  (ר  "ראה  עוד  בפדו
ם  לסוברים  שהמורדת  מפסידה   ג–"  אדעתא  למישקל  ומיפק  לא  אקני  לה"העיקרי  הוא  האומדנה  

 .מתנותיה מייד

טעם  החזר   ש)ושהדגשנו  בדבריו(  מצוטטת  להלן  ה)בחלק  ב  סימן  קי(א  "ראה  בתשובת  הרשבו
 .הוא מדין קנסת מתנות במורד

ם  מורדת  מפסידה  מתנותיה  לאלתר  או  רק  עם א  בביאור  מחלוקת  הראשונים  אה  עודור
 . )אק ב סימן יחל(א אמרי משפט "י אלמליח שליט"הגירושין בספרו של חבר בית הדין הגדול הגר

 :סיכום פרק זהל

שיש  אומדנה  חזקה  ביותר   ואהה  מורדת  מחזירה  מתנות  שנתן  לה  בעלה  ישטעם  שאה
יה אדעתא  למיקם  קמ  –כי  אקני  לה  "נים  ואונים  ובפוסקים  הראשבג,  שהובאה  במקורה  בתלמוד

ו ישתעמוד  לפנ  הבעל  הקנה  לה  את  המתנה  על  דעת:  הירושופ,  "ולא  אדעתא  למישקל  ולמיפק
 .רידהמולא על דעת שתצא ממנו מתוך 

ה ישוהסבירו  זאת  בדעת  הסוברים  שא,  וא  מדין  קנסהין  זה  דש,  הובא  טעם  נוסף  רים"פדב
תנותיה  שקיבלה  מהבעל  מייד מת  אם  מורדת  מפסידה  אחלקו  הראשונים  נש(  דיינותיה  ממורדת  מפסידה  מת

 .)או רק כאשר מפסידה כתובה לאחר התראה והכרזה, עם מרידתה וצריכה להשיבם מייד לבעל

 ה מורדתישא בדין החזר מתנות בא"ירור שיטת הרשבב

" מתנה  לחוד"ישה  א  בכמה  תשובות  שעסק  בדין  זה  וכתב  שאם  הבעל  נתן  לא"מצאנו  לרשב

 . אינה צריכה להחזיר אם מרדה בבעל ודלא כמו שכתב בחידושיו

א "וכתב  שהרשב  א"ו  בדעת  הרשבכזעל  סתירה    )אק  י"סז  סימן  ע(כבר  עמד  באבני  מילואים  ו
 :להלן מסקנת דברי האבני מילואים. חזר בו והסכים עם גדולי הראשונים

היא )  ולא  הועתקה  כאן(א  לשון  שהביה[א  "ה  דמשמע  מדברי  הרשבמלא  דלפי  א
אכן  כעין  זה .  א"לרשב,  בטעות,  שכידוע  יוחסו  בדפוסים  הישנים,  ן"לשון  חידושי  הרמב

לא   ל  מקוםכהיכא  דהפסידה  כתובתה  במורדת  מ  ולראה  דאפינ]  א"כתב  הרשב
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מפסדה   דשב  חו"מפורש  דאחר  י  ידב  המגואלו  בדברי  הר,  הפסידה  המתנה
 .ע"וצ, הכתובה וגם המתנה

יא  לשון הלשון  שהביא  הם  כאן  ג[  א  שם  וזו  לשונו"  בחידושי  הרשבוב  ראיתיש
 : ]וכדלהלן ,ן"שאף ציין שכן כתב הרמב, א"אכן כן גם דעת הרשב. ן"חידושי הרמב

שבתשובת  רב  האי  ורב  אלפס  הכי  דייני  דאפילו   דחמצאתי  בחיבור  או
ואיכא .  ]וכן  להלן"  המפסד"לפנינו  [  במתנה  לחוד  דבתר  נשואין  מפסדי

דאומדן דעת הוא , מתנה ל שכןוכהתם תוספת  משמע לןא קי דקלדחו
תמרוד  תטול   כתב  לה  שקיבל  על  עצמו  שאפילו  א  אם  כןלא,  דמפסדי

ל  דהתם  תנאי  ממון  הוא  וקיים  ואין  זה "זש  כמו  שאמר  הרב  בן  מיג
 .צריך לפנים

ב "א  וקיבל  דבריהם  אם  כן  אפילו  במגרש  תוך  י"הרי  שהודה  הרשב.  ל"כע
א  מפסדה  אבל  מתנה  מפסדה  משום  דלא  יהיב  אלא  אדעתא דכתובה  ל  דשחו

 .למיקם קמיה

 )הובא  לעיל  בקיצור,  ב"עג  דף  ס(סכת  כתובות  בסוגיית  מורדת  מא  בחידושיו  ל"כן  כתב  הרשבו
 :וזו לשונו

ל  נמצא  שדנו  דאפילו  מתנה "מיהו  בתשובות  רבינו  האי  גאון  ורבינו  אלפסי  זו
ולפי .  ל"זגאש  וסף  הלוי  אבן  מר  י"הת  וכן  דע,  לחוד  דבתר  נשואין  מפסדא

 שכןל  דאפילו  תוספת  מפסדת  וכ  משמע  לןא  יכא  למימר  דהתם  קאדבריהם  
וכן  תירץ  לדעתם   מתנה  שנתן  לה  הוא  דאדעתא  למישקל  ומיפק  לא  יהב  לה

 .ר"ן נ"הרמב

 לעמוד  על  כוונתו  צטט  קטע  מדבריו  כדי  ונ)בק  ב  סימן  קיחל(  א"פן  לתשובות  הרשבנ  עתהו
 :]ממהדירי מכון ירושלים –וכן בתשובות דלהלן  –וסח שבסוגריים המרובעים חלק מתיקוני הנ[

ה בעל  מדעתהה  מהיוצא  שעירכם  בהמנהג  שאמרת  ושאלת  שמתנה  הלעניןו
 לפסי  ארב  התבו  שככמ  וייניכם  דנין  דככהו.  לום  כעלה  בשל  מוטלת  נינהא
 . י פל עף אפרקל ב"ז

 ותן  נהוא  שה  לתבכ  וטלטלין  מו  ארקעק  אשתו  לנתן  שי  מולאפי  שאמרתו
 פצת  חל  כה  בעשות  לחלוטה  ותוכה  חקיימא  וריראש  עכשו  ממורה  גתנהמ"
 תנה  נאילו  כתנתה  מתהיהו,  ו  בתמרוד  שין  בשלום  במו  עתעמוד  שין  בפשהנ
 י  מכלל  לתת  והוריש  ללמכור  והחליף  לידה  בשותה  ריהי  ורח  אעוברל
 שותיר  וצמי  עסלקתי  ועולם  ביור  שום  שעצמי  לה  ביירתי  שלאו,  תרצהש
  –" מור גלוק סו זתנה מעל מזכותיו

 אם שהטוליטולמל " זאיר מבינו רגדול הרב השובתת  כם  לגיעהה  ה  זל  כםע
 בנן  ראמור  דשום  מלום  כתנה  מאותה  בה  לאין  שרצונה  מגט  בתגרשהנ
 . ה להב יא למיפקי ומשקל לאדעתד

 ין  בשלום  במי  עתעמוד  שיןב  "ה  לכתב  ד"]והאי"או  "  ומאי:  "ל"צנד[  מהאיו
 . אמר קתשמיש מו אמלאכה מרד מלא אאמר קגט ברד מא ל–" מרדותב

 אין  שו  זבמתנה  דהודענוו  "מתנה  השטר  בכתוב  שמה  מבריול  ד"  זרב  החזקו
 דאמור  כה  בלום  כ]כדלהלן  )שהיא  לשון  דבריהם  לבעל"  (לך"או  "  ול:  "ל"צדנ[  נול
 מדנו  לכאןמ:  ל"  זרב  האמרו".  'ירות  פוכל  אבעל  האין  ונתהק  'מתנה  בבנןר
 תן  נא  לתטול  ותצא  שעת  דל  עבלא,  מו  עתשב  שבנן  רעת  דל  עלא  אתן  נלאש
 . הל
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 השיבל  ו"  זונה  יבינו  ררב  הורימ  י  פת  אשאלתם  וחזרתם  שוד  עאמרתו
 . גט בו במרוד תפילו איימת קהמתנהש

 ה לתן נהריש, ל"ז ונה יבינו ררב הורי מדברי כרורין בי לראין נדבריםה שעד
 ה  לנתן  וו  זתנה  מעלמ  רשותו  וכותו  זל  כסלק  ולוטהח  ותוכהח  מורה  גתנהמ
 . תרצה שי מכל ללהוריש ויתן לשותר

ל "  זאמרו  שמה  מאיה  רהביאל  ש"  זאיר  מבי  ררב  הברי  דל  עמה  תאניו
 טול תא למי נתאלמנה  נולפי  אן  כאםש,  "ה  להב  יא  למיפק  ומשקל  לדעתאא"
 ביל ג" זואמר שהר מיק עהאד. ה להב יא לאחרינא למיפק  ומשקל  לאדעתאד
 ערה  נרק  פשלהי  באמרי  דשמואל  ורבא  דפלוגת  באמרו  שוא  הלמנהא
 : נתפתתהש

 ה  ממין  שיןא:  מר  אשמואלה  ועלי  שה  ממיןש:  מר  אבר  –  למנהא
 .העליש

 ותיה  כמתניתין  בתנן  דב  גל  עףא:  חמן  נב  רמר  אבא  רמר  א[...]
 ת  אמעריך  האחד  ומקדיש  החדא:  "תנןד,  רב  דותיה  כלכתא  האלמושד
 שמן  לצבע  שצבע  בלא  וניו  בכסות  בלא  ושתו  אכסות  בו  לין  אצמוע
 לקחן  שדשים  חכלים  בלא  ושמן  ללקחן  שדשים  חסנדלין  בלאו
 ותיה  כיןתמתני  בתנן  דאחר  מכיו:  חמן  נרב  לבא  ריה  למרא."  שמןל
 ? רב דותיה כלכתא המאי אשמואלד

  [...]הל] אקני: ל"צ[ן  אתקייכ, עמא טאימ[...] 

 מין  שתאלמנה  נאםש,  אשתו  לותן  נהבעל  שה  מבכלו,  ן  כאמר  ננו  אף  אכןאם  
 . ה להב יא לאחרינא למיפק לאדעתא דה לנתן שה מהל

 חייה  בוא  הת  מו  אוא  הרשה  גם  איים  קנתנה  וכרה  מאם  שורה  מרב  ההנהו
 : נינו שהרי שאמת בוא הכןו. תבת כשר אתשובתו בבא שמוכ

 סיףהו  לצה  רנה  מאלמנה  ואתים  מובה  גתולה  באמרו  שי  פל  עףא
 ן  מין  בארוסין  הן  מין  בתגרשה  נו  אתאלמנהנ.  וסיף  מנה  מאה  מפילוא
 . כל הת אובה גנשואיןה

 אמרו  נאל:  לא  א?"ה  להב  יא  לאחרינא  למיפק  לדעתאא  "ימאנ,  אמאיו
 הן  במשמשת  שו  אפניו  להם  בתנאה  מהיא  שדברים  בלא  אללו  הבריםד
 עת  דעלש,  הן  באכיוצ  וסנדלין  ותכשיטין  ובועין  צמיני  ובגדיםכ.  מו  עעודהב
 ן  מה  לתנן  נפניו  לשמשת  מעודה  בהן  בתשמש  שו  אפניו  להם  בתתנאהש
 ל  כמי  נאי  וה  לנתן  שקרקעות  ועות  ממי  ני  אחרים  אמטלטלין  בבלא.  סתםה
. ף  על  פיא  דתניתין  מהיינוד,  לל  כה  למין  שיןה  אמורה  גמתנ  בה  לנתן  שברד
 מן  ועליו  שמה  מוץ  חמורה  גמתנה  בו  לנתן  שה  מו  למין  שאין  שלקיט  בכןו
 . אמרנו שטעםה

 וטלת  נינהל  א"  זגאונים  התקנת  בדעתה  מגט  ביוצאת  והמורדת  שבאמתו
 רב  הכתב  שכמוו,  ל"  זגאונים  הדעת  כאתים  מנה  מולאפי  ועל  בשל  מלוםכ
 ה  לנתן  שה  מוםמקל    מכבלא.  דידיה  בה  לןנקנסיד  הלכות  ב]ף"הרי[ל  "ז
 י  מכל  לכשו  עתת  לכולה  יהיאש,  עכשומ  וחלטת  מתנה  ממורה  גמתנהב
 ין  בדעתה  לוצאה  יין  בקיים  ונותנת  ווכרת  מלאא,  מרו  אא  לזה  ב–  תרצהש
 . דעתה ללא שוצאהי

 הודיענוהוו "מתנה  השטר  בכתב  שמהו.  ללו  המתנות  הענין  בי  לנראה  שזהוו
 עוברל  ]וכדלעיל"  נתנה:  "ל"צדנ[  ותנת  נאלו  כאשתו  לחוד  לתנה  מנותן  הכלש
 ה  בך  לאיןו,  תרצה  שה  מתקנה  ותרצה  שמן  זל  כמך  מותה  אתטול  ש–  רחא



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

38 

 איה רכאן מואה ריני א– "'ירות פוכל אבעל האין ונתהק 'בנן רדאמור כלוםכ
 ושבת  יהיא  של  כלא  אתנה  מתנתה  מהא  תלא  שלומר  ולל  כתנתה  מח  כגרעל
 לאש,  כות  זום  שו  להא  יא  לפירות  בולאפיש,  ן  כתב  כח  כיפוי  לה  זי  כחתיות
 . זהב כיוצא וירות פבעל האכל יאמרת

 רעון  גו  ביהא  שואה  ריני  אזכיות  השון  למרחיב  וה  להוסיף  שמה  בבר  דוףס
 . הל

 לשון  בוד  עהוסיף  שימ:  ל"  זאיר  מבי  ררב  הדעת  לשאלת  שה  מקום  ממכלו
 חיי  בין  ביא  התרצהש]  מה:  ל"צדנ[  י  מכל  ויא  התרצה  שמן  זלכ:  "כתב  ותנתומ
ו "  חין  ברשותיא  בשהי  כין  בותה  מאחר  לין  בחייה  בין  ביתתי  מאחר  ליןב
 תוב  כאין  שתנות  מתנת  מאר  שכח  מפה  יו  זתנה  מח  כהיה  יםא,  "י  במרודת
  –" י במרודו ת" חין ברשותי בשהיא כיןב "הןב

 בור  סהוא  שאחר  מיל  כ"  זרב  הכתב  ששש  חותו  אידי  מוציא  מה  זאין  שראהנ
 ח  כגרע  ללשון  הנדחוק  וזה  בכיוצא  בולפי  אתחתונה  הל  עשטר  העל  בידש
. מלאכתו  ותשמישו  ברדה  מלאש"  רשותיב  "ירוש  פי  כאמר  ננוא  אף,  מתנהה
 . מלאכתו ותשמישו בתמרודש" י במרוד תיןב "ושרפיו

א   ללנו"  אבל  אנו  נראה":  או  שפירושו"  נראה  כן  ינוא:  "ל"נדצ[  ן  כראה  ננו  אבלא
 .אמרתי שמו כ]–היינו " כן"אלא  כדבריו

מתנה  אשתול ןתעל שנב ה בנידון"א חלוק עם הרמ"מדים אנו בבירור שהרשבלתשובה זו מ
 חלוטה  ותוכה  חקיימא  ורירא  שעכשו  ממורה  גתנה  מותן  נהוא  שה  לכתבו"חלוטה  וכפי  שכתב  

 : "ו בתמרוד שין בשלום במו עתעמוד שין בפשה נפצת חל כה בעשותל

ה  במפורש ימע  שהתנה  על  פיאף    ורדתמה  ישהא  אשרכ  ה  המתנה  בטלה"דעת  הרמל
 . וד בוהמתנה חלוטה גם אם תמרש

ף א,  מתנה  קיימתה  ,לוטהחמתנה    המתנהש  מפורשבר  שאם  התנה  סבק  עליו  ולח  א"הרשבו
 . ם תמרודאלה שגם  אם לא כתב

עשות  בה  כחפצת ל  ""התנה  חלוטמ"בעל  נתן  שהמקרה  בשא  מחדש  "רשבהוא  שפמצא  אנ
 במקרה  זה  לא  אמרושוטעמו  ,  ה  מרדהישם  אם  האג  ינה  חוזרתאמתנה    ה–ה  יששל  הא"  נפשה

 ".דעתא למיקם קמיה נתן להא "את הסברה אוניםגה

גורים מבעל  נתן  מתנה  לאשתו  דירת  המה  הדין  במקרה  ש:  לשיטה  זו  לכאורה  יש  להסתפקו
אינה חוזרת גם שאשה לתנה חלוטה מם רישום בטאבו נחשב הא –ורשם  אותה  בטאבו  על  שמו 

 ?כאשר מרדה או לא

 .פנינו נעמוד בליבון שאלה זול

 :שכתב )בחלק ד סימן נ( בתשובה א"וד מצאנו לרשבע

 תב כהבעלו, דשב ח" יה לתנו  נבית  דיןו"  לי  עאיסמ  "אמרה  שורדתמ:  אלתש
, תרצה  שמן  זל  כמנו  מגבות  לתוכל  שה  בכתוב  ונשאה  ששעה  בחוד  לתנהמ
 רכאות  בעמנום  מתתרע  שו  אה  זמןם  זוד  קאחרה  לתננ  תמא  שתיירא  מהבעלו

 הם  למסור  לית  דין  ביכריחוה  שיןד  הן  מישה:  מונו  מבעל  היפסיד  וויים  גלש
 ? זמן הוך תבעלה לתרצה תדילמאד, א לו אמתנהה

 נתנו  שדשב  ח"  יוך  תכיותיה  זמסור  ליא  הייבת  חתהא  שואה  ריניא:  שובהת
 : עמים טכמהמ, הל
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 ופה כתה אאםו,  זה  הזמן  הוך  תותה  אופין  כיןא"  לי  עאיסמ  "האומרתש,  דאח
  .עכשיו מותה אופה כתה א– כיותיה זיתןל

 מדעתיו.  מקומות  המנהג  בלויות  תאשתו  לותן  נאדם  שהמתנותש,  עודו
 פילו  אליתן  וגבות  לתוכל  שותב  כהבעל  שנשמע  הפי  לקומכם  ממנהגש
 כבוד  ללא  ומורה  גמתנה  היה  המנהג  הלפיו,  תרצה  של  זמן  כאחריםל
 . עתה מליתן וגבות לדין הן מאשה היכולהו. עלמאב

 ולאפי  ונותנת  וגובהו,  כתב  שעהשב  נכסיו  ביזוק  לצה  ררי  זההכן  ם  או
. "ה  להיב  יא  ליניה  ממיפק  ומשקל  לדעתאא  "א  הכים  בומרי  אאיןו.  תגרשת
 בתה  גילוא,  צמך  עגעה.  תרצה  שי  מכל  ליתן  ליא  הכולה  יעכשיומם  כן  או
 רדה  מוא"  לי  עאיסמ  "מרה  אכךר  אחו  אחריםה  לנתנ  שו  אעצמהל  הוציאהו

 מרדה  שאחר  לה  לפלונ  שנכסים  משלם  לותה  אנחייבה  –  עלמא  ברדמ
 וא  ורדת  מהיא  של  כאחר  לליתן  וגבות  לכולה  יינה  אאםו?  נתגרשהו

 הנה  מאי  מאחר  לתנה  ניכ,  ה  להב  יא  למיפק  ולמשקל  דאדעתאד,  מתגרשתש
 עבור  תמא  ששש  חשום  מאיו?  ינה  מחמתה  מאתי  דאן  מדיף  עלאד,  הל
 ןת  נלא  שלכ  –  עבור  תם  אאףו,  עבור  תמא  שוששין  חיןא  –  עראות  בתתבעו
 ח  כאיןש,  גבות  לוכל  תאת  לערכאו  בף  אמיפק  ומשקלא  לדעת  אבעל  ההל
 הם  שמה  מתר  יערכאותיהם  בפין  ילנו  שגופן  בשוין  עמתנה  וחוב  וטרותש
 . דיננוב

 תנתה  מא  לין  דית  ביד  בכיותיה  זמסור  לייבת  חו  זתהא  שואה  ריניא,  בר  דוףס
 .דיןית  ביד במסור לייבת חתובתה כף אומר אתה אאםש, תובתה כלאו

ב וכתו"  לחוד"א  סובר  שבעל  הנותן  לאשתו  מתנה  "ם  מתשובה  זו  רואים  לכאורה  שהרשבג
שזו מתנה גמורה ולא ון מכיו וטעמו,  אין  המתנה  חוזרת,  ה  שתוכל  לגבות  ממנה  כל  זמן  שתרצהב
 .במעשה נתינה שכזה" צה ליזוק בנכסיור"בעל הו, "כבודל"

 ")לתיהכ"ב  בדיבור  המתחיל  "סג  ע(ות  כתובת  ה  בחידושיו  למסכ"מעין  זו  כתב  הראה  ברס
 .ה את המתנה גם את מרדה בבעליששבמתנה גמורה לא הפסידה הא

 ה"יאור שיטת הרמב

 )שהביא  בתשובה  הקודמת  שהבאנו(ה  "א  בדעת  הרמ"עוד  למדים  אנו  מתשובה  זו  שהבין  הרשב

שכן  הקשה ,    המתנה  חוזרת  ממקבל  המתנה–שלדעתו  אישה  שנתנה  מתנה  ומרדה  בבעלה  

ואם  אינה  יכולה  לגבות  וליתן  לאחר  כל  שהיא "וכתב  '  וכו"  הגע  עצמך:  "ה"  סברת  הרמעל

, כי  נתנה  לאחר  מאי  מהנה  לה,  אדעתא  דלמישקל  ומיפק  לא  יהיב  לה,  מורדת  או  שמתגרשת

 ."דלא עדיף מאן דאתי מחמתה

מתנה  גמורה  ואין   שה  היאיה  הסובר  שמתנה  שנותן  בעל  לא"אולם  המעיין  בדברי  הרמו
יראה  שאין  הכרח  שלמד ,  )העתו  בטור  אבן  העזר  סימן  פדפי  שהובאה  כ(פילו  פירי  פירות  לבעל  א

כן  שהמתנה  בעודה  קיימת  חוזרת יתוי,  א"שבעת  מרידתה  חוזרת  המתנה  עצמה  כפי  שהבין  הרשב
 . לבעל אבל אם נתנה או מכרה ולאחר מכן מרדה המתנה אינה חוזרת

ה "שהסתפקו בדעת הרמ )סהערה ת] כב אות דק "ס עיף בס[ז סימן ע(באוצר הפוסקים   ראיתיב  וש
 .ל"ואכמ. בזה
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  א"משך בירור שיטת הרשבה

 : שכתב)חלק ו סימן עב(א בתשובה "עוד מצאנו לרשב

 ישב  לוצה  ראינה  וגט  במנו  מתתגרש  שעלה  ביעקב  מובעת  תאהל:  אלהש
 חוד  לתנה  מגבה  תם  אםג,  גבה  תמה  ותובתה  כל  כפסיד  תם  אלמדנו  ת–  מוע
 שמע  מטעם  המזהו,  "ירות  פוכל  אבעל  האין  ונתהק  –  מתנהב"  ןנדאמריכ
 ה  לתב  כלא  דיון  כילמא  דוא,  תובה  כתנאי  כוי  הלא  דתנתה  מפסדת  מאינהד
 תנאי  כהוי  וכונסה  למנת  על  לא  אתב  כלא  שימא  לישואין  נשעת  בו  זתנהמ
 . כ"ע. כל התפסיד ותובהכ

 הן  בדיןה  אין  ובות  רבעלה  מהתגרש  להן  בובעת  תהאשה  שטענותה:  שובהת
 כתבכם  בארתם  בא  לאתםו,  צמה  עפני  בין  דה  לש  יהן  מת  אחל  כלא  אוהש
 האשה  שדברים  הל  ככם  לכתוב  לאנו  באםו.  התגרש  לאה  לאה  בענה  טאיזהב
 רבה  הענין  הארךי  –  דחא  וד  אחל  כין  דלכתוב  ובעלה  מהם  בהתגרש  לאהב
 אחת־עשרה  כו  אעשר  כהם  שפנימ,  פר  סהם  לחבר  לריכין  צהיינו  ואודמ
 . אה ביא ההן מאיזה בו זאה לודעין ינו אאיןו, ותר יו אכיםרד

 ותר  ימצוי  הוא  הי  כם  גשאלה  התוך  מותר  ייראה  שמה  מל  מקום  מכבלא
 מפניו.  התגרש  לאה  במיאוס  המתוך  וותו  אואסת  מהיא  שוא  הדרכים  השארמ
 מורדת  הין  דכם  לותבין  כנו  אפיכך  לזו  לה  לגרם  שזהו  שושבין  חאנוש
  [...] לי עאיס מהאומרתו

 פסיד  תלא  שהאר  ניהה'  חוד  לתנהמ  'שלו  מבעל  הה  לנתן  וכתב  שהמ  בלא
 אמרוו,  "וסיף  ינה  מאה  מולפי  אהוסיף  לצה  רםא"  שנינו  שפני  מלום  כמנומ
 מינהא  פקנ  מאיל  –  כתובה  כתובה  כתנאיד  ומרת  אזאת  דארגמב  להע
 . מורדתל

 נתן שיםכס נלא אהא יא ל– כתובה כתובה כנאי תשום מי שנא מאיתא אאםו
? תובה כתנאי כאינן של פי אף עותן אפסדת  מיא  הריה  כנסה  שחר  אוא  ההל
 היא  שו  זן  כל  שכדעת  ממורדתהו  לאפי  וותן  אפסידה  הלא  ששמע  מלאא
 . אנוסהכ

 אדעתא דה לנתן וכתב שה מל כהפסידה שראהל נ" זגאונים התשובת  מבלא
 . ה להיב יא ללמיפק ומשקלל

 ".בכתובתו וו בוצה רניאי ולי עאיסמ "תראומ הין דהוז

 גאונים  חולקיםהש  ייןצולם  אא  את  דעתו  בעניין  מתנה  לחוד  "יא  הרשבבה  תשובה  זוב
 .וסוברים שהפסידה גם במתנות לחוד

 :שכתב )דק ז סימן תיחל(א בתשובה "וד מצאנו לרשבע

 : כול יאינו שעלה בל עהטוענת ולי עאיס מאומרת הורדת מיניד

. מטה  התשמיש  מעלה  בת  אמונעת  היא  הםכמי  חה  בדברו  שמורדת  הי  כעד
 אני  שפנימ  "מרה  אאםו.  רדה  מה  מפני  מותה  אשואלין  וה  לולחין  שבית  דיןו
 ולפי  ואתובתה  כל  כפסיד  תמרדה  בעמוד  תאם  שה  בתריןמ  –"  צערו  לוצהר
 כל  בשבת  היום  בליה  עכריזין  מה  בזרה  חא  לאםו.  נה  מלף  אל  שיתה  הםא
 ל  ערדה  מפלניתא  שודעים  יווה:  "ךכ  אומרים  ומדרשות  הבכל  ונסיות  כתיב
 בת  שיום  בנית  שעם  פליה  עכריזים  מאו  לאם  ווטב  מה  בזרה  חאםו."  עלהב
 א  לםא,  בתותש'    דותן  אאחרו.  ביעי  רבת  שכן  ולישי  שבת  שושין  עכן  וניש
 מרדה  בעמוד  תאם  שותה  אמזהירין  ווד  עין  דבית  הה  לולחיםש,  ה  בזרהח
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 פסידין  מ]"ואם  לא  חזרה,  יד  כל  כתובתהתפס:  "לכאורה  חסר[  יד  מה  בחזור  תלאו
 . יד מתובתה כלכ

 חזור  לצתה  רלא  שאחר  מלל  כתובתה  כה  לין  איכן  מאחר  לה  בזרה  חולאפיו
 . ותה אזהירין מית דין בשהיו כהב

 ה  לכתב  שה  מל  כבלא,  לום  כלה  שלוג  מנכסי  מפסידה  הא  לל  מקוםכמו
 –  הן  בכיוצא  ובגדים  וכשיטין  תה  לתן  נו  אכתובתה  בה  לשהוסיף  ועלהב
 בגדים  הן  מלום  כיא  הפשה  תם  אולפיוא,  ו  לנותנין  ומנה  מוציאיןמ
 ף  על  פיוא,  ו  לנותנין  ומנה  מוציאין  מנדונייתא  בו  להכניסה  שהתכשיטיםו

 . ל"ם ז"רמב הן כתב כלאש

א  הפסידה ל":  לכאורה  חסר[  בתותש'    דותן  אוך  תותה  אגרש  לבעל  הצה  ראםו
, שהה  מהשהותה  לצה  ראם  וגרש  מגרש  להצ  רם  א"]שבתות'  ולאחר  ד.  כתובתה

 חרת אתובה כה ליכתוב שד  עמו  עחזור  לצתה  רולפי  אליה  עבא  ילא  שבלבדו
 . חת אעה שולפי אתובה כלא בשתו אם עשהות לאסור שפיל, למנה אדיןכ

 ". יה למצערנא ויה לעינאב "האומרת ומורדת הין דהוז

 עתה  דותנת  נאתה  שמנה  מבקשים  מין  דית  ב–"  לי  עאיסמ  "אומרת  הבלא
 יןא,  ו  לתפייס  תלא  שונסה  אלבה  שפני  מצתה  רא  לאםו.  ו  לתתפייס  וליוע
 מתינין  מבלא,  לל  כליה  עכריזין  מאין  ושמשו  לצלו  אעמוד  לותה  אכריחיןמ
 . דשב ח" יהל

 דוניתה  נכל  ותובתה  כפסידה  הדשב  ח"  יוך  תה  בזרה  ח"]ואם  לא:  "ל"נדצ[  אםו
 וציא  מצה  ראםו.  כתובתה  בדעתומ  ה  להוסיף  שמה  וה  לנתן  שה  מכן  שכלו
 .לום כלא ביוצאה ודשב ח" יאחר לגט בותהא

 התכשיטין ובגדים הן מבעל היד בו אידה  בדיין  ע"]אבל  מה  שיש:  "ל"נדצ[  בלא
. ידה  מותם  אוציאין  מין  א–  ותם  אתפסה  ויא  הקדמה  ונדוניתא  בו  להכניסהש
 . דשב ח" יאחר לבעל השגרשה כהוז

 ינה  אשלו  מה  להוסיף  שה  מבלא  תובתה  כל  כותןנ,  דשב  ח"  יוך  תרשה  גאםו
 מנו  מתצא  ותקח  שנת  מל  עשלו  מה  לתן  נלא  ותב  כלא  שלום  כהן  מוטלתנ
 . חר אעל בפני בהם בתתנאהו

. לום  כעל  בשל  מוכלת  אינה  אותה  אמשהין  שאמרנו  שדשב  ח"  יותן  אכלו
 –  צה  רא  לאםו,  גרשי  –  גרש  לצה  רלאא,  גרש  לבעל  הת  אופין  כין  אלעולםו
 . ל"מזם ב"ר הן כתב כלא שי פל עאףו. גרש יאל

 . לי עאיס מאומרת הין דהוז

 ואליןש,  ך  כחמת  ממנו  מהתגרש  לוצה  רהיא  וכול  יאינו  שעלה  בל  עהטוענתו
 אינו  שאמרת  שה  מ"]תפרשי:  "בבית  יוסף  נוסף[:  "ה  לאומרין  וית  דין  במנהמ
 בלא,  אמנת  נינה  אחץ  כורה  יינו  אבל  אשמש  מהוא  שומרת  אםא."  כולי

 אין  בית  דין  בקום  ממכלו.  אמנת  נלל  ככול  יאינו  שעלה  בל  עאמרה  שאשהה
 ין  איבה  אתוך  ממאש,  עליך  בל  עעתיך  דנית:  "ה  ליםראומ  וקשה  ברך  דליהע
 תנו  יך  כתוך  ממא  ש–  עודה  סהם  לעושין  וחדר  לנכנסיםו,  "זקקים  נתםא
 הרוצ  שלא  אכך  בהם  לומעת  שאינה  ווצה  רינה  איא  האםו.  ה  זל  עה  זעתםד
 ותו אופין כ– צה רא לאםו. גרש לבעל  הן  מבקשיםמ,  ו  זענה  טפני  מהתגרשל
 ליו  עאיים  לית  דין  בכולין  ילאא,  ט  גיתן  לותו  אופין  כין  אבל  אתובה  כיתןל
 . גופו בותו אצערו ילא ובזוהו ילא ונדוהו ילא שבלבד ודבריםב

 ן  מיןמבקשש,  נין  דאנו  שה  זין  דולאפי  שהורול  ש"  זרפת  צבני  רגדולי  מישו
 אמרו  נאל,  אמרנו  שמו  כתובה  כיתן  לותו  אופין  כצה  רא  לאם  וגרש  לבעלה
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 זכרת  מאינה  וירושיןג  "]אלא:  "לכאורה  חסר[  ובעת  תינה  אשהיא  כלא  אבריםד
 יגרש  שוצה  רני  אן  כל  עשמש  לכול  יינוא  "מרה  אם  אבלא,  תובה  כרעוןפ
 כיוןד,  לום  כה  לומעין  שאין  ואמנת  נינה  אזו  ב–"  תובתי  כי  ליתן  וותיא
 יא  הן  כעל  ואחר  בתנה  ניניה  עמא  שוששין  חנו  אכתובה  הרעון  פהזכירהש
 אותו  למון  מאותו  בנשא  שתדי  כתובתה  כתובעת  ועלה  בפני  בניה  פעיזהמ
 . יניה עו בנתנהש

 ו  להכניסה  שה  מה  לנותן  ש"]אמרו:  "בבית  יוסף[  אמרו  שתובתה  כלעניןו
 וציאין  מפסה  תאפילו  ולל  כובה  גינה  אוספת  תבל  אמאתים  ומנה  ונדונייתאב
 .חר אבעל לתתן ותקח שנת מל עה לתב כלא ש]ול: ל"צ[ ה לנותנין ומנהמ

 .תשובה זו קשה להבין מה דעתו שכן לא חילק בין סוגי המתנותמ

ה בש  )פרק  י,  לרבנו  אשתורי  הפרחי(פרח  וא  שהובאה  בספר  כפתור  "רם  מצאנו  תשובת  הרשבב
קו  בין  סוגי  המתנות  ובין  התנאים  שמתנה  הבעל  עם סכים  עם  הגאונים  והראשונים  שלא  חילה
 :ממה שכתב נעתיק קטע, בעת נתינת המתנה אישהה

 כתובתה  וגטה  ב–"  לי  עאיסמ  "אומרת  הורדת  מדין  בשאלל  נ"א  ז"הרשבו
 ין  בלוקין  חזה  בנראה  שפיל,  מזונות  ותנה  מו  אוספת  תבעל  הה  לכתב  שמהו
 . ל"צם ז"הרף ו"רי הבריד

 איןו, רצונו  ללא  אגט  בשתו  את  אוציא  מאיש  האין  שותן  נדין  הורתש:  השיבו
 אלוש, ל"ם ז"ר הדברי כשלאו" לי  עאיסמ  "אומרת  בפילו  אגרש  לותו  אופיןכ
 ן כם גתקנין מיו הלו אטענות בבעל  היד  מצמה  עהפקיע  לכולה  יאשה  היתהה
  [...] מנו מצאת לעינה בל קהא ילא שדי כאיש לאשה הן מתובהכ

 ": לי עאיסמ" אומרת היני דלעניןו

 בריה  דתוך  מנכיר  שד  עאומרת  שמה  באמנתנ"  לי  עאיסמ  "אומרת  האין  שעד
 לא  וו  בוצה  ראיני  ולי  עאיסמ  "אמרה  שמוכ,  אמת  בעיניה  באוס  מהואש
 תובותכ(  י  פל  עף  ארק  פםל  ש"י  ז"שררש    פיכןו".  יוציאני  שבלבד  וכתובתוב
 . )ב, גס

 מצערנה  ויה  לעינאב"  אומרת  שמורדת  השאר  מוחלק  מינה  דן  כוענת  טאםו
 בבתי  ונסיות  כבתי  בבתות  שרבע  אהכרזת  בותה  אופין  כההיאד,  "יהל
 י  פל  עף  ארק  פכדאיתאו,  תובתה  כל  כפסידה  הה  בזרה  חא  לאםו,  דרשותמ
 מלכה  נאפילוו.  גרש  מינו  אגרש  לצה  רא  לאםו,  גט  בגרש  מרצה  יאםו.  )םש(
 תובה  כלא  בשהותה  לאסורו,  פסידה  ההפסידה  שה  מ–  מן  זותו  אאחרל
 . נה מלא בחרתא

 תי  בל  שהכרזה  הכפיית  בותה  אופין  כיןא"  לי  עאיסמ  "טענת  בבאה  הבלא
 ותה  אשהין  מבלא,  ונסה  אלבה  שיא  האנוסה  שפיל,  דרשות  מבתי  ונסיותכ
 . ו לתתרצה ולבבה ממיאוס הסור ימא שדשב ח"י

ב "  יוך  תרצונו  מבעל  הירש  גאםו.  לום  ככתובתה  מבדה  אא  לדשב  ח"  יתוךו
 פי  ללום  כפסיד  תא  להיאו,  רצונו  מרש  גה  זהריש  –  תובתה  כל  כובהג  דשח
 . ל" זננאל חבינו רשרי פכןו, יא האנוסהש

 נכסי  ותוספת  ותובתה  כפסידה  ה–  ה  בזרה  חלא  ודשב  ח"  יד  עמתין  האםו
 בעל  הה  לכתב  שה  מאפילול  ש"זף  "הרי  ואיי  הבינו  רבתשובותו.  רזל  באןצ
  מגש בן  אלוי  ההוסף  יבי  ררב  הם  גבת  ככןו,  פסדת  מישואין  נאחר  לתנהמ
. חר  איש  אם  עתאכלו  תצא  ותטול  שעת  דל  עה  לתב  כלאש,  דין  בכןו.  ל"ז
 . תב כןל כ"ן ז"רמב האףו
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 אדעתאד,  ה  לתב  כלא  שבין  ואחריות  בתנה  מה  לכתב  שיןב  פרש  האיןו
 שעת  בה  לעשהש  חוד  למתנה  בכן  שכלו.  ה  להיב  יא  ללמיפק  ומישקלל
  .וא הפתוס תכלל בזהש, ישואיןנ

 לא  שראה  יחרים  אה  לנתנו  שה  מכןו,  פסידה  הא  לידה  דלוג  מכסי  נבלא
 א  לפסה  תם  א–  קיימין  הרזל  באן  צכסי  נבלאותו.  תצא  וטול  תלאא,  פסידהה
 .יראי שד חתפסה ואימרדה דביד זרב דכלתיה דעשה מהיינוו, ינה מפקינןמ

כן ו"י  מיגאש  "ף  והר"ימצאנו  למדים  ממה  שכתב  לאחר  שהביא  תשובת  רבינו  האי  גאון  הרנ
שהמתנות '  תנה  לחודמ'ב  שכןל  והכריע  שאין  חילוק  בין  מתנה  שבעל  נותן  באחריות  וכ"  בדין

 .בתשובות הקודמות לחלק בזה שכתבו הללו חוזרות לבעל בעת מרידתה ודלא כמ

 )א"שהבאנו  בריש  דברינו  בבירור  שיטת  הרשב(  שובה  זו  מחזקת  את  דברי  האבני  מילואיםת
ה  מורדת  מחזירה  גם  מתנות  שניתנו ישר  בו  והסכים  עם  רוב  הראשונים  שאא  חז"שהרשב

 .המוגדרות כמתנה לחוד

 גדר מתנה לחודב

העירני  מנהל  בתי  הדין ,  א  ובראשונים"שהובאה  בתשובות  הרשב"  מתנה  לחוד"להגדרת  

 :  וזו לשונו)ב"נד ע(ו למה שכתב המאירי בחידושיו למסכת כתובות "הרב שמעון יעקבי הי

 תנהמ  מקצת  מקומות  של  ספרד  שכותבין  לנשותיהן  בשעת  נישואין  הגונ
תהא  רשאה  ליתנה  לכל  מי  שתרצה  או  למכרה  אפילו שוכותבין  בה  ,  חודל

 .בחייו

 תנהמ  ה  לתן  נהריש:  "שכתב  )ל"הנ,  בחלק  ב  סימן  קי(א  בתשובה  "זו  בעצם  כוונת  הרשבו
 כל ללהוריש ויתן לשות רה לןנתו. ו זתנה מעלו מרשות וכותו זל כסלק וחלוטהותוכה חמורה ג
 ".תרצה שימ

 .א בהמשך דבריו בתשובה זו שהבאנו לעיל"כן כתב הרשבו

 אלו  כאשתו  לחוד  לתנה  מנותן  הכל  שהודיענוהו  ומתנה  השטר  בכתב  שמהו
 מן  זל  כמך  מותה  אתטולש  "–  רח  אעובר  ל"]נתנה:  "ל"ל  נדצ"וכנ[  ותנתנ

 אין  ונתהק  'בנן  ררדאמו  כלום  כה  בך  לאיןו.  תרצה  שה  מתקנה  ותרצהש
 ".'ירות פוכל אבעלה

סלק  זכותו מבעל  הש  ,חלוטהה  א  מבהיר  שמנהג  המקומות  היה  לתת  מתנ"הרשב  :לומרכ
מתנה "ה  ליתן  למכור  או  להוריש  לכל  מי  שתחפוץ  ולזה  הוא  קורא  ישן  לאותורשותו  ממתנה  זו  ונ

 ."לחוד

 א"יכום שיטת הרשבס

אם המתנה , לדעתו. ילוק בין סוגי המתנותא בשתי תשובות סובר כרבנו יונה שיש ח"הרשב

חלוטה  באופן  שהאישה  יכולה  לעשות  בה  כחפצה  ולבעל  לא  נותרה  כל  שיור  זכות  במתנה 

בתנאי  זה  שהתנה  עם "  רצה  ליזוק  בנכסיו"  שהבעל  –טעמו  .  אזי  המתנה  אינה  חוזרת

 .האישה

א "רשבה שדבריו בחידושיו עולהמא שהובאה בספר כפתור ופרח וכן "מתשובת הרשב רםב
המאירי  ועוד שאין חילוק בזה ,  ן"הרמב,  י  מיגאש"הר,  ף"הרי,  ו  האי  גאוןנעת  רבדחזר  בו  ופסק  כ

ותן נה  במפורש  שמתנה  זו  שימהתנה  ע  א  אם  כןלולעולם  היא  מחזירה  מתנות  שנתן  לה  הבעל  א
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ה  שסובר  שגם "ק  על  הרמלובזה  ח,  י  מיגאש"הר  ד  וכמו  שכתבורמלה  לא  תחזור  אליו  גם  אם  ת
 .הישהמתנה חוזרת עם מרידת הא, ג מתנה כזובסו

 'מורדת'עניין החזרת המתנות בבלוש השיטות שבפוסקים שיכום ס

 :נמצא אפוא שיש שלוש שיטות בפוסקים

 ה  שלא  תחזור  במרידתהישובר  שגם  במתנה  שהבעל  מתנה  עם  האהסה  "הרמ:  יטה  אש
 .המתנה חוזרת

ה  חוזרת  במרידתה ישנתן  בעל  לאשמתנה  ש  הגאונים  ורוב  הראשונים  הסוברים:  יטה  בש
שנותן  לה  לעשות  בה  ככל ש  ה  התנה  הבעל  במפור  שב'מתנה  לחוד'לרבות  ב,  בכל  מקרה

ה ימה  וסוברים  שאם  התנה  ע"אולם  חולקים  על  הרמ  ,שתחפוץ  בלי  לשייר  לעצמו  כל  זכות
 .קיים מרידתה שכן כל תנאי שבממוןת חוזרת בע ין המתנהאשהמתנה קיימת גם אם תמרוד אזי 

מתנה 'שאם הבעל נתן  סובריםהא  בתשובות  הראשונות "ה  והרשב"הרא,  ו  יונהנרב  :יטה  גש
מתנה  זו  לעשות  כחפצה ללא שיור כל זכות לעצמו ה  ישאותן  לנוא  השבה  כתב  במפורש  ש'  חודל

א  חזר  בו  בתשובה  האחרונה "כאמור  הרשב.  אזי  המתנה  קיימת  ואינה  חוזרת  בעת  מרידתה
ף "ריכ, סוק כגאוניםפיש ל ש–" וכן בדין"ר  ופרח  וכתב  במפורש פתוכ  ובתשובה  שהובאה  בספר

 .וכן כתב בחידושיו ,י מיגאש"כרו

ן  ערוך חהשול  יכלל  נושאי  כאף  ,  כלל  ת  יוסףיבב  ה  לא  הובאה"עת  רבנו  יונה  והראד
 .בחלק בשא בתשובה "הרשב רים שהביאו דברי"דפא הביאו דעתם פרט לכמה לחרונים והא

 – דירההחצית מת א' אבוט'רושם על שמה ב ו–ירת מגורים דמחצית  – תנהמאשתו לותן נעל הב
 ?רו הראשוניםיבעליה דשלוטה החתנה המדר גתנה זו במהאם 

והנה  זה  ברור  שאף  בעל  בימינו  הרושם  את  מחצית  הדירה  בטאבו  על  שם  אשתו  אינו  כותב 

צם העובדה אולם ייתכן שע, לה שהוא מסתלק מזכויותיו ונותן לה לעשות ככל אשר תחפוץ

  להוריש  או  למכור  או  לתת  לכל  מי –שהדירה  רשומה  על  שם  האישה  מקנה  לה  זכות  זו  

ואם  כך  כאשר  הבעל  רושם  את  הדירה  על  שם  אשתו  בטאבו  יש  בזה  משום  גילוי .  שתחפוץ

ה אינה חוזרת "שלדעת רבנו יונה והרא' במתנה לחוד'דעת  שהוא  מסתלק  מכל  זכויותיו כמו 

 .בעת מרידה

 ?ךאם אכן כה

 ברוחזוג  בדירה  כאשר    בחוק  המקרקעין  מה  הם  זכויות  בן  לראות  שישובה  לשאלה  זו  ת
 .מעוניין למכור או לתת למי שהוא חפץ

בייחס  לדירת  מגורים  של  בני   1969  –ט  "תשכ,  לחוק  המקרקעין  103–101  יםפיעעתיק  מסנ
 . זוג

 וג זני בין בדימה קכותז

 ית  בו  אקלאי  חשק  מהם  ווג  זני  בל  ששותפת  מבעלות  בהם  שקרקעיןמ.  101
 אל,  גורים  מהם  למשמשת  הו  דירה  אמשותף  בדיהם  יל  עמתנהלים  הסקע
 .וגו־זבן לחילה תותו אציע הם אלא אאחר ללקו חהעביר לכאי זוג זן בהיהי

 דימה קכות זי פל עכישהר
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, שום  רדואר  ביישלחש,  כתב  בהיה  תדימה  קכות  זבעל  לצעהה)  א( .102
 ישלח  יההצעה  מעתקה  ;מקרקעין  המוצעים  העד  בנדרש  המחיר  הת  אתצייןו
 .רשםל

 קדימה  הכות  זעל  בשאי  רהצעה  הבלת  קיום  מום  ילושים  שוךת)  ב(
 מנו  ממגיע  החר  אובה  חשלום  תס  או  מל  כצירוףב,  נדרש  המחיר  הת  אשלםל
 צדדים  הת  אראוי,  ן  כמשעשהו,  רשם  הידי  בהפקידם  לו  ארכישה  לקשרב
 ;הצעה  בנקוב  המחיר  בקרקעיןמ  ההעברת  לסכם  היניהם  באילו  נעשהכ
 .עסקה המר גם עמציע לשולםי, מחיר הופקדה

 אמורים  הסכומים  הת  אפקיד  הו  אילם  שלא  שדימה  קכות  זעלב)  ג(
 תוםב,  ותו  אואיםר,  טן  קאותו  סעיף  בקבוע  המועד  הוךת)  ב  (טן  קסעיףב
 .מקרקעין הת ארכוש לסירב שמיכ, אמור המועדה

 ;כולם  להצעה  הישלחת,  ותר  יו  אדימה  קכות  זעלי  בני  שיוה)  ד(
 נהגוי,  מוצעים  הת  המקרקעין  ארכושל,  הם  מחדים  אוא,  ולם  כסכימוה
 ירבס  ;קדימה  הזכות  בהם  מחד  אל  כל  שלקו  חפיל)  ב  (טן  קסעיף  באמורכ
 .שאר הל שזכותם ללקו חעמודי, הם לרכוש מחדא

 מקרקעין העברתה

 ו  לעיםמוצ  המקרקעין  הת  ארכוש  לדימה  קכות  זעל  בירבס)  א( .103
, סירוב  היום  משה  חדשים  שוךת,  שאי  רמציע  ההיהי,  נדרש  המחירב
 .הצעה בצוין שהמחיר ממוך נמחיר בעבירם ילא שבלבדו, רצונו כהעבירםל

 חדשים  השת  שקופת  תוך  תמקרקעין  הת  אמציע  העבירה)  ב(
 אל  ;ימחק  ת-  רשמה  נואם,  קדימה  הכות  זטלהב,  )א  (טן  קסעיף  באמורהה
 אחר  ללא  אהעבירם  לשאי  רהיה  יאל,  אמורה  התקופה  הוך  תעבירםה
 .קדימה הבעל זכות לוב שהציעםש

 .ד כאן לשון החוקע

יחפוץ שהזוג  בביצוע  מכירה  לכל    מעיין  בסעיפי  החוק  יראה  נכוחה  כי  החוק  מגביל  את  בןה
 .ללא העברת ההצעה למשנהו עם עותק לרשם

למכור  את  חלקו מו  טאבבל  שמו  עי  שהדירה  רשומה  ל  מף  עאצם  העובדה  שיש  מגבלה  ע
שבה  הבעל  נותן '  חודלמתנה  'א  בהגדרת  "בניגוד  גמור  לאמור  בתשובת  הרשב  בדירה  היא

לכן . לתת  או  להוריש  לכל  מי  שתחפוץ ללא כל זכויות שיוריות לעצמו,  ה  את  הזכות  למכורישלא
 .'מתנה לחוד'עונה לקריטריונים המגדירים כישום בטאבו ראות רין לא

בה  כדי  לעורר  חשדות  של   זוג  למכירת  חלקו  בדירה  יש  ם  הצעת  בןעצ,  כידוע:  את  ועודז
בפניו  פתוחה  הדרך  להפעלת  מערכות ,  לפעול  לפירוק  שיתוף  בהתאם  לחוק  משנהו  כי  מגמתו

הצד  המבקש  למכור  את   זיציה  שיעשהובקשה  לערכאות  למניעת  דיספשת  הג,  האחת:  הגנתיות
ין בת  הרכוש  בהתאם  לחוק  יחסי  ממון  ד  למתן  הכרעה  בתביעה  לחלוקעו  חלקו  אהבית  המשותף  

יש  בו שה  ז  לחוק  8סעיף  ת  כולל  פירוק  השיתוף  בין  בני  זוג  תוך  הפעל  ה1973  –ג  "תשל,  בני  זוג
ף  אם  החליט  בית  משפט   א–(השנייה  ;  מיוחדות  המצדיקות  זאתהבנסיבות  ת  יוניוחלוקה  לא  שו

א 6ובדומה לו סעיף () א( א40סעיף  –מקרקעין ה לחוק 17פעלת תיקון  ה)– ל פירוק השיתוףעקרונית ע

להגיש  תביעה  לשלום  בית  ובמסגרת  זו  לבקש  סעד  למניעת   ,  השלישית;)לחוק  יחסי  ממון
הלך  של  מכירת  חלקו  של  משנהו מתוצאה  של  כדיספוזיציה  כאשר  צד  מרגיש  את  עצמו  נפגע  

 .בדירה המשותפת
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  מהיותו  כזה  אלא  מהיותו  בן  זוג אף  שאינם  נובעים(נותרים  בידי  נותן  המתנה  העדים  הגנתיים  אלו  צ

הנותן  מתנה  באמצעות  רישום   זוג  ן  של  בבתפיסתו'  וכחה  ברורהה'עשויים  להיות    )ףתוש  –
ימוש  בהפעלת  סעיפי  החוק   השאפשרות  –  שיש  לו  זכויות  מסוימות  במה  שנתן  במתנה  בטאבו

דירה בו סכל מהלך של מכירת חלקו של משנהולהמשמשים  לו  הגנה  מספקת  כדי להגן על עצמו 
 –נשמט  הבסיס  להגדרת  מתנה  זו    משכך.  כות  שיורית  בנכסזו  לש  יללא  הסכמתו  נתפסת  כאילו  

א "ואם  כן  ברי  שלא  לזה  התכוון  הרשב'  תנה  לחודמ  '–כוונה  לתת  כולהבנת  כוונת  הנותן  בה  
 .ה לנהוג במתנה שנותן לה כאוות נפשהישכזכות אבסולוטית לא' תנה לחודמ'במה שהגדיר את 

י  על  זכויות  מי  שנותן וטיתור  אבסולואין  לראות  ברישום  בטאבו  ,  ל"הנת    בנסיבו:סיכוםל
  .מקבל המתנה שםל חצית הדירה עמת אמתנה ורושם 

' מתנה לחוד'העיקר להלכה שאף . ב; שדיברו בה הראשונים' מתנה לחוד'ן זו יא. א: מתנה חוזרתה
  חוזרת

מתנה 'בו  כבעלת  מחצית  הדירה  כמכאן  שבמקרה  דנן  אין  לראות  את  רישום  המערערת  בטא

 .ועליה להשיב מתנה זו לכולי עלמא, שבה דיברו הראשונים' לחוד

א "הרשבם  ללבכו,  לפי  מה  שביארנו  רוב  הפוסקים:  לחייב  את  השבת  המתנה  ימוק  נוסףנ
ה פורש  לעשות  בבמשניתנת  '  תנה  לחודמ'שגם  בסוג  כזה  של    יםרסוב,  םימסכים  עהזר  בו  וחש

 . לחזור בעת מרידה מתנההדינה של  –נה ללא זכות שיורית של מקבל המתו כחפצ

 .ה בדין זה"או על הרא )בק ב סימן קיחל(א בתשובה "ין לסמוך על הרשבאכן ל

ג  יעקב  זמיר  שעלינו  לנהוג  על  פי  כללי  הפסיקה "עמיתנו  הרה  תבשכסכים  אנוכי  עם  מה  מ
 .אי כליושונן להתחשב בדעה שלא הוזכרה בטור ובשולחן ערוך וישא

 ?אביו הבעל אלאו נימתנה אהדין אם נותן ה

 ?האם יש הבדל אם הבעל נותן את המתנה או אביו

 . בר זה נפתח בגדוליםד

, הישותן  מתנה  לאנאם  קרובו  של  בעל    דן  בשאלה  זו  ופשוט  לו  שגם  )סימן  כ(י  וייל  "הרמ
 :נצטט קטע מדבריו. אישההמתנה זו חוזרת בעת מרידת 

שלמה  ועם  צלעתו '  יעקב  בר'    אשר  רבו  עם  הרל  אודות  מחלוקת  ריב  וקטטע
ואני  ורבותי  יגענו  ודקדקנו ,  רבו  דבריהם  וארכו  מספר.  מאיר'  צורלין  בת  ר

ואחרי  כי  ראיתי .  ולמצוא  צד  השואה  ביניהם  למען  השלום,  להמציע  ביניהם
ולמען  לא  יהיו .  בקשוני  להעמידם  על  קו  הדין,  כי  לא  מסתייעא  מילתא

וקנו  זה ,    ושמעתי  הצעת  טענתם  ותביעותם  זה  על  זהקבלתי,  אויבינו  פלילים
ולא  ידחו  זה  את  זה ,  למען  יהיה  שריר  וקים  לקיים  מאמרי,  מזה  בפני  בעדים

ולאלה  באו  לפני  בעלי  הריב  הם .  רק  כאשר  אגזור  כן  יקום,  בגודא  רבה
 . והציעו את טענתם בפני ובפני פרנסי מנכבדי העיר, וסיעתם

החלוקות  לכתוב  רובי  תלונותם   ניש  גנאי  ליען  כי  ראיתי  במקצת  הדבריםו
ועל  פי  טענתם  אמרתי ,  בחרתי  בקיצור,  ותביעותם  זה  על  זה  ואין  בהם  יתרון

על  פי  פסקי  רבותינו  אמת  ודבריהם ,  י  בשכל"אחוה  דעי  כאשר  הראני  הש
ויראה ,  ועתה  ירדתי  ודקדקתי  לעומקא  דדינא  כפי  שכלי.  כפטיש  יפוצץ  סלע

 . לי דין ונכון
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עקב  ומורשה  שלו  ועל  פי  תשובת  מרת ישעל  פי  תביעות  הרבי    תחילת  דבר
 . יראה לי וכן הדין במלתא דפסיקתא ן ומורשה שלה"צורלי

שמה  שקובלת  על  בעלה ,  חילת  דבר  השבעתי  מרת  צורלין  בחומר  איסרת
ולא ,  ובאה  בטענה  ואינה  רוצה  להיות  עמו  בכפיפה,  "איס  עלימ"וטוענת  

כי מה שהיא  קבלה עליה בפני בחומרל כן ע. נותםענתבררו  וגם  לא  נתלבנו ט
לא  מחמת  שום  עצת  אביה  ואמה  ושום ,  מסרבת  בבעלה  ומשרכת  דרכיה  עמו

רק ,  ולא  מחמת  שום  תרמית  שתהא  מכוונת  להוציא  ממנו  נדונייתה,  אדם
ולא  ראיתי  שום  צד  לכוף  אותה .  ואין  דעתה  סובלתו,  שאין  דעתה  יפה  עמו

 ] [...יות עמו כאשר אמרו רבותינו הל

מאחר  כי  כל  מה  שהיא .  ה"עתה  דינה  כמורדת  כאשר  אמרו  רבותינו  עו
יש  להחזיק  בכל  מה ,  מוחזקת  בנדונייתה  ובכל  מה  שהכניסה  עמה  לחופה

נדונייתה  חמישים  זהובים  תקח  תכף  בעין :  ל"ר,  שהכניסה  עמה  לחופה
וכל  תכשיטיה  אשר  הכניסה  עמה  לחופה  העומדין  בעין  אשר  נתן ,  בשלימות
, גם  כל  אשר  עומד  בעין  מאשר  לה  בשעת  חופה  וטבעת  קידושיןו,  לה  אביה

 [...] מפני שלא יאמרו 

יתר  על  מה ,  מנם  כל  המותר  הנמצא  בידה  או  ביד  אביה  או  ברשותהא
חפצים ומטלטלין כסף ושוה כסף אשר נתן לה בעלה מעולם , שהזכרתי לעיל

 ןישואובשעת  ניו  ומחמת  קרוביו  וכל  אשר  ניתן  לה  מחמת  אבי,  בעין  העומד
וכל שבח אשר שבחו , וכן  הסבלונות  אשר  נתן  לה  בעלה או אביו,  כךר  או  אח
  [...]יש להחזיר, נכסים

 .ד כאן דבריוע

חמת  קרוביו ובשעת מכל  אשר  ניתן  לה  מחמת  אביו  וו[...]  שר  נתן  לה  בעלה  א"ממה  שכתב  ו
תנות  שנותן  הבעל ן  חילוק  בין  מינראה  בבירור  שסובר  שא"  ש  להחזירי[...]  כך  נישואין  או  אחר  

כמו  כן  אין  חילוק  בין  מתנה  שניתנה  בעת  הנישואין  או .  של  הבעליו  אביו  או  קרוב  לאלה  שנתנו
גם   שה  מורדת  שייכתיוטעמו  שכל  האומדנה  שקבעו  לנו  חכמים  להחזר  מתנות  בא.  כךר  אח

שכן  נתינת  המתנה  על  ידם  נועדה  לתועלת  בני  הזוג  שיחיו  יחד ,  באביו  של  הבעל  או  קרובו
 .של מרידה מקרהללום ולא בש

 )טק  "סז  סימן  ע(ובקיצור  בבית  שמואל    )דיק  "סז  סימן  ע(ו  הובאו  בדרכי  משה  "הרימברי  ד
ריכה צ  "–"  כךר  ישואין  או  אחהנת  בשעקרוביו  ו  אביו  א  מחמת"שכתב  שאף  המתנות  שניתנו  

סוף   באלית  שמובשב"  דין  מורד  ומורדת  בקצרה"וב  )ק  י"ס  שם(טב  ר  היאוכן  הובא  בב".  להחזיר
 .הסימן

בשם  אגודת  אזוב   )טעמוד  נ  –ות  יז  ב  אק  כ"סב  יף  עסז  סימן  ע(מנם  ראיתי  באוצר  הפוסקים  או
א  חזר "השמיט  את  דין  מתנת  קרובי  הבעל  שנראה  שהרמ  )גבהגה  בסעיף  (א  "שדקדק  ממה  שהרמ

 .בו

בא שא  יראה  נכוחה  "רמבם  ששכן  המעיין    ,לאחר  המחילה  לא  זכיתי  להבין  דקדוק  זהו
ביא  דברי  המרדכי  לעניין  שכל  מה  שכתב  לה הולכן  ,    בקצרה  דין  מורדת  בדינא  דמתיבתאבארל

ין  לדקדק  מדבריו או,  ו"הרימולא  הביא  שם  דברי  ,  הבעל  ונתן  לה  צריכה  להחזיר  ואפילו  תפסה
 .ו בדרכי משה ללא הערה והסתייגות"שחזר בו ממה שהביא להדיא דברי המהרי

נתנו ש כל המתנותו: ")וק יד מאישות הלכה ב אות לרפ(דוד ד  י– כן  כתב  להדיא בפסקי הלכותו
התקרבות  הנישואין   מחמת  כךר  ו  אחא[...]  כל  הסבלונות  ובעת  הנישואין    ויתולה  קרוב
 .)םש(הובאו דבריו באוצר הפוסקים ו." ריכה להחזיר לוצ, ושמחתה
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 :וכתב וזו לשונו ו"הרימתמה על  )שם(ב קבבית יעו

 סי  מלוגכדמה  שנתנו  לה  אחרים  דין  נ  )טצ  ןמיס(ן  דהא  מבואר  לקמ  יא  לישקו
כי יומה .ין שםיע, דאחרים כשנותנים מתנה צריכין להתנות בדין תנאי, יש  לה

להחזיר  לבעל   ן  צריכהיא  כורחךל  ועוד  דהא  ע.  ישתנה  הדין  במורדת  תיתי
דלא  מרדה ,  וזה  נגד  הסברא,  הדהא  הקרובים  לא  נתנו  לו  רק  ל,  אלא  לקרוביו

 .בקרוב

 –לדינא דגמרא  מה שאין כן. ו איירי בדינא דמתיבתא"יתכן שמהרייקושיה זו כתב שח  ומכו
ה ישש  בדין  מתנת  קרובי  הבעל  לא"הריב  שכתבו  וכמ,  כסי  מלוגנשה  ימתנת  הקרוב  לאא  שיבח

 .כסי מלוגי נשסרחה שגם אם נתנו לה תכשיטים אינה צריכה להחזיר דחשיב

ה  שסרחה  ולא  מרדה ישמדובר  בא  )טבסימן  צ(  תםהותירצו  דם  רי"דפמה  כקושיה  זו  עסקו  ב
תנות  קרובי כן  במן  יאה  שמ.  תנה  גמורה  כנכסי  מלוג  מ–ה  זו  ישולכן  מתנת  קרובי  הבעל  לא

פיר  שייכת  האומדנה  שלא  נתנו  לה  מתנה  גמורה  אדעתא  למיפק דשהבעל  לאשה  שמרדה  
צורך לותפת  מתנה  משלו  של  הבעל  וכוונת  נתינתם  וחשכן  הם  באים  מכ,  ולמישקל  וכמו  בבעל

שה ימילא  האמאלא  ש,  אגתם  היא  לטובתודשמטבע  הדברים  ,  טובת  הבעלולהשימוש  המשותף  
 .כל עוד לא מרדה בבעלה זוכה ב

שדן   )זסימן  י(ש  ישראלי  בספרו  משפטי  שאול  "לחיבת  הקודש  אצטט  קטע  מדברי  הגרו
 :וזו לשונו, הבית יעקב ויישבה בטוב טעם ודעתית ושיקב

סי כרים  דין  נחדמה  שנתנו  לה  א:  "ט"צ  ןמב  מהא  דסימה  שמקשה  הבית  יעקו
דשם  לא  מצינו  אלא  שלגבי  אחרים  אין ,  לא  ידעתי  מאי  קושיא"  יש  לה  מלוג

ש "והוא  כהסבר  המהרה,  הבדל  בין  מלבושים  ותכשיטים  לבין  שאר  נכסים
כשם  שמה  שנתן  לה  הבעל   כןל  וע".  דרך  לאנשים  לקשט  נשי  אחרים  שאין"

כן  במה  שנתנו  לה ,  ש  ולקישוט  אינו  נוטל  בחזרהעצמו  מדברים  שאינם  ללבו
 ין  נוטלים  ממנהא  –ן  דברים  שהם  לקישוט  והן  שאר  מיני  נכסים  ה  –קרוביו  

אבל  אין  משם  ראיה  שיש  חילוק .  כי  לגבי  דידם  כל  מיני  מתנות  דין  אחד  להם
דאמרינן  דעת  הנותנים ,  יסודי  בין  מתנת  הבעל  למתנות  קרוביו  בענין  מורדת

 . למישקל ולמיפקמ "שלא היתה ע

ן יא  כורחךל  דהא  ע  "–  ו  מסברא"המהרי  נגדכמה  שטוען  הבית  יעקב  עוד  ו
וזה ,  דהא  הקרובים  לא  נתנו  לו  רק  לה,  להחזיר  לבעל  אלא  לקרוביו  צריכה

שהחזרה  היא   בעקית  שיטא  ליה  להבי  פ–"  נגד  הסברא  דלא  מרדה  בקרוב
 . "דהא הקרובים לא נתנו לו רק לה "לקרובים ולא לבעל משום

אולם  הרי ,  יש  לפקפק  בזה  כי  אם  אמנם  הקרן  ניתן  לאשה  ות  דעתיילענו
ניתן   י  זהרה  כןם  א,  עלה  לענין  שהבעל  אוכל  פירות  סי  מלוגכאחר  שדין  נמ

ה  של  ממש  רק  לכשתתאלמן  או אולא  ניתן  לה  להנ,  בעקיפין  גם  לבעל
 . תתגרש

   כןןיאה  שמ,  בזה  ניתן  להאמר  שזהו  כשניתק  קשר  האישות  שלא  בפשיעתהו
ותפקיע  מהבעל  את   ידי  זהל  אין  מן  הדין  שתזכה  ע  –  ופשעה  בוה  כשמרד

ומאחר .  שניתן  מעיקרא  על  דעת  כן  שהוא  יהנה  מהם,  זכות  אכילת  הפירות
 . יך עיון בזהרוצ. זוכה הבעל בכל, ו מהמתנהמשהנותן סילק עצ

ן  הקשה  גם  על  דברי  הגאונים  שמורדת "דהנה  הרמב  נראה  בביאור  הדבריםו
דבכולהו  מתנות  דעלמא  אי  לאו  דעביד "המתנות  שקיבלה  מהבעל  מחזירה  

 ". ליה נייח נפשיה לא הוי יהיב ליה מתנה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

49 

דאי  לאו  דעביד  ליה   –  לא  אמרינן  סברא  זו  כאןד  דע  ה  בדעת  הגאוניםאנרו
, אבל  בזו  שהיא  אשתו,  אלא  באדם  זר  –  נייח  נפשיה  לא  הוי  יהיב  ליה  מתנה

זהו  נימוק  סביר  כשלעצמו  שבגלל  זה ,  ואדם  קרוב  אצל  אשתו  ואשתו  כגופו
והיא .  ולא  מצד  פעולה  מיוחדת  שיש  בה  משום  נייח  נפשא,  נותן  לה  מתנה

בזמן  שמורדת ,  שמאחר  שכל  עיקר  הנתינה  היא  בגלל  היותה  אשתות  הנותנ
ושונה  זה .  ממילא  בטילה  המתנהובטל  הטעם    –רוצה  לנתק  קשר  האישות  ו

דאשר על כן גם , לום על שעברשהיא בבחינת תש, מכל מתנה דעלמא זהי לפ
 . המתנה לא בטלה, אם נתבטלה הידידות

י  הבעל  בטלה  כשהיא בו  שגם  מתנת  קרו"ומטעם  זה  עצמו  נוקט  המהרי
, כי  יש  לתלות  שהמתנה  ניתנה  באשר  היא  נכנסה  לכלל  משפחתם  מורדת

ומאחר .  אם  לא  כשיש  נייח  נפשא  רי  אין  נותנים  מתנה  לזרים  בעלמאהש
ממילא  תולים  במצוי ,  חר  הנראה  לעין  שבגללו  נתנו  להשאין  לנו  נימוק  א

י ידל  ע  מצד  קרבת  המשפחה  שנוצרה  עם  האשה  ל"והוא  כנ,  ומסתבר
תה  לנתק עכשמורדת  ומעונינת  בפשי  וממילא.  שהתחתנה  עם  בן  משפחתם

וחוזרת ,  בטל  הטעם  שבגללו  נתנו  לה  –  עצמה  מקרבת  המשפחה  הזאת
 .המתנה אליהם

ת  הבית  יעקב  מעין  מה ייקי  דין  שעסקו  בעניין  זה  ויישבו  קושזו  מצאתי  בעוד  פסה  כסברו
 .ש ישראלי"שכתב הגר

ו  על  דברי  השולחן  ערוך "הרימהביא  דברי    ואלשמת  יבאמת  שתירוץ  זה  מוכרח  שכן  הבו
ומשמע  שגם  לדין  התלמוד  שייכת  האומדנה ,  בדין  מורדת  מדין  התלמוד  ולא  מדינא  דמתיבתא

אדעתא  למיקם  קמיה  יהיב  לה  ולא  אדעתא "ה  יש  לאל  בבעל  שנותן  מתנה"שקבעו  לנו  חז
יא  שייכת  גם  לקרובי  הבעל  ובוודאי  כאשר  המתנה  ניתנת  בסמוך  לאחר   וה"למישקל  ולמיפק

 .כשנה וחצי לאחר הנישואין – הנישואין וכמו במקרה דנן

א  בספרו  אמרי "מליח  שליטלג  יצחק  א"כן  מצאתי  לחבר  בית  הדין  הרבני  הגדול  הרהו
ש  ישראלי "ש  אלישיב  ושל  הגר"שכתב  חילוק  זה  של  הגרי  )טו–ות  ידיאותב  ימן  יחלק  א  ס(משפט  

 .)וחלק ב עמוד שמ(וזנטל בספרו משנת יעקב רי "הגר בכתכיח זאת בראיות ברורות והביא שכן ווה

 וד בעניין השוואה מתנת חלק בדירת המגורים למתנת תכשיטים ובגדיםע

לדין   שהן  כמו  בית  למגורים  שווה  דינן  היששבמתנות  שנותן  בעל  לא  וד  הביא  שם  סברהע

ש  ישראלי "  וכן  הבאנו  לעיל  בשם  הגר)31כרך  ו  עמוד  (ר  "והביא  שכן  כתבו  בפד.  תכשיטים

 : וזו לשונו)סימן יח(בספרו משפטי שאול 

חילוק  זה  בין  בגדים  ותכשיטים  לשאר  מתנות  הוא שולם  נראים  הדברים  א
 א  חידוש  ההלכהבזה  שב,  בלבד  בדברים  שהם  ניתנו  לשימושה  של  האשה

 ם הבעל נהנהג ל מקוםכמ יתנו לשימושהנם המרות של, שבגדים ותכשיטים
 תעל מנלה אלא  ת בזה האומדנא שלא נתןמקייעל כן , מזה שמתקשטת בהם

שגם  כשנתנם  לאשה   בריםדכן  ן  יאה  שמ.  למיפק  תעל  מנלמיקם  קמיה  ולא  
 לאש,  יך  לפניםאינו  צר  ובזה  הדבר  פשוט,  היו  מיועדים  לשימושם  המשותף

  .כשתצא ממנו שתנשלו מהם תעל מנתנם לה נ

שרשם  על  שמה  את  חלקו  בדירה כ]ש[  שהרי  ברור  הדבר,  הו  הנידון  שלנווז
שהרי  אין ,  להשתמש  בדירה  כמו  לפני  הרישום  לא  היתה  כוונתו  שלא  ימשיך

שיתן  אדם  הדירה  אשר  גר  בה  וילך  וינוע ,  והיעלה  על  הדעת,  לו  מדור  אחר
 ? ג לראשולחפש קורת ג
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הוא  רשם   ":ח  אמרה"בשבט  תשכ'  גם  האשה  עצמה  בפרוטוקול  מיום  כו
ואמר  שנותן  לי  את  זה  במתנה  שיהיה  לי  ממה  לחיות  אחרי ,  הדירה  על  שמי

  ."מותו

שיהא  מסולק  ממנה   מנתעל  רי  הדברים  ברורים  למדי  שמתנה  זו  לא  היתה  ה
  להשתמש אלא  שימשיך,  )הפ  ןמסי(כל  כדין  כל  נותן  מתנה  לאשתו  ומכל  

  .בדירה במשותף כדרך איש ואשה

עתה ,  מסולק  הימנהא  שיה  תעל  מנכיון  שמתנה  זו  לא  היתה  :  מעתהו
למיפק כי הרי כל  תעל  מנדאי  קיימת  האומדנא  שלא  נתן  לה    וכשיוצאת  ממנו

וזהו ,  כל  ליהנות  ממנה  לאחר  מותוועיקר  המתנה  לא  היתה  מכוונת  אלא  שת
  .בחייםאם אינה יוצאת ממנו בעודו  כמובן

וחילוק  זה  בין  מתנה  המיועדת  לשימושה  של  האשה  לבין  מתנה  המיועדת גם 
 –  ט"תנות  שקיבלה  מקרובי  הבעל  במבימלשימוש  הבעל  יש  לראות  גם  לגבי  

או בוה  –ט  "קמ  ןמסי  פרם  סורים  בחתבוביאר  הד,  ר  היטבבבא  או  דבריובהו
 ."חי תשובהתבפ ריודב

 :ל שכתב בהאי לישנא"י קאפח זצ"כן בהמשך הובאה דעתו של הגרו

, את  שיתר  בנדוננו  בייםק"  תצא  ותטול  שנת  מל  עה  לתן  נלאש  "ה  זומדןא
 תגרשנו  שנת  מל  עאשתו  לכושו  רכל  ויתו  בת  אתת  ליש  אב  לל  עעלה  ילוםכ
 מוסר  הלא  ואנושית  הדעת  האין  שבר  דה  זלאה?  קנתו  זעת  למנחלתו  וביתומ
 ותו איארה תהיא  שפיכ  שתו  אל  שמסור  הירותה  שק  רי  כברורו,  ותו  אובליםס
 תוךמ,  ידה  בלמסור  וו  לשר  אכל  מלהתערטל  והתרוקן  לותו  אהביא  שואה
 ראה  נעשה  מוף  סמתוךו,  מיו  יוף  סד  עימשך  ימצב  האותו  שנחה  הו  אמיוןד
 . ך כשם לעשה נתחלתו משרות הצם עכלש

 יןב  –  עלה  בל  עמורדת  בבלא,  גרשה  לוצה  רשהבעלכ"  כל  אאכל  שהמ"ו
 יהב  דוא  התנה  מלא  אהא  ילאד,  יטול  ווציא  המה  כשבעי  –  כל  אא  לין  בכלא
 למיפק  ומשקל  לדעתאא,  מיה  קמיקם  לדעתא  אה  לקני  איכ  "מרינן  אא  ההל
] לא  [למיפק  ומשקל  לדעתאא  "מרינן  אמורדת  בי  כרור  בריה".  ה  לקני  אאל
 בישה  מפעולה  ורד  מיש  אב  לל  עעלה  ילא  שה  זמקרה  בכן  שלכ,  "ה  לקניא
 פי  כרמה  עתחתיה  וומה  תהראותל,  ז  בלבוז  ולל  ששלול  לזו  כמחפירהו

 תחתיו  משכבו  מלקחה  שד  עמעשיה  ושונה  לה  להחליקה  שו  זשה  אעשתהש
 .ה לקני אא להכי דדעתא אבודאי שחרפה בגירשתוו

מה כי  בן  יעקב  בספרו  משפטיך  ליעקב  ב"דין  תל  אביב  הגרצ  ב  ביתאכבר  הרחיב  בעניין  זה  ו
) ורהפטיג(פשוט  באוסף  פסקי  דין  ר  שהביא  שכך  נראה  שהבינו  כדבז  –ראה  חלק  ג  סימן  מב  אותיות  ג(  מקומות

אות ח  ק  ה  סימן  ללובח,  אות  וב  ק  ד  סימן  ללוחזר  על  הדברים  הללו  בח,  334  'ר  כרך  י  עמ"בפד  ו34'  חלק  ב  עמ

 .)ב

שאז  אינה  חוזרת  אלא ,  "חיבת  הנישואין"בין  מתנה  הניתנת  מ  ספריו  הגדיר  חילוק  זהב
דירת  מגורים  משותפת   תוהכולל"  מטרת  הנישואין"תנות  שניתנו  לצורך  לבין  מ,  הישבמרידת  הא

ם  הגירושין  מתנה עתנו  למטרת  שימוש  והנאה  משותפים  וימתנה  זו  דינה  כדין  תכשיטים  שנ  ש–
 .)על הבעל' סרחה'אישה שב( זו חוזרת לנותן המתנה

א "טין  שליטמ  פרבש"דין  נתניה  הגר  ב  ביתאש  )250–249מודים  עכרך  טז  (ר  "מצאתי  בפד,  רםב
אשר הוא  כ,שה כמו תכשיטים ובגדיםיכל מתנה שהבעל חייב לתת לא, לדעתו  .זוה  חלק  על  סבר

תנה  כמו  דירה  שרושם  את  מחציתה  על מאבל  ,  "ל  דעת  למיקם  קמיהע"זו  מתנה    שהילא  נותנה
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תנה  זו  מתנה   מ–ורים  גתן  לה  זכות  מיישכן  מספיק  ש,  מה  שאינו  מחויב  לתת  לה  –שה  יהאשם  
 .גמורה

אולם  היא ,  ורדתמשה  יה  שסרחה  ולא  באישא  בא"מ  פרבשטיין  שליט"זו  כתב  הגרה  ברס
שמתנה ם  רי"וד  פדעשם  בי  אלמליח  ו"גרהשם  ב,  מנוגדת  למה  שהבאנו  בשם  המשפטי  שאול

דינה  שווה  לדין  תכשיטים  שהיא   –משותפת  הה  ברישומה  בטאבו  בדירה  יששבעל  נותן  לא
 . ולא מרדהבלבד' רחהס'חייבת להחזיר לו גם כאשר 

ק  עליו  בזה  וסובר  כדעת  רוב לל  ח"זצ  שמואל  שפיראר  "גהבריו  שהביא  שדראה  עוד  שם  בו
 .םרי"הפד

 .כל מתנה שניתנת לצורך שימוש משותף דינה כדין תכשיטים, דבריהםול

 ין מרידה לה אף ללא התראות דמרידה שבזנות מתמשכת  –תנות החוזרות רק במורדת מעניין ל

   את  הסברה  שאין  צורך  בהתראות  והכרזות)ל"בסימן  הנ(א  "מליח  שליטי  אל"עוד  הביא  הגר

ש  ישראלי  בספרו  משפטי  שאול "בסוג  זה  של  מורדת  בדרך  זנות  מתמשך  וכמו  שכתב  הגר

א  כדבר "ח  צימבליסט  שליט"  שם  כתב  הגר)25עמוד  (ד  "ר  כרך  י"ראה  פד,  רים"ועוד  פד

  זר  והבעל  יודע  על  כך פשוט  שאין  צורך  בהתראה  והכרזה  באשה  כזו  שחיה  עם  גבר

 .ודברי פי חכם חן, וראה שם ביאור טעם הדין. בבירור

 סיכום ל

פרט  לדעת .  אין  הבדל  בין  מתנות  שנותן  בעל  לאישה  למתנות  שנותן  אביו  או  קרובו .א

 .הבית יעקב שמפקפק בזה

ת וראה להלן בהרחבה לעניין מתנו(אין הבדל בין מתנות שנותן בשעת הנישואין או אחר כך  .ב

 .)שניתנו לאחר זמן רב

 .בדין החזר מתנות במורדת בזנות אין צורך בהתראה והכרזה .ג

 .דירה לצורך מגורים שנתן הבעל במתנה לאישה חוזרת בעת מרידתה .ד

הגדרת מורדת היא אישה שאינה מעוניינת להמשיך את מערכת הנישואין עם הבעל וזה  .ה

 .ריכול להיות באמצעות חיים משותפים עם גבר ז

 תנות שנתנו אבי הבעל או קרוביו שנים רבות לאחר הנישואיןמ

האם  יש  חילוק  בין  מתנה  שנתן  אבי  הבעל  או  קרובו  סמוך  לנישואין  לשניתנה  לאחר  שנים 

 ?רבות מהנישואין

ו  והבית  יעקב  העלה "הרימבדברי    ןמתא־ושל  ולאחר  מ"ש  אלישיב  זצ"שאלה  זו  עסק  הגריב
נים שמש־עשרה  חחצית  הדירה  לאחר  מת  אה  יש  מתנה  לאשהורי  הבעל  נתנו,  שבנדון  דידיה

מתנה ה,  ד  בגלל  הטיפול  שטיפלה  בהםוה  שהורי  בעלה  אהבו  אותה  מאישולאור  מה  שטענה  הא
 .אינה חוזרת גם בעת מרידתה
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בעניין  זה  וסבר   )שם(  ש  ישראלי  חלק  עליו"והגר  )זסימן  י(בריו  הובאו  בספר  משפטי  שאול  ד
 .דבריהםמנצטט . תנהילוק מתי ניתנה המחשאין כל 

 :ש אלישיב"ברי הגריד

י "שאף  המתנות  שניתנו  ע"ו  "המהרי  שכתבה  במ  רשש  לפוסף  על  האמור  ינ
כוונה  היא  לדורונות ה]ש["  אחיו  או  קרוביו  בשעת  הנשואין  או  אחר  כך
סובר   בהםא  ובאלה  וכיוצ.  שמשגרים  לחתן  ולכלה  עקב  שמחת  כלולתם

 .  הם עומדיםו שהם באים במקום החתן ובמקומו"המהרי

שונים   שמנה  ואזיל  כמה  סוגי  דורונות  בזמנים  )גנ  ןמיס(ש  "מהרח  ןיעיו
בענין  החפצים  של  זהב  שמוליכים  לכלה   "–  י  החתן  וקרוביו"הנשלחים  ע

חתן כאבי  החתן  ואמו  בזמנינו  בעת  השדוכין  לא  תבעי  לי  דודאי  הרי  הם  
 " [...] עצמו ובמקומו הם עומדים

, שרה  שנה  אחרי  הנשואין־עשמת  חמיה  חאולם  כשהאשה  מקבל  נכס  מא
הרי  דינה  כמתנה ,  ורושם  בטאבו  על  שמה  ולא  התנה  עמה  שום  תנאים

כ  בבעלה  אי  אפשר  להוציא "ובגלל  זה  שמרדה  אח,  שקיבלה  ממישהו  אחר
 . מידה

וכל :  "וזו  לשונו,  בדיני  מורד  ומורדת  מוכח  ממה  שכתב  הבית  שמואלן  וכ
ת  שנתנו  לה  קרוביו  בעת ומתנ  ולאפי,  א  של  בעלה  צריכה  להחזיר  לוומה  שה

בכוונת ש  "נראה  כמ".  או  אחר  כך"ו  "ברי  שכתבה  והשמיט  מ  –"  הנישואין
 . ו לדורונות שמשגרים לחתן ולכלה עקב שמחת הנשואין"המהרי

מכל  הלין  טעמי  נראה  שמן  הדין  אי  אפשר  לחייב  את  האשה  שתחזיר  את 
 .ולא לכל יורשי חמיה, הנכס לבעלה

 .ל"ש אלישיב זצ"יד כאן דעת הגרע

 :ל וזו לשונו"ש ישראלי זצ"זה מה שהשיב לו הגרו

ו  בהשוותו  זאת  להא "יג  על  המהרימשת  כבוד  תורתו  הרמה  לומה  שמע.  ד
לא  אמרינן דחזינן  משם  ד"  –  'וכו"  מת  בנוו"'  וכו"  תב  לבנו  ולכלתוכ"ד

ן  הדמיון ילא  אב  –  'וכו"  ל  עדיפא  טפי"אף  שלכאורה  האומדנא  הנ,  אומדנא
ובזה  הרי .  ולא  היא  שפשעה  והפקיעה  עצמה  ממנו    דהתם  הרי  נתאלמנה,כלל
אינם   )ט  לבגדיה  ותכשיטיהרפ(שגם  מתנות  שנתן  לה  הבעל  עצמו    א  לןמקיי

להני רברבי שגם  ירא להובסל כן וע. תן  לה  בתור  מתנה מוחלטתיכי  נ  חוזרים
ה מ.  דומה  לשאר  מתנות,  ל  בה  שום  תנאיטשלא  הו,  ההתחייבות  במזונותיה

ועדיפא  בזה ,  ניםובמורדת  שמתנות  הבעל  הרי  חוזרות  וכדעת  הגאכן  ן  יאש
ם  כן א.  מאלמנה  שיוצאת,  ק  לא  יהיב  להפלמישקל  ומי  מנתעל  הסברא  ד

עצמו ם  זה  כן  מטע,  מחזירה  מתנות  הבעלם  זה  דכשם  שמטע  לומרש  שפיר  י
. ל"וכנ,  שלא  נתנו  לה  אלא  בתור  שהיא  שייכת  למשפחתם,  מחזירה  לקרוביו

 .על דעת כן לא נתנו לה – נתקת את עצמה בחוזק היד ממשפחתםמומאחר ש

 :בהמשך דבריו כתבו

שאם  הפסידה  כתובתה   היינו,  דיינינן  בה  תרתי  לריעותא  יוצא  דבמורדתו
אם מגרשה טרם :  ומאידך.  וזרות  אף  אם  אינו  מגרשהחגם  מתנותיה  ,  כמורדת

  .ן"ל בר"וכנ, צריכה להחזיר המתנותם כן ג, שהפסידה הכתובה

שכל  עיקר ,  וטעמא  דמילתא  הוא  כפי  שהוסבר  לעיל  בנימוקם  של  הגאונים
י רשברצונה  לנתק  קשכ]ו[  ,לא  ניתנה  המתנה  אלא  בגלל  קשרי  האישות

אם  בפועל  ניתקו   א  מינהקאין  נפל  כן  וע.  ממילא  בטלה  המתנה,  האישות
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 בדעתה  וברצונה  לנתק  קשרים  אלה  יםל  כל  פנכיון  שע,  קשרי  האישות  או  לא
 . ף היא בטילהא –וממילא המתנה , ורם שבגללו נתנו לה המתנותבטל הג

והרי  הם ,  ו  מידי  פשוטם"אין  שום  יסוד  להוציא  דברי  המהרי,  וף  דברס
ואין  גם  שום  יסוד  לדחותם .  ואלשמת  ישרירים  וקיימים  כפי  שהבינם  הב

שכשם ,  כי  הם  מוסברים  ומבוססים  יפה  בהתאם  לסברת  הגאונים  מהלכה
ולא כשברצונה לנתק עצמה  מתנה  אלא  באשר היא אשתונתן  לה  א  שהבעל  ל

 באשר  היא  קרובת  משפחה  שלהם  כן  קרובי  הבעל  לא  נתנו  לה  אלא,  הימנו
שעל  ידו  באה  לכלל ,  מרידתה  בבעלהי  ידל  ולא  כשברצונה  לנתק  עצמה  ע

 .קרבת משפחתם

 .ש ישראלי"ש אלישיב והגר"אן מחלוקת הגריכ דע

באומדנה  גדולה   ידון  שםנדובר  במיראה  נכוחה  ש  יהםבנידון  שהיה  בפנב  רם  המעיין  היטב
 תבשכדירה  בגין  טיפולה  המסור  בהם  וכמו  הה  מתנה  זו  של  מחצית  יששהורי  הבעל  נתנו  לא

 :ש ישראלי בסיום דבריו וזו לשונו"ש אלישיב בריש דבריו וכמו שהסכים עמו הגר"הגרי

ויש   הין  נשואים  כבר  למעלה  משלשים  שניהנה  בנידון  שלנו  הזוג  המתדו
 בטענות  האשה  גם  נאמר  שהיא  טיפלה  בהורי  הבעל.  ם  מבוגריםילהם  ילד

אולם  זה  לא .  באופן  שיש  לתלות  שזה  הנייח  נפשה  שבגללה  נתנו  לה  הנכסים
 .הוכח ולא נתברר בפני בית הדין שדן בדבר

ש אלישיב שהאומדנה "שיש צד להבין את סברת הגרי תידעאה לעניות נרבו  נידון זה שדנוב
בית לן  כנראה  שווקא  במקרה  זה    וד–שה  במתנה  את  מחצית  הדירה  יי  הבעל  נתנו  לאורהשכש

לא  ניתנה  בגינו  של  הבעל  אלא  בגין  התנהגותה  המסורה   בעלהיתנה  מהורי  שנמתנה    ה–  הדין
, תכשיטים  מוכתנה  מה  ישולכן  יש  להשוות  דין  זה  לדין  קרובי  בעל  שנתנו  לא,  ה  כלפיהםישהא

וכמו ,  דעת  מתנה  גמורה  נתנו  אותהל  שעון  מכיו  נן  חוזרותש  שמתנות  אלה  אי"שפסק  הריב
 . ש אלישיב"הגרי תבשכ

ת  שמואל  לא  חילקו  בזה  ובפירוש  כתב יבו  וה"הרימשכן  ,  בחילוק  זה  יך  לעייןרעדיין  צו
 וזה,  ולא  חילק  כמה  זמן  אחר  כך"  כךר  שעת  הנישואין  או  אחב  ")טק  "סימן  עז  ס(  הבית  שמואל

וכל  מה  שהוא  של "בקיצור  דיני  מורד  ומורדת    ת  שמואליהב  בתשכומה  .  ו"הרימשכתב  ו  כמ
 אה  לעניות  דעתירנ  –"  עת  הנישואיןבצריכה  להחזיר  אפילו  מתנות  שנתנו  לה  קרוביו  ,  בעלה

ש  אלישיב  ממה  שהשמיט "ולא  זכיתי  להבין  דקדוק  דברי  מרן  הגרי,  כל  זמן  הנישואיןב  וונתוכש
ר בזהו  משום  שחזר  בו  וסש"  ואין  או  אחר  כךבשעת  הניש  ")טק  "סב(  תבשכת  שמואל  את  מה  יהב

לא   ולאחר  המחילה  רבתי,  הישחוזרות  בעת  מרידת  האן  שאם  המתנות  ניתנו  לאחר  זמן  רב  אינ
ללמדנו  שזהו  בכל "  בעת  הנישואין"קיצר  וכתב    ת  שמואליהב  –זכיתי  להבין  מה  דקדוק  יש  כאן  

, )טק  "סב(  תבשכחזור  בו  ממה  נתן  לאחר  הנישואין  ולשולא  התכוון  למעט  מה  ,  זמן  שהם  נשואים
 .קדוק זה בדיןעייך לרו שהוא מקור הדין לא חילק בזה וצ"והרי להדיא מהרי

ש  אלישיב "אינו  מתקרב  כלל  וכלל  לנידון  שדנו  בו  הגרי  הנידון  שלפנינו,  ין  כך  ובין  כךב
יום משים  ודן  שאת  הדירה  רכשו  הורי  המשיב  כבר  כשנה  ושבעה  חוומכי,  ל"ש  ישראלי  זצ"והגר

ש "שהשתמש  בה  הגרי  רב  זה  אל  זה  ולא  שייכת  כאן  הסברהקא  לכך  .  ישואיהם  ועם  לידת  בנםנ
 .אלישיב בנידון שלו

שים לפני הקרע במערכת הנישואין חודמה כאבי המשיב הלווה כספים לבני הזוג : את ועודז
סירבה   המערערת  ש–ובעטיה  של  הלוואה  זו  ,  במטרה  לסייע  בידם  לרכוש  דירה  גדולה  יותר

הגיש  המשיב  בשם  אביו  עתירה  לבית  הדין  לחייב  את   –יב  את  הכסף  לאבי  המשיב  להש
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אלא שבשלב זה שלפני הערעור נפטר , ובית הדין הכריע שהיא חייבת, המערערת  בתשלום החוב
 . אבי המשיב

 ל  אבי  המשיב  באחרית  ימיוש,  בלשון  המעטה,  רי  לנו  שבמקרה  זה  לא  נחה  דעתוב
תנערת מי  היא  כו  כי  בגדה  במערכת  הנישואין  שלה  עם  בנו  ומהתנהגותה  של  כלתו  שהתברר  ל

 פשר  א.של  המערערת  כלפי  אב  המשיבה  יש  כאן  יותר  מכפיות  טוב.  מתשלום  חוב  ההלוואה
מקרה  זה בן  המערערת  לבין  משפחת  המשיב  ויבוודאות  שהבגידה  יצרה  קרע  גם  ב  כמעט  לומר

 .חדש את חידושו בחילוק זהמש אלישיב "גריהיה הא ל

 שיש לצדדים ילדים משותפיםכ מתנות הקרובים זרתהח

 ?האם הדין שונה אם נולדו ילדים לבני הזוג

סק  שבמשפטי  שאול בפ(ל  בהרחבה  "ש  ישראלי  זצ"ש  אלישיב  והגר"הגרי  ם  בשאלה  זו  עסקוג

 .)ל"הנז סימן י

חוזרת  גם  בעת   ין  המתנה  של  הורי  הבעלאולדו  ילדים  נש  ישראלי  במקרה  ש"דעת  הגרל
 .ש אלישיב אין חילוק בזה"ואילו לדעת הגרי. הישמרידת הא

 .)שם(חיבת הקודש נצטט שוב קטעים מדבריהם ל

 :ש ישראלי"עת הגרד

ו  נראה  שאין  דבריו "לא  לאחר  שירדנו  לשורש  נימוקו  של  המהריא[...]  
דאילו  בנולדו  לה ,  אמורים  אלא  כשלא  נולדו  לאשה  זו  ילדים  מבעלה  זה

ה תירושיה  הימנו  אינה  מתנתקת  ממשפחג]גם  ב[גם  אם  מרדה  ו,  ילדים  הימנו
אין  מתנת  קרובי   י  גוונאאובכה.  כי  קשרים  אלה  שוב  אינם  בני  ניתוק  כלל  זו

ל  שהמתנות "דבזה  קיימת  טענת  הבית  יעקב  הנ,  ו"הבעל  בטילה  גם  למהרי
קרבה זו  –מרדה  בקרוב  ואף  לא  בעצם  הקרבה  א  והיא  ל,  ניתנו  לה  ולא  לבעל

 .  אין לה נימוק לבטלהוממילא אף המתנה, קאי קאיכד

ג ק  לח(ץ  "כמבואר  בתשב,  דבגוונא  שיש  ילדים  אין  האשה  יוצאת  מהמשפחה
 . )טענין קע

ונשא  איש   [...]  במקומות  שיש  קהלות  חלוקות  בתקנותיהם"דיון  שלו  נסב  ה
אין ספק שהאשה "וכתב בזה , "קהלה  אחת  אשה  מאנשי  קהלה  אחרתי  מאנש

 כגופו בכל הדברים ונפטרת מקהלת נכללת  היא  עם  בעלה  בכל  חיובו דאשתו
 ". אביה

אם  היא  חוזרת  לבית  אביה  כאשר ,  אם  נתאלמנה  האשה:  "השאלה  נשאלתו
כאשר  היתה  קודם ,  בעלה  או  תשאר  עם  בית,  היתה  קודם  שנשאת

 ." שנתאלמנה

 :מכריע בזהו

נראה  שאם  יש  לה  זרע  ממנו  תשאר  עם  זרעה  בכלל  חיוביהם ו
ודבר  זה  נלמד .  ו  תשוב  לבית  אביהואם  אין  לה  זרע  ממנ.  ותקנותיהם

בת  כהן  שנשאת  לישראל  נפסלה :  מן  התורה:  ל"רי  חזבמן  התורה  ומד
אם  אין  לה  זרע  חוזרת ,  נתארמלה  אם  יש  לה  זרע  נפסלה,  מן  התרומה
  [...] וכן  בת  ישראל  שנשאת  לכהן  אוכלת  בתרומה.  לבית  אביה

ה אם  אין  ל,  נתאלמנה  אם  יש  לה  זרע  אוכלת  בתרומה  בשביל  זרעה
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אחר   שהאלמנה  הולכת  רהן  התוהרי  למדנו  מ  [...]  זרע  אינה  אוכלת
 ]. 'כוו[זרעה בין זכר בין נקבה 

ם ששמ  –  כשם  שלענין  תרומה,  אלמנה  לגרושה  פשוט  שאין  הבדל  בזה  ביןו
וכל  שיש  לה  זרע  נחשבת  על  משפחה  זו  הן   אין  הבדל  ביניהן  –  למד  הלכה  זו

 . לחיובים הן לפטורים

אינה  מחזירתם  אלא ,    דהחזרת  המתנות  של  קרובי  הבעלגם  לנידון  כןל  עו
אבל  ביש  לה  זרע  דממשיכה  להחשב  על  משפחת .  כשאין  לה  זרע  מבעלה

כי  נשארת  קשורה  למשפחה  זו  בין  שנתגרשה ,  אינה  מחזירה  המתנות,  בעלה
 . ובין שמרדה

דהנה  זה  נראה ,  ל"ויש  להוסיף  בזה  עוד  טעם  לשבח  לענין  החילוק  הנ.  ז
, בי  הבעל  היו  גם  קרובים  שלה  גם  בלעדי  החיתון  עם  בעלהפשוט  שאם  קרו

דמאי  חזית  לתלות ,  להחזיר  המתנות  במרדה  או  בגרושיה  דאינה  צריכה
ולא  נתלה  זאת  בזה ,  המתנות  בזה  שהיא  נשואה  לבעל  שהוא  קרוב  שלהם

שזהו  גם  בשיחס  הקרבה  אל  הבעל   אהרונ.  שהם  קרובים  שלה  מצד  עצמה
כגון  שהיא  בת  דוד  שלהם  ונשאת  לאחי ,  ההוא  יותר  מאשר  לאשה  מצד  עצמ

שבכל  גוונא  שהם ,  שהרי  אין  אנו  מבחינים  בדרגת  קרבתם  לבעל,  אביה
רק   שתולים  שקבלתם,  ו  שחייבת  להחזיר  המתנות"קרובים  שלו  פוסק  המהרי

שגם  אם  יש  לה  מצד  עצמה  יחס  קרבה   ומינה.  בגלל  קרבת  הבעל  אליהם
לא  נוכל ,  ו  לה  מתנהננתבאופן  שיש  לתלות  שגם  מצד  יחס  זה  ,  אליהם

שבגלל  קרבתה   תכן  ייםל  כל  פנכיון  שע,  כשמתגרשת  מבעלה  להוציא  ממנה
ותר ייא האליהם    שקרבת  הבעל  ף  על  פיא,  אליהם  מצד  עצמה  קבלה  המתנות

 . ואין מקום להבחין בזה, גדולה

יוצא  שאין  לבטל  המתנות  קרובי  הבעל  לאשה  שמרדה  כשיש   כןם  מכאן  גו
,   יש  לתלות  שנתנו  לה  המתנה  בגלל  קרבתם  לילדיהשהרי,  לה  זרע  הימנו

ותר יואף  על  פי  שקרבתם  לבעלה  היא  .  ולאו  דוקא  בגלל  קרבתם  לבעלה
 . ל אין מקום להבחנה זו"הנה כנ, גדולה

מתנה השיש  לתלות  ,  כלל  זה  קיים  גם  בהורי  הבעל  שנתנו  לה  מתנה,  ומעתה
יא  אשת הל  שגל  ב–לא  רק  ,  או  בכל  אופן  –ולא  ,  יא  אם  נכדיהםהגלל  שב

 . בנם

כדמשמע ,  ש"כחולקת  על  דעת  הרא  ןדשת  המפרט  אם  נראה  את  דעת  תרוב
 יםל  כל  פנהרי  לנו  ע,  ולא  כפי  שביארנו  דבריו  א  לעילבשהו  שןת  החומקצו
שזה  שאמרו  דעתו  של  אדם  קרובה   –  א  בשולחן  ערוך"שהביאה  הרמ  –  דעה

וד  סביר  שבגלל יש  יס  זהי  ולפ.  בנו  אלא  גם  בן  בנו  ו  דווקאאאצל  בנו  הוא  ל
זה  נתנו  ההורים  את  המתנה  לאשה  בגלל  היותה  אם  נכדיהם  לא  פחות  מאשר 

 . בגלל היותה אשת בנם

, ןהדשת  מכשיטת  תרו  לים  ה  מוחזקת  בנכסים  יכולה  לטעון  קישומכיון  שהא
 .ואין להוציא מידה הנכסים

 ל"ש ישראלי זצ"ד כאן סברת הגרע

ץ  וזו "על  דבריו  ועל  הוכחתו  מהתשבל  "ש  אלישיב  זצ"המשך  תשובה  זו  משיג  הגריב
 :לשונו

[...] 

אמורים  אלא  כשלא  נולדו  לאשה זו   –ו  "של  מהרי  –ראה  שאין  דבריו  נ
ילדים  מבעלה  זה  דאילו  בנולדו  לה  ילדים  הימנו  גם  אם  מרדה  אינה 
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נתארמלה  אם  יש   התורהן  נלמד  מ  ר  זהבוד  [...]  מתנתקת  ממשפחה  זו
גם  לנידון ל  כן  וע,  לבית  אביהאין  לה  זרע  חוזרת    לה  זרע  נפסלה  אם

חזירתם  אלא  כשאין  לה  זרע מדהחזרת  המתנות  של  קרובי  הבעל  אינה  
 . מבעלה

 . כאן דבריועד 

דאמר  דבבעל  הנותן  מתנות  לאשתו  ויש  לו  ילדים   נה  לא  אישתמיט  מאןה
 ולומר  דלכל  אחד  טעם  משלו.  מחויבת  להחזירה  ממנה  ומרדה  בו  שלא  תהי

אם  ילדה   שנאא  ל,  ד  בו  לא  קיהיב  לה  מתנותבעל  הטעם  דאדעתא  דתמרו  ל–
דהם  כי  נותנים  לה  מתנות ,  ולקרובי  הבעל  נימוק  משלהם,  ו  לאאלו  בנים  

דבר  זה  אין  זה  במשמעות  דברי   –ם  אדעתא  דתשאר  בחיק  המשפחה  שלה
 . ו כלל"המהרי

ר אם  מתרומה  אנו  למדים  למה  בקיבלה  מתנות  מקרובי  הבעל  ואח,  את  ועודז
יא  טרם  נתגרשה  ועדיין  קשורה  למשפחה  זו  למה  תחזיר וה,  מרדה  בבעלה  כך

 .אוכלת בתרומה ואף גם בחזה ושוק י גוונאאוהרי באשת כהן בכה, המתנות

שכמו  בבעל  הנותן  מתנה ,  המסבר  ש  ישראלי"של  הגר  ילוקהחיג  על  שש  אלישיב  ה"גריה
ב  לה  ולא אדעתא  למיקם  קמי  הקא  יהי"האומדנה  הגדולה  של  וח  ה  אין  חילוק  זה  תופס  מכישלא

כך  גם  בקרובי  הבעל  שנותנים ,  ולכן  מה  לי  יש  בנים  ממנה  או  לא"  אדעתא  למישקל  ולמיפק
ן  ששניהם  מאותה  אומדנה  יונקים ווה  שייכת  אומדנה  גדולה  זו  ללא  חילוק  ביניהם  כיישמתנה  לא

 .ואין אומדנה נוספת

יב  לו ש  ישראלי  הש"גרה.  כמצוטט,  ש"ה  הגריחד  ישראלי  ש"גרהת  ההוכחה  שהביא  אם  ג
 .ל"ואכמ. ש המשיך להשיג על חילוק זה"על השגתו וגם הגרי

 . ש ישראלי"לא זכיתי להבין חילוק זה של הגר, לאחר המחילה רבתיו

, ם  מריבותהביני  תטשוו  שהוא  מקור  הדין  איירי  בזוג  שכבר  שנים  ני"מהרי:  יבהיר  דבריא
 .ר במקרה שלא היו להם ילדיםיבו ד"הרימודבר תימה הוא לחדש ש

שכיח  שיש ,  שכן  יש  לו  חשיבות,  יכתוב  אותוו  "הרימאוי  היה  שהרחילוק  זה  מן  ,  את  ועודז
קשה  לחדש  חילוק  באומדנות  שיש  בין  בעל  שנותן  מתנה ה  ה  גם  שמסבר  ומלבני  זוג  ילדים

 .ו מתוך דאגה לטובת עתידו במערכת הנישואיןוחה לבין קרוביו שכן הם באים מכישלא

ם  הילדים אכל  מקרה  בית  הדין  יצטרך  לבחון  בש,  יעוריןנתת  דבריך  לש  כןם  א,  וד  קשהע
 . עומדים בקשר עם הורי הבעל ומשפחתו או לא

תוך  עמו  בית  הדין  יושב  ורואה  תופעה  שכיחה  שעם  הגירושין  מתנתקים  או  מתרופפים ב
האם מסיתה את הילדים  תיםעיול, תו  עם  ילדי הזוגפחהקשרים  המשפחתיים  של  הורי  הבעל  ומש

ש  ישראלי  פרט  למקרים  אלה  ואכן  נצריך "ואם  נקבל  את  דברי  הגר  –חתו  פל  ומשגד  הורי  הבענ
 .מקרה דנןהה זא לי יתקע לנו ש מ–לבחון כל מקרה 

שים  לפני  הקרע  במערכת חודמה  כבי  המשיב  הלווה  כספים  לבני  הזוג  א,  אמורכ,  את  ועודז
  זו  שהמערערת ובעטיה  של  הלוואה,  הנישואין  במטרה  לסייע  בידם  לרכוש  דירה  גדולה  יותר

הגיש  המשיב  בשם  אביו  עתירה  לבית  הדין  לחייב  את ,  סירבה  להשיב  את  הכסף  לאבי  המשיב
אלא  שבשלב  זה  שלפני  הערעור  נפטר   ובית  הדין  הכריע  שהיא  חייבת,  ובחהמערערת  בתשלום  ה

רי  לנו  שבמקרה  זה  לא  נחה  דעתו  בלשון  המעטה  של  אבי  המשיב ב,  כאמורו.  אבי  המשיב
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מתנערת מתשלום ומהתנהגותה  של  כלתו שהתברר לו כי בגדה במערכת הנישואין ,  באחרית  ימיו
 . חוב ההלוואה

מעט  בוודאות  שהבגידה  יצרה  קרע  גם  בין  המערערת  לבין  משפחת  המשיב כפשר  לומר  א
עיל לזו  ה  וכמו  שהבאנו  סבר.  ש  ישראלי  את  חידושו  בחילוק  זה"ולא  במקרה  זה  היה  מחדש  הגר

 .אלישיבש "של הגריו ילוקחלגבי 

 סיכום פרק זהל

ש  אלישיב  יש  חילוק  במתנות  שנותנים  קרובי  הבעל  לאישה  בין  שנתנו  לה "לדעת  הגרי

לבין  שנתנו  לה  לאחר  זמן ,  שאז  המתנות  חוזרות  בעת  מרידת  האישה,  בתחילת  הנישואין

 .ש ישראלי חולק עליו בחילוק זה"הגר. מהנישואין שאז אין המתנות חוזרות

קרובי   וג  נולדו  ילדים  שאז  המתנה  שנתנוזאם  ל  :אחר  יש  חילוק,  ש  ישראלי"דעת  הגרל
ש  אלישיב  חולק  עליו "הגרי.  המתנות  חוזרות  –  ילדיםם  ם  אין  להא,  לאישה  אינן  חוזרות  הבעל

 .בחילוק זה

ראינו  פנים  שבנידון  שלפנינו  אין  חולק  שעל  המערערת  להחזיר  את  המתנה  שנתנו  לה  הורי ה
 .המשיב

 ?לידי מי –זרת המתנות ח

  האם  בעת  מרידתה  בבעל  חוזרות  לנותן  המתנה  או –מתנה  שנותנים  קרובי  הבעל  לאישה  

 ?לבעל

בהשגתו  על ב  ברי  הבית  יעקב  שכתדת  אשהביא    )שם(ל  "ש  ישראלי  זצ"שאלה  זו  עסק  הגרב
דהא  הקרובים  לא ,  עוד  דעל  כרחך  אינה  צריכה  להחזיר  לבעל  אלא  לקרוביוו:  "ו  וזו  לשונו"הרימ

 ."  וזה נגד הסברא דלא מרדה בקרוב,רק לה, נתנו לו

 :ש ישראלי פקפק בדבריו וכתב"גרה

אולם  הרי ,  יש  לפקפק  בזה  כי  אם  אמנם  הקרן  ניתן  לאשה  ות  דעתיילענו
ניתן זה  י  רה  כןם  א,  עלה  לענין  שהבעל  אוכל  פירות  סי  מלוגכמאחר  שדין  נ

ה  של  ממש  רק  לכשתתאלמן  או אולא  ניתן  לה  להנ,  בעקיפין  גם  לבעל
ה מ,  ובזה  ניתן  להאמר  שזהו  כשניתק  קשר  האישות  שלא  בפשיעתה  .תתגרש

קיע פותי  זה  ידל  אין  מן  הדין  שתזכה  ע  –  כשמרדה  ופשעה  בו  שאין  כן
שניתן  מעיקרא  על  דעת  כן  שהוא  יהנה   מהבעל  את  זכות  אכילת  הפירות

יך  עיון רוצ.  זוכה  הבעל  בכל  –  ו  מהמתנהמומאחר  שהנותן  סילק  עצ.  מהם
 .בזה

ד  דוד  שהבאנו  לעיל  שכתב  להדיא  שהמתנה  של  קרובי   י–בפסקי  הלכות    הדיאכן  מצאתי  לו
 .ה לידי הבעלישהבעל חוזרת בעת מרידת הא

והוכיח   )282–271  מודיםער  כרך  יח  "פד(ל  "זצ  שמואל  שפיראר  "גהבשאלה  זו    בהרחבה  עסקו
 .ו עצמו"הרימכן מדברי 

  הבעל  חוזרים  לבעל  בעת ו  יראה  נכוחה  שהמתנות  של  קרובי"המעיין  בדברי  מהרי  אכןו
שה  בעניין  החזר יין  הבעל  לאבסק  בתשובה  זו  בדין  ודברים  שעו  "הרימשכן  ,  שהימרידת  הא
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על  ולא  לנותן בחזירן  להו  ל"הרימרור  שכוונתו  של  וב.  ןה  להחזירישק  שעל  האסמתנות  ופ
 .דוק ותשכח. שאם לא כן היה עליו לסייג זאת בתשובה, המתנה

 .י הבעל חוזרות לבעלמתנת קרוב: סיכום פרק זהל

 עבור האישה החלק בנכס או הסכום שהושקע ברכישתו –מתנה החוזרת ה

  חוזרת  בעינה  בעת  המרידה  או )עם  רכישתה(האם  מתנת  דירה  שנתן  הבעל  או  אביו  לאישה  

 ?שהאישה מחויבת לשלם את הכסף ששולם

 את  לוי  שהביאואזולאי  ו,  ג  צימבליסט"רה  ה)22–21מודים  ד  ער  כרך  י"בפד(שאלה  זו  עסקו  ב
שכתב  בדין  בעל  שהשקיע  בנכסי   )170מוד  עכרך  ה    ו266ר  כרך  ד  עמוד  "בפד(ש  אלישיב  "דברי  הגרי

 .שקיעהשהשקיע ולא את הנכס שבו  מלוג של אשתו שהוא מקבל את הכסף

עלה הלק  וחש  )282–271מודים  ער  כרך  יח  "בפד(  שמואל  שפיראר  "גההרחבה  דן  בזה  ב
א קמא  בבבבדברי  הגמרא    א  ונתןשלמסקנה  זו  הגיע  לאחר  שנ.  נהבמסקנתו  שהמתנה  חוזרת  בעי

 .בסוגיית בני מערבא )א"עב ק(

סימן (שן  א  בספרו  בכורי  ג"גורטלר  שליט  ש"נהגר  ובותחדין  ר  ב  ביתאוד  דן  בזה  בהרחבה  ע

העלה ,  אחר  שהביא  את  הסוגיה  של  בני  מערבא  ודן  בשיטות  הפוסקים  ובסברותיהם  ול)זל
ן  הביא  זאת  בפסק  הדין  נשוא  הערעור כ.  שהית  בעינה  בעת  מרידת  האבמסקנתו  שהמתנה  חוזר

 .בקצרה

 : ני טעמים מרכזיים נאמרו בדין זהש

ועל  דעתו  של '  ליחות  בעל  המעותש'פוסקים  בסוגיה  זו  המוכר  עושה  השלדעת  רוב  ,  אחדה
 .בעל המעות הוא מוכר

ועל דעתו ת  המעומוכר  הדירה  במקרה  דנן  פעל  בשליחות  אבי  המשיב  שהוא  בעל,  טעם  זהל
 .בעלי הדיןשם רשם את הדירה בטאבו על 

מתכוון  לתת  מתנה  למי ,  מי  שמשלם  למוכר  הדירהשוא  המנהג  המקום    :הטעם  הנוסףו
דובר  בבן  של  נותן מובמקרה  ש,  ותן  המתנה  נותןנוהמוכר  של  הדירה  על  דעת  ,  שהוא  חפץ  ביקרו

   המתנה  הוא  רושם  גם  על  שםף  שאתא,  המעות  הרי  שהוא  נותן  את  המתנה  על  דעתו  של  הבן
 .כלתו

ו "אומדנה  גדולה  הבנויה  ביסודה  על  תשובת  מהרי  היא,  הסוברים  כן  לדעת,  ומדנה  זוא
 .שהובאה להלכה בבית שמואל ובעוד רבים מן האחרונים

 –בחלקים  שווים    ותהאכל  מתנה  שנותנים  הורי  מי  מבני  הזוג  לבני  הזוג  ורושמים  ,  טעם  זהל
ורך  שימוש צמדור  ל  שיהיה  לו,  לטובת  הבן  או  הבת  שלהם  עיקרבותה  אתכוונים  לתת  מהם  

בגאונים ,  אומדנה  זו  תלויה  באומדנה  שנאמרה  במקורה  בתלמוד  .משותף  במהלך  הנישואין
. "ולא  אדעתא  למישקל  ולמיפק,  אדעתא  למיקם  קמיה  ")ל"כנ,  וכן  קרוביו(  הבעל  נותןשובפוסקים  

  שהיא  מחייבת  את  מקבל  המתנה  שמרד הרי,  ומדנה  זו  נפסקה  להלכהאמאחר  ש,  לדבריהם
 .להשיב את המתנה כמות שהיא

בימינו  שיש  עליית  מדד  יש  להתחשב  בכוונת  נותן שוא  הן  שעם  נוסף  שהובא  בבכורי  גט
 .המתנה

 .סבירה בהחלט בתקופה בת ימינו ות דעתייראית לעננומדנה זו א, אחר העיון בסוגיה זול
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 .חלקם דברימשרות שנים וכמו שהבאנו שכך נהגו לפסוק דייני ישראל במשך ע עירנ

וזרת  לנותן  לפי  הכסף חמתנה  האינה  חוזרת  בעינה  אלא    ירהדם  אם  נתחשב  בדעה  שהג
ש ייסא  גהרי  שמאידך  ,  יש  למערערת  טענה  למוחזקות  בעצם  הרישום  בטאבו  כןם  וא,  ששילם

ן להתחשב  במוחזקות  של  המשיב  בכספים  של  הזכויות  הפנסיוניות  שעל  פי  חוק  יחסי  ממו
 .עוברים לזכות המערערת

ר כבמקרה  דנן  שאבי  המשיב  העביר  את  תמורת  הדירה  ישירות  למו  ות  דעתיילענ:  את  ועודז
, הישייב  במדור  האחה,  להבטיח  מדור  לבנו  ייתההרתו  טשמ  מוכח  ממעשה  זה  –ולא  לבני  הזוג  

ן שכן  יש  כא,  ה  לא  תפגע  במערכת  הנישואין  עם  בנוישה  על  דעת  שהאיתשכוונתו  הי  מכאןו
כישת רלה  ביגבהש,  אומדנה  ברורה  מכללא  שלא  על  דעת  למרוד  במערכת  הנישואין  נתן  מתנה  זו

 . ולא נתן כסף לבני הזוגה דיר

ותפים  בתנאי  הברור שווקא  את  הבית  למגורים  מדרי  לי  שחשוב  היה  לנותן  המתנה  לתת  ב
ן  במקרה ולכ.  שכל  מרידה  במערכת  הנישואין  תגרור  אחריה  השבת  המתנה  לבן  והמובן  מאליו

ל  היה  מודה  שהמערערת  צריכה  להשיב "ש  אלישיב  זצ"לומר  שגם  הגרית  בירּוסותר  ִמידנן  יש  
 .ספים שניתנו להכת האית ולא בחלק בהאת 

כך  ראיה בלראות    יש  מקרה  זה  שאבי  המשיב  העביר  את  כספי  הדירה  ישירות  למוכרב
 וכמו  שכתבום  צדדיהשם  ת  הדירה  על  אשהמוכר  יפעל  כשליח  שלו  לרישום    שכוונתו  הייתה

גורטלר  בשם  הפוסקים  שבמקרה  זה  אין  חולק  שהמתנה  חוזרת   ש"נוהגר  שמואל  שפיראר  "גה
 .בעינה

  סיכום פרק זהל

 .חוזרת בעינה, המתנה שניתנה למערערת

 אלות שהתעוררו במבוא לפסק הדיןשבמענה לוסיכום ל

 .של הבעלמורדת מחזירה את כל המתנות שנתנו לה הבעל או אביו או קרובו  .א

הבעל נותן לאישה את המתנה על דעת שיחיו יחד וישתמשו במתנה יחד ולא : טעם הדין .ב

 .ויש אומרים שמטעם קנס נגעו בה. על דעת שתמרוד בו

 .אין חילוק בין מתנות שנתן בעל לאישה לאלה שנתנו אביו או קרוביו .ג

 .אין חילוק בין סוגי המתנות .ד

 .ותאין חילוק מתי ניתנו המתנ .ה

ש  ישראלי  שלדבריו  שונה  הדין  אם "פרט  לדעת  הגר.  אין  חילוק  אם  יש  ילדים  או  לא .ו

שנראה  שנותן  המתנה  סבל ,  במקרה  דנן.  יש  קשר  בין  ילדי  האישה  לנותני  המתנה

 .אין חולק שעליה להשיב את המתנה, מהתנהגות המערערת

' ל  שבכרך  ה"  זצש  אלישיב"יש  לסייג  זאת  בדעת  הגרי.  המתנה  חוזרת  בעינה  למשיב .ז

אולם  כבר  ביארנו  שבמקרה  דנן  נראה (שבו  נראה  שקבע  שהאישה  מחזירה  את  כספי  המתנה  

 .)בבירור שגם הוא יודה שהמתנה חוזרת ולא הכסף
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 .נחלקו הפוסקים אם המתנות חוזרות בעת מרידת האישה או בעת הגירושין .ח

תראה  והכרזה  להפסידה אין  צורך  בה,  במורדת  בזנות  שמתגוררת  עם  גבר  זר  בקביעות .ט

 .את מתנותיה

וזאת הן על פי ההלכה , אין  חילוק אם המתנה נרשמה על ידי נותן המתנה בטאבו או לא .י

 .)בעניין משמעות הרישום כמתנה(והן על פי החוק 

 מתנה זו שנתן אבי המשיב למערערת עתה להיבט החוקי והמשפטי שלו

 .בשאלה זוהצדדים ובא כוח ציינו לכמה פסיקות אזרחיות 

בתי ל  אציין  שכבר  עמד  על  מדוכה  זו  מנה  אחר  העיון  בעמדות  הצדדים  ובחומר  המצורףל
מר  שפורסם  בקובץ  שערי אמ  ב)ש  לשיפוט  הרבני"היוהמ(הרב  שמעון  יעקבי    )בפועל(  הדין  הרבניים

מאמר  בחן  הרב  שמעון  יעקבי  היטב  את  הנושא  הן   ב)רך  טכ,  ליכות  עם  ישראלהמותת  עוצאת  ה(  צדק
 .ההיבט ההלכתי ולאחר מכן ניתח את הנושא גם מן ההיבט החוקי משפטימן 

ואיל  ובמאמר  זה  יש  מענה  הולם  לשאלה  זו  בית  הדין  מוצא  לנכון  להביא  את  הדברים ה
 .)פרט לתיקונים קלים( כהווייתם

שלכות  חוק ה"הלן  התייחסות  הרב  שמעון  יעקבי  להיבט  המשפטי  שכתב  תחת  הכותרת  ל
 ".ענייננושיווי זכויות האשה ל

 לענייננו' וק שיווי זכויות האשהח'שלכות ה

ץ "בג:  "להלן,  221)  2(ד  מח"בית  הדין  הרבני  הגדול  פ'  נ חוה  בבלי 1000/92ץ  "בג(ץ  בבלי  "בבג

,   נקבע  כי  בית  דין  רבני  חייב  לפסוק  בענייני  הרכוש  שנכרכו  בתביעת  גירושין")בבלי

העליון  אשר  הייתה  קיימת  מימים בכך  בוטלה  פסיקת  בית  המשפט  .  בהתאם  לחוק  האזרחי

בית הדין '  לינדה בעהם נ609 / 92ץ "בג(ץ בעהם "וקיבלה  ביטוי  זמן קצר קודם לכן בבג,  ימימה

גם  לעניין  הפסיקה "  הדין  הולך  אחר  הדיין"שלפיה  ,  )288  )3(הרבני  הגדול  לערעורים  מז  

 .בענייני רכוש

, 1951  –א  "תשי,    זכויות  האשההפסיקה  בעניין  בבלי  סומכת  עצמה  בעיקר  על  חוק  שיווי

 :)233'  בעמ54הערה , ץ בבלי"בג( ברק )כתוארו אז(וכך אומר השופט 

 : נמצא כי מאז חוק שיווי זכויות האשה

או (נכסי  האשה  וזכויות  הבעל  [...]  מעניני  הנישואין  '  נשרו'"[...]  
 [...]"  בהם )'המשפחה'

['  ואח,  ירושלים,  בני  האזוריבית  הדין  הר'    גור  נ185/72ץ  "כהן  בבג'  השופט  ח(
 . )769' בעמ, ]15

עניני 'אינם  נכללים  במסגרת  [...]  יחסי  הממון  בין  בני  זוג  "[...]  
, )נישואין  וגירושין(כאמור  בחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  ',  נישואין

 " ואין תחולתו של הדין האישי משתרעת עליהם, 1953 –ג "תשי

 . )208' בעמ, ]16[זיסרמן ' ד' נזיסרמן '  א384/88א "השופט מלץ בע(
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 –מעמדתו  של  השופט  אלון  ל  "הנ]  8  [2/77א  "מטעם  זה  הסתייגתי  בע
 : תוך שציינתי כי עמדתו של השופט אלון–שאותה הבאתי לעיל 

מבוססת  על  ההנחה  כי  שאלת  שיתוף  הנכסים  בין  בני  הזוג  היא "[...]  
-פסיקתו  של  ביתשכן  על  פי  ,  להנחה  זו  אין  בסיס...  'ענין  של  נישואין'

, אנו  נובע  מקשר  הנישואין,  שיתוף  הנכסים  בין  בני  הזוג,  משפט  זה
אלא  נובע  מהסכם  מכללא  בין  בני ',  ענין  של  נישואין'ועל  כן  אינו  

 [...]" והוא חלק ממשפטנו החילוני , הזוג

 . )27' בעמ, ]8[שם (

אכן  הלכות  שיתוף  הנכסים  אשר  פותחו  על  ידי  בית  המשפט  העליון  אינן 
הן  נגזרות  מהסכם  בין .  גזרות  מאקט  הנישואין  ואין  הן  בגדר  ענייני  נישואיןנ

  לחוק 24ראה  סעיף  (והן  חלק  מחופש  ההתקשרות  המוכר  בדין  הכללי  ,  הצדדים
, על  כן  חלות  לא  רק  בזוג  נשוי  כדת  וכדין.  )1973  –ג  "תשל,  )חלק  כללי(החוזים  

 : ייניעמדתי על כך באחת הפרשות בצ. אלא גם בידועים בציבור

מע  בין בסיסה  המשפטי  של  הלכת  השיתוף  הוא  בהסכם  משת"[...]  
כשם  שהנישואין  אינם  תנאי .  הצדדים  ולא  בעצם  אקט  הנישואין

שכן  גמירת  דעתם  של  בני  זוג ,  כך  גם  אין  הם  תנאי  הכרחי,  מספיק
 לשיתוף  יכול  שתשתכלל  מאורח  חייהם  המשותף  כידועים  בציבור

 "[...] 

 . )448' בעמ, ]17[ידמן פר'  שחר נ52/80א "ע(

,   מנחם  אלון)בדימוס(ץ  בבלי  נמתחה  ביקורת  נוקבת  על  ידי  המשנה  לנשיא  "על  הלכת  בג
רב־תרבותיות  במדינה  דמוקרטית "פורסם  ב("  ערעורים  והרהורים  בעקבות  פרשיות  בבלי  ולב'במאמרו  

ומן ,  בטעות  יסודן.]  [..אלה  הן  אמרות  אגב  :  ")361,  "ל"  זספר  הזיכרון  לאריאל  רוזן־צבי  –ויהודית  
 ." הראוי לסטות מהן

 .  אלון)בדימוס(עם הביקורת החריפה של המשנה לנשיא , בכל הכבוד, אנו מזדהים

 .עם זאת ברצוננו להוסיף הערות אחדות

. אין  חולק  כי  הדין  אשר  על  פיו  דן  בית  הדין  הרבני  בענייני  נישואין  וגירושין  הוא  דין  התורה
עסק  בכך .  ל  מושגי  הנישואין  והגירושין  הן  על  פי  דין  התורהאין  גם  חולק  כי  ההגדרות  ש

. 'המעמד  האישי  בישראל,  'בספר  היסוד  במקצוע  זה,  ל"בהרחבה  השופט  המנוח  משה  זילברג  ז
 . של בית המשפט העליוןקיימים על כך גם פסקי דין רבים

עניני ",  1953  –ג  "התשי,  )נישואין  וגירושין(  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  1ל  פי  סעיף  ע
 .של יהודים בישראל יהיו בסמכות שיפוטם של בתי הדין הרבניים" נישואין וגירושין

מ "ביד(  בשבתו  בבית  דין  מיוחד  "עניני  נישואין"ל  ביאר  את  המונח  "א  גולדשמידט  ז"הגר

 :)1119, 1121ד יב "פ, סידס' סידס נ, 1/55

יחס  הנישואין כרוך  לעצם  ,  ויחסי  ממון  בכלל,  בין  בעל  לאשהכל  דבר  שהוא  
משפיע  ומושפע  מאורחם ,  קשור  ותלוי  בקיומם  של  הנישואין,  בין  הזוג

  [...]התקין והסדיר

אולם  אליבא  דכולי  עלמא  כולל  המונח .  פרשנות  רחבה  זו  לא  התקבלה  על  דעת  הכול,  אכן
' סידיס  נ(  1/50מ  "ראה  בעניין  זה  ביד".  מעמד  הנישואין"  עניני  ממון  שמקורן  ב"עניני  נישואין"

 .)1025' בעמ, 1020ד ח "פ, פ ירושלים"ר ההוצל"יו
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, אין  לצמצם  ביטויים  אלה  למשפטים  הסובבים  אך  על  תקפות  קשר  הנישואין
כי אם מתפשטים הם גם על תביעות לקיום זכויות מסוימות הנובעות ממעמד 

, ולא  קיים  יסוד  הגיוני,  כגון  למשל  הזכות  להחזרת  חיי  האישות,  הנישואין
  להבחין  בין  תביעות  כאלה  לבין  תביעות  לקיום  זכויות ,מבחינת  הסמכות

 .הן מקורן במעמד הנישואיןבעלות אופי רכושני או כספי אשר אף 

עולה  מכך  כי  בית  הדין  הרבני  מוסמך  לתת  כל  צו  הנראה  לו  גם  בנוגע  לרכוש  המשותף  בכל 
, תוכן  בתביעה  לשלום  בי,  הנוגע  להשלכות  הממוניות  כתוצאה  של  הכרזת  האישה  מורדת

 . במסגרת סמכותו הבלעדית בענייני נישואין וגירושין

. בעיותיהם  והישגיהם:  בתי  דין  רבניים  ממלכתיים",  דיכובסקי'  הרב  ש,  ראה  גם  מאמרו  של(
 : יד' עמ, יד–דיני ישראל יג

לדעתנו  יש  בכך  פגיעה  עקיפה  בסמכות  בית  הדין  הרבני [...]  אחד  השטחים  
בסמכותו  בהיות  חלק  מענייני  נישואין שכן  נושא  שלום  בית  הוא  לכל  הדעות  

על  מנת  למנוע  פירוק  שיתוף  משתמש  בית הדין הרבני בהטלת [....]  וגירושין  
ד  של  בית "נע  אפשרות  לביצוע  פסהצו  עיקול  על  דירת  המגורים  בזאת  נמ

  [...] המשפט על פירוק שיתוף

הלכה ,  בתי  הדיןאת  אזכור  פסקי  הדין  שניתנו  על  ידי  )  28'  בהערה  מס(ל  "וראה  במאמר  הנ
/ו"  וכן  תיק  מ178/ח"ערעור  מ,  9650-1/ד"תיק  מ(  ם  לתת  כל  צו  הנראה  לבית  הדיןשבסמכות,  למעשה

סמכות בתי הדין הרבניים בראי "וכן  ראה  גם  במאמרו .  )  ועוד134/ו"  וערעור  מ2272/ו"תיק  מ,  1514-5
 .) )יז–טז' עמ, יא–דיני ישראל י(" פסיקת בתי הדין

בתקופת ,  ראלוחת  ומקובלת  בשנות  השלטון  העותומני  בארץ  ישזו  הגישה  שהייתה  רו
בית  הדין  דן  על  פי  ההלכה ,  על  פי  גישה  זו.  שנותיה  הראשונות  לקיום  המדינהוב,  המנדט  הבריטי

ענייני ,  כגון  ענייני  הנדוניה  שחויב  צד  ליתן  למשנהו,  בכל  ענייני  ממון  שנבעו  מן  הנישואין
 . ות הממוניות של מורד או מורדת ועודההשלכ, נכסי מלוג ופירותיהם, הכתובה

ל  עם  חקיקת  חוק  שיווי  זכויות "חל  שינוי  בגישה  הנ,  על  פי  פסיקת  בית  המשפט  העליון
  מתוך  הרשימה  של  העניינים  אשר  בית "נשר"ועניין  פירות  נכסי  מלוג  ,  1951  –א  "התשי,  האשה

צומצמה  עוד  ועוד ,  במהלך  עשרות  השנים  שחלפו  מאז.  הדין  מוסמך  לדון  בהם  על  פי  ההלכה
 ,"עניני  נישואין  וגירושין"מבענייני  ממון  שהם  ,  היקף  סמכותו  של  בית  הדין  לדון  על  פי  ההלכה

ואם  באמצעות  פרשנות  מצמצמת  של ,  אם  באמצעות  הוראות  חוק  המופנות  ישירות  אל  בית  הדין
 .בית המשפט העליון

' בעמ,  1085ד  יג  "פ(דמן  גול'  גולדמן  נ  8/59א  "  בעהשופט  זילברג  חזר  גם  סידיסעל  הלכת  

סילוק  יד  בעלה  מעל  נכס ל"באותו  עניין  נראה  היה  לשופט  זילברג  כי  דרישת  האישה  שם  .  )1091
אלא  מזכויות  אזרחיות  רגילות ',  נובעת  ממעמד  הנישואין'אינה  ,  כנראה  בעליל  "–"  מסוים

 ". של הנכסכבעליםהנתונות לה 

' בעמ(  "יחסי  ממון  בין  בני  זוג"ונה  בספרו  ־צבי  מר  אריאל  רוזן"  דבהקשר  זה  ראוי  לציין  כי

 :בין סוגי העניינים הרכושיים הטעונים הכרעה בעת פקיעת הנישואין, )102

ענינים  רכושיים  וממוניים  שעילתם  בדין  העברי  בדיני  הנישואין  ושהזכות 
על אלה נמנים . לגביהם מתגבשת או פוקעת או מגיעה להסדרה עם הגירושין

עניני "אלה  הם  ,  ב"ת  שנתן  בן  זוג  למשנהו  וכיוהחזרת  המתנו,  הכתובה
. סורה  לבתי  הדין  הדתייםמשממילא  הסמכות  הייחודית  בהם  ,  "נישואין

 .)י" ש–הדגשה שלי (
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נתייחס  לעוד  שני  הדגשים  המבססים  עוד  את  סמכותו  של  בית  הדין  לדון  בכגון ,  טרם  נתקדם
 . דא

אין  חולק  כי ,  פרות  המשפטיתדומה  שבכל  רחבי  הפסיקה  של  בית  המשפט  העליון  ובכל  הס
 –והשאלה  הנשאלת  היא  סמכות  חוקית  זו  .  לבית  הדין  הרבני  סמכות  לדון  בעניין  הכתובה

 ?  מנין באה לה–להבדיל מן הסמכות ההלכתית 

בשום  חוק  לא  נכתב  בצורה  מפורשת  כי  בית  הדין  מוסמך  לדון  בתביעת  אישה  לכתובתה  או 
ן  המשפטי  הצרוף  לא  היה  מחייב  שתביעת  אישה האם  ההיגיו.  בתביעת  בעל  לפוטרו  מכתובה

כמו  כל  תביעה  כספית  הנסמכת  על ,  לכתובה  תידון  בבתי  המשפט  האזרחיים  בסדר  דין  מקוצר
 ? בכתבראיות ש

  ובחוק  יחסי 1965  –ה  "התשכ,  בחוק  הירושה,  למשל,  הכתובה  נזכרת  באופן  עקיף,  אכן
כתב  במפורש  כי  בית  הדין  הרבני  הוא אך  בשום  מקום  לא  נ,  1973  –ג  "התשל,  ממון  בין  בני  זוג

בית  הדין ר  על  סמכות  אין  פוצה  פה  ומערע,  למרות  זאת.  המוסמך  לדון  בתביעת  אישה  לכתובתה
התשובה  לשאלה  היא  שעניין .  על  פי  דין  תורה,  והוא  אכן  דן  בכך  מקדמת  דנא,  בעניין  זה

מוניות  הקשורות ובית  הדין  הוא  המוסמך  לדון  בתוצאות  מ,  "עניני  נישואין"הכתובה  הוא  מ
ם "בבע,  חלטי  על  ידי  בית  המשפט  העליוןרש  ובאופן  הלאחרונה  נקבע  כך  במפו.  בנישואין
 :) לפסק הדין19פסקה , טרם פורסם(פלוני '  פלונית נ9692/02

הדין  העברי  רואה  את  הכתובה  לא  רק  כחיוב  ממוני  אלא  כדין  מדיני [...]  
  שאסור  לקיים  את עד  אשר  נקבע,  בעל  זיקה  לנישואין  עצמם,  האישות

ענייני "ייתכן  שמסיבה  זו  רואים  את  הכתובה  כ.  הנישואין  ללא  כתובה
, )נישואין  וגירושין(ניים    לחוק  שיפוט  בתי  דין  רב1במובן  סעיף  "  נישואין

 . )814' ראו את דברי הנשיא ברק בעניין לוי בעמ( )ר"חשבד: להלן( 1953 – ג"תשי

שין  של  יהודים  ייערכו  בישראל נישואין  וגירו"ר  קובע  כי  "  לחשבד2סעיף  
מאחר  והחוק  מחיל  את  הדין  העברי  על  נישואין ,  ואמנם".  על  פי  דין  תורה

, ודין  זה  מחייב  את  הבעל  ליטול  על  עצמו  את  חיובי  הכתובה,  בין  יהודים
  אשר –ר  "  לחשבד2  סעיף  –נראה  שיש  לסווג  את  הכתובה  כחוב  מכוח  הדין  

לחוק  הירושה  קובע  במפורש )  4()א(104סעיף  ,  כאמור.  מפנה  לדין  העברי
דיון  נוסף  בסוגיה  ראו  בפסק ("  עילה  הנובעת  מקשר  האישות"הינה  שהכתובה  

מצוי  כעת  ב־,  פלונית'    פלוני  נ9309-22-1ערעור  ,  דין  של  בית  הדין  הגדול
doc.9309-22-1-rabani/rabani/word_Psika/li.co.nevo.www://http(. 

 .המתגרשת  אישההמנהג  בתי  הדין  לפסוק  פיצויים  כספים  לטובת    הדגש  השני  הואה
, ל"פסיקה  של  בתי  המשפט  ובעיקר  בספרות  המשפטית  דובר  לא  אחת  על  קיומו  של  מנהג  כנב

בספר ,  )סימן  א  יטיןגות  הלכ,  אבן  העזר  חלק  ב,  רבי  אליהו  חזן(  עלומות  לבתמנהג  זה  מופיע  בספר  
 שפטי  עוזיאלמבספר  ,  )גל,  אבן  העזר  סימן  ה,  רבי  יעקב  שאול  אלישר  וןלצין  והראש(  מחה  לאישש
כן  מופיע  המנהג  כמה  וכמה .  )שפ'  בעמ,  וצסימן  ,  אבן  העזר,  ן  מאיר  חי  עוזיאלוי  צרבי  בן  לציוןון  הראש(

סקי  דין פוב  )ורהפטיג'  יכת  זבער(פעמים  באוסף  פסקי  דין  של  הרבנות  הראשית  לארץ  ישראל  
 . עודו' טו' ז', א יםככר, רבניים

בהתאם ,  מוסמך  לפסוק  פיצויים  בעת  הגירושין  ית  הדיןבן  זה  לא  היה  חולק  כי  יים  בענג
השאלה  הנשאלת  היא  מה  מקור  סמכותו  החוקית  של ,  ושוב.  כללי  ההלכה  פיל  לשיקול  דעתו  ע

 אז  ומתמידמהמחוקק  האזרחי  הכיר  ש  תשובה  הברורה  לכך  היא  ה?לעשות  כן  ית  הדיןב
ממון   ענייניבלדון  ולפסוק  ,  "י  נישואין  וגירושיןינעני"עיסוקם  בוח  בסמכותם  של  בתי  הדין  מכ

פ "צדק  ע  לשקול  שיקולי  ית  הדיןבכאשר  בתוך  גדר  סמכותו  מוסמך  ,  הנובעים  מן  הנישואין
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לכאורה  של  מי   ותנייניקכויות  ז  ית  הדיןבפסיקתו  מפקיע  י  ידל  אף  אם  ע.  עקרונות  ההלכה
לעשות   ית  הדיןבמוסמך    )ה  מפקיעים  את  קניינו  של  הבעלישפסיקת  פיצויים  לאי  ידל  דאי  שעוו(  מהצדדים

 ."עניני נישואין וגירושין"כשהוא דן ב, כן

384/88א  "עגד  התיזה  שהננו  מנסים  להעמיד  כאן  קיימת  פסיקה  של  בית  המשפט  העליון  בנ
 :שם, ואלו הם דברי השופט מלץ. )209–208' מ ע,205, )3(ד מג"פ( זיסרמן דוב' יסרמן אריאלה נז, 

דין  העברי  מכיר  עקרונית  בהדירותן  של  מתנות  הניתנות  בין  בני  זוג  לפני ה
לטענת .  )437'  עמ,  III'  הדמ,  דיני  המשפחה,  ראה  שרשבסקי(ובמהלך  הנישואין  

שהוא  חלק  מן  הדין ,  יש  לתת  תוקף  לדין  זה  כדין  מתנה  מיוחד,  המערערת
בי  בספרו  יחסי  ממון  בין ־צרוזן'  דעה  זו  מעלה  פרופ("  עניני  נישואין"עברי  החל  בה

 .)147' עמ, )ב"תשמ(בני זוג 

אינם ,  ותוקף  המתנות  בכלל  זה,  יחסי  הממון  בין  בני  זוג.  ינני  מקבל  טענה  זוא
כאמור  בחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  ואין "  עניני  נישואין"נכללים  במסגרת  

שיפמן '  פ'  כפי  שהסביר  פרופ.  ישי  משתרעת  עליהםתחולתו  של  הדין  הא
 : )1984(בספרו דיני המשפחה בישראל 

מסגרת  הכוללת  של  יחסי  ממון  בין  בני  בני  זוג  פותחה  בפסיקת  בית ה
בני י  ידל  המשפט  העליון  אשר  קבעה  את  העקרון  שרכוש  שנרכש  ע

חזקה  עליו  ששיך  להם  בחלקים ,  הזוג  במאמץ  משותף  של  שניהם
כיון ,  "עניני  נישואין"ים  אלה  לא  נתפרשו  בגדר  המושג  יחס.  שווים

שיסודם  היה  כוונתם  המשוערת  של  הצדדים  כפי  שהיא  מוסקת  מאורח 
  [...] מד  הנישואין  בתור  שכזהעחיים  המיוחד  ולא  זכויות  הנובעות  ממ

, ש  לשים  לב  לכך  שאילו  היו  רואים  ענינים  אלה  כחלק מעניני נישואיןי
מסירתם  לשיפוטו  היחודי  של  בית  הדין התוצאה  הבלתי  נמנעת  היתה  

בית  המשפט  המחוזי ל  דבר  הנוגד  את  הזקקותו  העקבית  ש,  הדתי
  .לענינים אלו

בתביעה  אזרחית ,  היה  מדובר  בדיון  שהתנהל  בבית  המשפט  האזרחי  יסרמןזרשת  פב
 . חוק המתנה או חוק אחר מדיני החוזים ך ורקאשעילתה יכולה להיות 

גם ".  מעמד  הנישואין"מך  לדון  בעניינים  רכושיים  הנובעים  מית  המשפט  האזרחי  לא  הוסב
אלא אם כן יש הפניה מפורשת , הוא  דן לפי החוק האזרחי,  כאשר  הוא  דן  במכלול  דיני  המשפחה

פט  העליון  בערעור שבפרשת  זיסרמן  דן  בית  המ.  כפי  שיש  ביחס  לדין  המזונות,  לדין  הדתי
עניני "בדונו  בן  ן  היקף  סמכות  בית  הדייילענ,  יש  לראות  את  אמירתו  לעיל  ולפיכך,  אזרחי

 . גבאכאמרת , "נישואין

כאשר  הבקשה  היא  לתת  להכרזה ,  ה  הוכרזה  כמורדתישם  לא  היה  מדובר  בסיטואציה  שאש
 . זו את הנפקויות הממוניות שיש לתת על פי הדין העברי

מזו מתעוררת  שאלה  שונה  ,  עולה  בבית  הדין  כחלק  מהכרזת  מורדתין  כשהעני,  עומת  זאתל
ה  כמורדת  ובית  הדין  התבקש  להחיל  עליה  את ישכאשר  הוכרזה  הא.  שהתעוררה  בפרשת  זיסרמן

זהו  דיון ,  דהיינו  הפסד  כתובה  והפסד  המתנות  שנתן  לה  בעלה  במהלך  חיי  הנישואין,  דיני  מורדת
 ". עניני נישואין"בלב ליבם של 

, ק  מדיני  הנישואיןאם  בית  הדין  אינו  מוסמך  לקבוע  כי  כחל:  אן  מתעוררת  שאלה  נוספתכ
במה  כוחו  לפסוק  כי  היא ,  את  המתנות  אשר  נתן  לה  בעלה  שה  שהוכרזה  מורדתימפסידה  הא

 ?הפסידה את כתובתה
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הכיר  בית  המשפט  העליון ,  למרות  פגיעתו  הקשה  בבתי  הרבניים  ובהלכה,  ץ  בבלי"בגב
לא  יהיה ובלבד  ש,  בכוחו  של  בית  הדין  הרבני  לפתח  את  המשפט  על  פי  עקרונות  הדין  העברי

 :)241' בעמ, 54הערה , ץ בבלי"גב(בכך אלמנט של הפליה 

, י  הקונסטרוקציה  המשפטית  שאותה  אנו  מניחים  ומנתחים  עתה  פעל:  דוקו
אין  תחולה  ישירה  בבית  הדין  הרבני  להלכות  שיתוף  הנכסים  שנקבעו  בבית 

י   פעל,  ית  הדין  הרבני  רשאי  לפתח  לעצמו  הלכות  משלוב.  המשפט  העליון
שהלכותיו  יבטיחו ,  ובלבד  שיקיים  תנאי  חיוני  זה,  שפט  העבריכללי  המ

 . שוויון בין בני הזוג וימנעו הפליה של האישה באשר היא אישה

 )'י'ש –הדגשה שלי (

שאינו  חלק  מענייני  המעמד ,  כל  הנוגע  למשפט  האזרחי  הכלליבאף  כי    :מלים  אחרותב
כפי  שהוא ,    המשפט  האזרחי  הכלליתאהפעיל  לתי  הדין  הדתיים  בריכים  צ,  האישי  והדין  האישי

ין  מניעה  שבתי  הדין  הרבניים א,  בתי  המשפט  י  ידדי  המחוקק  ומתפרש  ומתפתח  על  יחקק  עלנ
כל  עוד  מבטיחות  אלו  שוויון  ומניעת ,  י  המשפט  האזרחייניפתחו  לעצמם  הלכות  משלהם  בעני

 .הפליה

על ,  ידת  בן  זוגניתן  לבסס  את  דין  החזרת  מתנות  במקרה  של  מר,  ו  לדעתינם  כפי  שהראא
יהיה  להמשיך  ולהפעיל   פשרא,  ה  והן  כלפי  הבעלישהן  כלפי  הא,  דינים  שוויוניים  לשני  בני  הזוג

 .בבתי הדין הרבניים את דיני החזרת המתנות במקרה של מרידה

 .י במאמרו הנזכרבד כאן דבריו של הרב יעקע

 עולה ממאמר זה לענייננוה

לפסיקה  האזרחית  והמבהיר  באופן  הברור ל  שבו  התייחסות  "לאחר  הניתוח  המשפטי  הנ

אנו  מוצאים  לנכון  לאמץ  את ,  ביותר  את  ההתייחסות  ההלכתית  והמשפטית  לדין  מורדת

אין  סתירה  בין  ההיבט  ההלכתי  לבין :  קרי.  סיכום  הדברים  ולהחיל  אותם  גם  במקרה  דנן

אותם ההיבט  החוקי  והפסיקה  האזרחית  בנתונים  המונחים  לפנינו  במקרה  דנן  כפי  שהצגנו  

 .עד כה

דין  מתנות  במורדת  יש  לו  קשר  ישיר  לדין  כתובה  ותוספת  כתובה  לדעת  כמה   :וסיף  ונאמרנ
גזר  מכך  שלבית  הדין נ,  דין  הסמכות  לדון  בתנאי  הכתובההובוודאי  כאשר  לבית  ,  מן  הפוסקים

 .הסמכות לדון גם במתנה שניתנה למורדת שהם חלק מענייני האישות

 )2013דצמבר  (ד  "תשע,  זט(בקובץ  משפט  ועסקים    שפרסמומקבלת  חיזוק  ממאמר    מדה  זוע
 )הקריה האקדמית אונו, מרצים בכירים בפקולטה למשפטים(בארין 'ר  אמל ג"ר  יצחק  כהן  וד"ד  )518–465

ין  כשיקול  בחלוקת  הרכוש אחסים  מחוץ  לנישוי"ככותרת  מאמרם  בושם  עסקו  בהרחבה  
 ".יון מחודש במשפט הישראלי ע–המשפחתי 

באו  הפסיקות  האזרחיות  החל  מסוף  שנות  השבעים  בארבעה  פרקים  ובהתייחס מאמרם  הוב
 .ב בעניין זה של שיקולי האשמה של מי שגרם לפירוק השיתוף"לפסיקות הערכאות בארה

מקרים  של  קיום  יחסי בליו  עבעניין  הטיעון  המוסרי  שיש  לתת  את  הדעת  '  אה  שם  פרק  גר
  .אישות מחוץ לנישואין

 .בהצעה למשפט הישראלי ובסיכומו של המאמר 517–515מודים בעראה שם ו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

66 

הנסיבות   שם  נדונו  –  )פלוני'  לונית  נפ(  7272/10מ  "ראה  עוד  פסיקת  בית  המשפט  העליון  בעו
בבואו  להכריע  בשאלה  של  הפעלת  שיקול  דעת ן  המיוחדות  שבית  המשפט  צריך  להתחשב  בה

 . לחוק יחסי ממון8מור בסעיף אין העלמקרים חריגים כ

גם  בפסיקה  האזרחית  יש  סמכות  להפעיל  שיקול  דעת  רחב  במקרים שיא  הדברים  סקנת  המ
 . לחוק יחסי ממון8חריגים להפעלת סעיף 

במקרה  דנן  יש  להפעיל  שיקול  דעת  רחב  בדין  החזר  מתנות  במקרה  חריג  זה  של ,  אמורכ
 לעלחיות  יחד  ולא    ל  מנתעהשלכת  המשיב  מהבית  תוך  כדי  הכנסת  גבר  זר  לבית  שניתן  במתנה  

 . להכניס גבר זר מנת

מיתיו  והכיר  את  הצדדים  לפני עם  עישב    ש–  א"ג  גורטלר  שליט"דברי  הרהיי  אמנים  עלנ
 .ה כעשרים ושש שניםז, ותר שלא נתקל בו בתקופת כהונתויזה מקרה חריג ב ש–ולפנים 

נסיבות  הללו  אין  עילה  מוצדקת  להתערב  בשיקוליו  של  בית  הדין  שדן  ופסק  בהתאם ב
ן  ועמד  על  שורש שאב  בית  הדין  על  מדוכה  זו  גם  בספרו  בכורי  ג  ולאחר  שישבלשיקול  דעתו  

 .הדין

 סוגיית החזרת המתנות סיכוםל

כתב  בדין ,  שהבאנו  בריש  דברינו,    בדבריו  שבספרו  היד  החזקה–ם  "הנשר  הגדול  הרמב

 :מורדת

ואפילו  מנעל  שברגליה  ומטפחת  שבראשה ,  אינה  נוטלת  משל  בעלה  כלוםו
שלא נתן לה , וכן כל שנתן לה מתנה מחזרת אותו.  ונותנתשלקחן  לה  פושטת

 .שתטול ותצא ל מנתע

מגדלור  לפסיקת   ם  ה–לחן  ערוך  ללא  חולק  וללא  חילוקים  ופסקו  להלכה  בשנש  –בריו  ד
, י  מיגאש"הר,  ף"הרי  :גאונים  והראשוניםהההלכה  במקרה  דנן  וכפי  שהבאנו  זו  דעתם  של  

 .המאירי ועוד, בעל העיטור, א"הריטב, א"הרשב, ן"הרמב, הטור, ש"הרא

הגאונים  והראשונים  ואין  לסטות  ממנה ,  ם  מבוססת  על  אדני  התלמוד"ו  שכתב  הרמבה  זברס
ה אינם  מנוגדים  לסבר  ן  לכך  שגם  החוק  והפסיקה  האזרחיתיבאנו  סימוכהומה  גם    .כמלוא  נימה

 . פחות בחלק מן הפסיקות האזרחיות ל–זו 

 טענות הנוספות שעלו בערעורה

נעיין  בטענות  הנוספות  של  המערערת  על  סדר  הדברים  שהובאו  בדבריי  בפרק  המבוא עתה  

 ".טיעוני המערערת המרכזיים"ב

הגדרתה   –צם  קביעת  בית  הדין  קמא  עתייחסים  לטיעוני  המערערת  על  מא  י–עיפים  אס
  .דירה בהתאם לחוק ולפסיקה האזרחיתהלה מחצית ה שלא מגיע )בדעת הרוב(ביעה קכמורדת וה

 :ןה להם התייחסות מפורטת ומנומקת בפסק הדייתננ

שכל  הדירה  חוזרת  למשיב  ללא  התייחסות  ליתרת   )בדעת  הרוב(ביעת  בית  הדין  על  קענתה  ט
בלת קההכרעה  בדבר  ולנו  חלקית  את  טענתה  בא  שילם  אבי  המשיב  קיבלה  מענה  בקלהסכום  ש

וכחות  לטיעוני העדר  ובהי,  ית  משווי  הדירה  בהתאם  לנתונים  העובדתיים  שהונחו  לפנינוכשיש
 .כי השתתפה ביותר מהסכום של ארבעים אלף דולר משווי הדירה )אבסעיף י(המערערת 
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 : בעניין חלוקת הסכום שהיו בחשבון המשותףב סעיף ישבאשר לטענה ב

ית  הדין  קמא  קבע  את  עמדתו  לאחר  ששמע  את  טיעוני  הצדדים  במכלול  נושאים  שעמדו ב
 . ה שהכריעלפניו והכריע במסגרת פשרה את מ

א  מצאנו  טעות ל.  האזורי  ובפסק  הדין  נשוא  הערעור  ית  הדין  עיין  בחומר  שבתיק  בית  הדיןב
 .לפניוו לקביעת הפשרה כפי הנתונים שהונח הנראית לעין בשיקולי דעת בית הדין

 :הזכויות הסוציאליות בהתאם לחוקת ן חלוקייבענג עיף יסבשאשר לטענה ב

שכן  מבדיקה  של  בית  הדין  עולה  כי  בית  הדין  קמא  הפנה   וטב  לטיעון  זה  שלא  היה  נבראמ
 . את הצדדים לרואה חשבון לביצוע אקטואריה ואילו הצדדים לא פנו אליו

ונחה הש  )18.12.2017(ח  "בכסלו  תשע'  לובדה  זו  התבררה  בהחלטת  בית  הדין  קמא  מיום  ע
את המצ  –ם  לב  בחומרה  רבה  את  התנהלות  המערערת  הלוקה  בחוסר  תו  בית  הדין  רואה.  לפנינו

 .טיעון תוך כדי העלמת החלטת בית הדין קמא להפנותם לרואה חשבון

 : בעניין המניהד אשר לטענה האמורה בסעיף יב

. מאקיינו  בחומר  שבתיק  ובפסק  הדין  נשוא  הערעור  ונוכחנו  לדעת  שהצדק  עם  בית  הדין  ע
ה  לבנו  עדיין שבעת  שאבי  המשיב  רכש  את  המני,  המשיב  חכיקביעתו  מתבססת  על  העובדה  שה

יון  מהמשיב  אין  בה  כדי  לזכות  אותה ירה  בהיתהעובדה  שהמערערת  הי.  צדדים  נשואיםהא  היו  ל
 .במחצית המניה

 : ח לאבי המשיב" ש400,000בעניין חיובה במחצית סכום ו אשר לטענה שבסעיף טב

 ]פלונית[אני  ]  פלוני[אני    ":ו  נכתב  כדלהלןשבק  שהונח  לפני  בית  הדין  קמא  'יינו  בצע
הנקוב  בזמן ם  מתחייבים  להחזיר  את  הסכו,  ]אביו  של  פלוני[  מח"ש  400,000ק  על  סך  'קיבלנו  צ

 .שני בני הזוגו חתומים עלי[...]" מכירה של הדירה ב

ק 'חתומה על הצת ית  הדין  סבור  שצדק בית הדין קמא בנימוקיו שעצם העובדה שהמערערב
מתחייבים  להחזיר  את  הסכום "וב  תכטענתה  שעל  ה.  וואה  מאבי  המשיבלנטלה  השהוכחה    יאה

אינה  נראית   –י  הוא  נוסף  לאחר  מכן  כו  לא  חתמה  [...]"וב  בזמן  מכירה  של  הדירה  בעיר  קהנ
 .סבירה

ק  ניתן 'שהצ  –  מה  גם  שלטענתה  השנייה,  פער  הגדול  בין  השורות  אינו  מראה  כדבריהה
  שהיא  חתומה  על העובדה.  ין  בסיס  א–לאביו    הייתה  בבעלות  המשיבשלמשיב  על  מכירת  דירה  

בית  הדין   נימוקי.  ק  ניתן  כהלוואה  ולא  כתמורה'מעידה  שהצ  המשיבי  ק  מאב'יבלה  צקש
ולא  מצאנו  טעות  בשיקול  דעתו  של  בית  הדין  ובנימוק  ההלכתי ,  במבוססים  בעניין  זה  היט

 .שכתב

 : בית הדין קמא בפסק הדין נשוא הערעור קבע כדלהלן: רם יש להעירב

ה  להם וושהלח  "ש  400,000[...]  אבי  התובע  מר  צדדים  חייבים  לשלם  לה
   .דירהית לצורך קני )14.6.2012(ב "ן תשעווד בסי"כבתאריך 

הצדדים  נתנו  לו  כסף  זה  לצורך  רכישת ,  ציין  שכסף  זה  נמצא  אצל  קבלןנ
הקבלן  ממתין  לפסיקת  בית  הדין  למי .  ולאחר  מכן  הרכישה  בוטלה,  דירה

ן  הקבלן  יעביר  לאבי  הבעל  סך  של ולכן  על  פי  פסק  די.  להעביר  את  הכסף
 .ח" ש400,000

 .ד כאן מפסק הדין בעניין זהע
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בי  המשיב  נפטר  בתקופה  שלאחר  מתן  פסק  הדין שאברם  מאחר    .ביעה  זו  נעשתה  בצדקק
 )אבי המשיב(יימת צוואה שכתב המנוח שקכן יתכמו כן י, ש  יורשים  נוספים  פרט למשיבשיתכן  ייו

ת  הדין  להוציא  פסיקה  זו  ללא  קבלת  עמדת  יורשי  המנוח אין  בסמכות  בי,  לצדדים  נוספים
 .או של מי שזכו בעיזבון בצוואה, הנוגעים בדבר

רבעה־עשר יום תשובה אעל  המשיב להמציא לבית הדין בתוך :  אור  האמור  קובע  בית  הדיןל
ם  אכן  ניתן  צו  עליו  להמציאו א.  ל  נכסי  המנוח  או  צו  לקיום  צוואהעם  ניתן  צו  ירושה  אלשאלה  

 .ית הדיןלב

ו נאזי  פסק  דין  קמא  בעניין  זה  בעי,  יורשו  היחידי  של  אביו  המנוח  אוכי  המשיב  ה  ם  יתבררא
 .ו לקיום צוואההצו אעומד בכפוף להמצאת צו ירושה 

עניין  חיוב  המערערת  במלוא  שכר  דירה  מיום   ב–ז  בסעיף  ט  –אשר  לטענה  האחרונה  ב
 :ית הדין קיבל את דוח החוקר פרטימיום שב, פתיחת תיק התביעה ולא במחצית שכר הדירה

יש  לחשב   שר  על  כןא.  דירההית  מכשישכי  המערערת  זכאית  ל  בע  בפסק  הדין  קנונידית  ב
באשר  למועד  תחילת .  את  שווי  תשלום  דמי  שכר  דירה  בהתאם  לחלק  היחסי  של  המשיב  בדירה

רותו  רבת בית  הדין  אינו  מוצא  לנכון  שבית  הדין  קמא  טעה  לאחר  חקירת  הצדדים  והיכ,  החיוב
 .השנים עם הצדדים

 ש דין ויש דייןי

 .עם סיום כתיבת פסק דין זה אי אפשר להתעלם מהמסר הברור היוצא מפסק הדין

ביתי "בחינת  ,  יזוק  התא  המשפחתיחית  הדין  דן  ופוסק  ומתווה  את  הדרך  הראויה  ביותר  לב
 . לביסוסה של מערכת נישואין בריאה ,"מבצריא וה

זוגו  שלא  יקבל  מתנה  שניתנה  במסגרת  חיי ת  ון  למרוד  בבן  או  בבגם  ידע  כל  מי  שמתכו  דעי
יש  כאן  תנאי .  לו  על  דעת  חיים  משותפים  ללא  מרידה  היתננשתנה  מ,  וגוזבן  או  מבת  מהנישואין  

 ייתההשמתנה  זו  ניתנה  כל  עוד  לא  ,  מכללא  ברור  המבוסס  על  אדני  ההלכה  החוק  והצדק  הטבעי
א ללא  יעלה  בידו  זממו  ו  –והמורד  ,  במערכת  הנישואין  )יןהד  המוגדרת  כמרידה  בעיני  בית(מרידה  

בגדר  של ,  לחלוק  את  חייו  החדשים  מו  בחרשעיזוג  זר    לבן,  א  עם  רכוש  שניתן  לו  כמתנהיצ
 .)אי, תהלים מט(" עזבו לאחרים חילםו"

ירוק  החברה  הישראלית  מערכים לפכמוה  כעידוד  לפירוק  התא  המשפחתי  ו  ל  דרך  אחרתכ
יש  בה  פגיעה  מהותית  בזכויות  הבסיסיות  ביותר  של  נותן  מתנה .  יושרבסיסיים  של  צדק  ו

 .במערכת נישואין

חינת   ב–"  מיטת  סדום"הנהגה  של    נגדכ"  מיטה  יהודית"כהנהגה  של  ,  לראות  זאת  פשרא
 ."הרצחת וגם ירשת"

ד ֹלא  תחמ,  בית  רעךד  ֹלא  תחמ:  "רות  נאמרבבדיברה  העשירית  שבעשרת  הדי:  נאמרווסיף  נ
א ל "שר  ישיר  יש  בין  הציוויק.  )די,  שמות  כ("  כל  אשר  לרעךו ורֹבדו  ואמתו  שורו  וחמאשת  רעך  וע

והוא  שלא  יחשוב  איש  לחמוד  בית  רעהו   "א  תחמֹד  אשת  רעךל"לבין  הציווי  "  בית  רעךד  ֹתחמ
 .באמצעות חמדה של אשת רעהו כדי לעשוק את נכסיו של רעהו

ן  של  חברו  באמצעות  חמדת  אשת  רעהו לגזול  ממו  ייתכן  אל:  עיון  מוסרי  טמון  בדיברה  זור
 .ךפהדין גם לה והוא
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היה  נגד  עיניי  והנחה  אותי  במתן  הכרעתי  להוציא  את  האמת  והצדק  לאור  עם   עיון  ומסר  זהר
 .התשתית ההלכתית והמשפטית ששימשה את בית הדין בפסק הדין

 סקנותמ

 :לאור האמור יש לפסוק אם יסכימו עימי עמיתיי

 : כדלהלןהערעור מתקבל בחלקו .א

 .משווי הדירה 16.95%־ל כאיתזמערערת ה .1

 16.95%יתן  בפסק  הדין  נשוא  הערעור  נימוש  ששש  להפחית  מחיוב  המערערת  בדמי  י .2
 .גובה הסכום שקבע בית הדין קמאמ

 : באשר לערעור בעניין החוב לאבי המשיב .ב

  ובה  הפירוט   יום  צו  ירושה  או  צו  לקיום  צוואה14ל  המשיב  להמציא  לבית  הדין  בתוך  ע
 .הזוכים בעיזבון אביו המנוח

 .ם קבלת האמור יוציא בית הדין החלטה משלימה בערעור זהע

 .יתר טיעוני המערערת נדחים בהיעדר ראיות ובהיעדר תשתית הלכתית ומשפטית .ג

 .אין צו להוצאות ועל המזכירות להשיב את כספי הערבות למערערת .ד

 רב מימון נהריה

א  בבקיאות "ג  יעקב  זמיר  שליט"כבוד  הרה,    אשר  כתב  בתחילה  וראשקראתי  בעיון  רב  את

נפלאה  ובבהירות  יתירה  בסוגיה  סבוכה  ומורכבת  זו  של  החזרת  מתנות  במורדת  ואת 

, א באריכות ובבהירות לבאר את כל הסוגיה"ג מימון נהרי שליט"שהוסיף על כך כבוד הרה

 . משורשי הדין ועד לפסיקת ההלכה

 .בהתפעלות רבתי מכל אשר כתבו הוכיחו וביארו תיכון עימם, ודקיקאיד זעירא , אף ידיו

ו  לשינוי   אבאשר  למסקנתם  בתיק  שבפנינו  בכל  הנוגע  להחזרת  הרישום  בטאבו,  ולםא
אלמלי  שמדובר  בהליך  של   –  )לאופן  הפירוק  בשיתוף  בדירה,  וממילא(הרישום  של  הדירה  המדוברת  

של  בית  דין  אזורי  אלא  על  פי  העקרונות  שבתקנה שבו  איננו  רשאים  להתערב  בפסק  דין  ,  ערעור
קום  להסיק  אחרת  בכל  סוגיית  הרישום מיה  ה,  קנות  הדיון  של  בתי  הדין  הרבנייםלתה  "קל

 .קהסר בתשלום חלקי ולא מלא של כל העבובפרט כאשר מדו, בטאבו

 רב ציון לוז־אילוזה

 סק דיןפ

 :לאור כל האמור בנימוקים המפורטים פוסק בית הדין

 :רעור מתקבל בחלקו כדלהלןהע .א

 .משווי הדירה 16.95%־ל כאיתזמערערת ה .1
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 16.95%ימוש  שניתן  בפסק  הדין  נשוא  הערעור  שש  להפחית  מחיוב  המערערת  בדמי  י .2
 .גובה הסכום שקבע בית הדין קמאמ

 : באשר לערעור בעניין החוב לאבי המשיב. ב

ה  או  צו  קיום  צוואה  ובו שירויום  צו    רבעה־עשראל  המשיב  להמציא  לבית  הדין  בתוך  ע
 .שמות הזוכים בעיזבון אביו

 .ם קבלת האמור יוציא בית הדין החלטה משלימה בערעור זהע

 .יתר טיעוני המערערת נדחים בהיעדר ראיות ובהיעדר תשתית הלכתית ומשפטית .ג

 .אין צו להוצאות ועל המזכירות להשיב את כספי הערבות למערערת .ד

 .פרסום ללא פרטים מזהיםפסק הדין ניתן ל. ה

 אילוז-רב ציון לוזה רב מימון נהריה רב יעקב זמירה


