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 ה"ב

 915181/3 יקת

 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ליהו אריאל אדריארב ה

 )שה קריספיןמד "ועכ "י ב"ע(ת לוניפ :תתובעה
 גדנ
 )רורה רחמיםדד "ועכ "י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 להתבררשרה כפויה כאשר אין הדבר יכול פ: נדוןה

 סק דיןפ

 .  720,000₪לפנינו תביעת האשה לחיוב הבעל בעיקר כתובה וכן בתוספת כתובה בסך 

שבט '  והתגרשו  ביום  ח  )06.10.2010(א  "ט  תשרי  תשע"י  ביום  כ"ני  הזוג  נישאו  כדמוב
 .)28.01.2015(ה "תשע

 .מועד סידור הגט הוסכם כי עניין הכתובה יידון לאחר הגטב

 ליכים קודמיםה

  שוב )11.12.2012(ג  "ז  בכסלו  תשע"ביום  כ.  יים  לאחר  הנישואין  תבע  הבעל  גירושיןכשנת

 .התייצב הבעל לשעבר בבית הדין והודיע על חזרת הצדדים לשלום בית והתיק נסגר

סמוך  לאחר  מכן  תבע  הבעל .  תבעה  האשה  גירושין  )22.02.2014(ד  "ב  ניסן  תשע"תאריך  כב
תב  תביעתו  כי  קיימים  מצדו  תנאים  באשר  לשלום תוך  שהוא  מבהיר  בכ,  לשעבר  שלום  בית

 .הבית

 ולכן  היא,  נעולים  מהחליף  והבית  מותה  אילק  סדיון  שהתקיים  אמרה  האשה  כי  הבעלב
ך  אם  זהו  רצון  האשה   א,ית  במר  שמצדו  הוא  מעוניין  בשלום  אבעל  ה.דעתה  להתגרש  בחושהנ

 .והתגרשו, יידון לאחר הגטהצדדים הסכימו להצעת בית הדין שעניין הכתובה . יסכים להתגרש

 ענות התובעתט

 :התובעת מנתה שלוש סיבות לפיהן היא זכאית לכתובה

 שוב  למנה  ממנע  ו,דלת  הנעול  מת  אחליף  ה,משותף  המגורים  הבית  מותהא"  ילקס  "עלהב .א
 .ביתהה

 . אשתו בוהג נבעל שפי כה בהג נלאו, ותה אשפיל הישואיהם ננות שלוש שורך אכלל .ב

 ת  אהגישה  שו  זיא  הפורמלית  שמרות  ל,לבד  ביא  הלא  וגירושיןב  רצה  שה  זוא  הבעלה .ג
 .גירושין הביעתת
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 טענות הנתבע 

והצהרתו  על  רצונו  בשלום  בית  הייתה  צעד ,  התובע  אכן  הודה  שגם  ברצונו  היה  להתגרש

 :אך טען. טקטי בלבד

 .דו יל עולקה סלא ו,רצונה מבית הת אעזבה שו זיא התובעתה .א

 פתחה  שו  זהיא  ו,גירושין  לוגית  שהובילה  זערכת  מיהלה  נאיןנישו  הנות  שלאורך  שו  זיאה .ב
 .תיק התא

 .אונס בכתובה הטר של עכום הכתובה מופרז וחתםס .ג

 .סבלה שתכן יממנה ש,פוריות העיית בת אמנו מעלימה האשתו שפשרא .ד

 .ד כאן תמצית טענות הצדדיםע

 .והוגשו סיכומים, ומן לעדות מסדר הקידושיןז

 יוןד

כאשר  אחד  הצדדים  משקר ,  יא  לצערנו  שכיחה  בסכסוכים  משפחתייםבפנינו  מציאות  שה

תיאור  הדברים  מפי  התובעת  הוא  כי  הנתבע  סילקה  מהבית  ובגרמתו  נאלצה .  במצח  נחושה

הצדדים  לא  הביאו  כל  עד .  לעומת  זאת  הנתבע  טוען  כי  עזבה  מרצונה  הטוב.  לתבוע  גירושין

מלבד  הרב ,  ילו  קרוב  משפחהואפ,  לאשש  טענותיהם  ואף  לא  ביקשו  להביא  עד  כלשהו

. יש  להניח  כי  העובדות  נותרו  בחדרי  חדרים  ולא  נודעו  לאיש  זולתם.  שערך  את  החופה

ולא  כך ,  התובעת  בסיכומיה  טענה  כי  הנתבע  ניהל  כלפי  חוץ  מערכת  שהצטיירה  כחיובית

כך .  התובע  כאמור  לעיל  טען  שהתנהלותו  הייתה  ללא  דופי.  היו  הדברים  לאמיתו  של  דבר

 .וכך ניתן מקום לאמירת אי אמת, של עולם בנושאים משפחתיים הסמויים מן העיןדרכו 

, היה  מקום  לומר  שהאשה  מוחזקת  בכתובתה  משום,  ּו  זו  בלבד  הייתה  תמונת  המצבל
לא  התברר  האם  האשה  סולקה .  התברר  שהן  הבעל  והן  האשה  תבעו  גירושין,  שכאמור  לעיל

' עי.    יש  להעמיד  את  חיוב  הכתובה  בחזקתוולכן,  מהבית  או  עזבה  מרצונה  במטרה  להתגרש
סימן (ובשלחן  ערוך  אבן  העזר    )ה  סימן  סה"ח(ת  ישכיל  עבדי  "בשו,  )ד  סימן  קיג"ח(א  "ת  הרשב"בשו

 .)ע סעיף יב וסימן קנד סעיף ג

' הלן  ציטוט  מפרוטוקול  הדיון  מיום  ח  ל.במהלך  הדיונים  התבררה  עובדה  נוספת,  ולםא
 : ואילך163ה שור, )2.7.2017(ז "בתמוז תשע

 ?מנו מהתגרש לוצה ראת שמרת אתימ: ד"ביה"

 בלתי  סשנים  הכל.  נישואין  החרי  אודשים  חשבעה  כנישואין  התחילתמ.  ת
 יועצי  ללכת  לנישואין  הת  אשקם  ליסיתינ,  אלימות  מהשפלות  ממנומ
 .בית בנחיל ההוא שהמשטר מטראומות ושטר מבית בי ליהה, ישואיןנ

 יחסי  מהימנע  לניסיתם  והתגרש  ליתםרצ  שקופה  תיתה  האםה:  ד"יהב
 ?ישותא

 צב  מיה  הא  לעם  פאף.  ציתי  רמיד  תאני  וצה  רלא  שה  זוא  הווקאד.  אל.  ת
 .ציתי רא לאני וצה רהואש
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 מונה  ששי.  4/14-  בפתח  נתיקה.  '15  ינואר  בתגרשתם  התםא:  ד"יה ב
 ?רודים פבר כייתם התיק הת אשפתחתכ. ליכים הל שודשיםח

 .כוןנ. ת

 ?ישות אחסי ייניכם ביו הא לתיק התיחת פפניל: ד"יהב

 ."ורחים אחדר בשנתי יני א.יתי אהיות לצה רלא שה זואה. אל. ת

ולה  אם  כן  שמראשית  הנישואין  כבר  רצתה  האשה  להתגרש  ועוד  קודם  תביעת  הגירושין ע
שלטענת  כל  אחד  מהם ,  אלא.  היו  בני  הזוג  פרודים  עוד  בהיותם  חיים  תחת  אותה  קורת  גג

, לטענת  האישה  הבעל  ביקשה  לעזוב  את  החדר  והיא  ניאותה  לבקשתו.  יתה  מזולתוהמניעה  הי
 .ולטענת הבעל האישה היא שעזבה את החדר מתוך רצונה להתגרש

א  סימן  י "ח(ת  שחר  אורך  "הארכנו  בזה  בשו.  ם  היוזמה  באה  מהאשה  איבדה  תוספת  כתובהא

 :ל"וז, כתב ש)יחק' י סישע ר"הא( נביא כאן את דברי הטור. )אות ז

 דין  הן  מה  לין  אמנה  מגירושין  היצאו  וגרשה  לבעלה  לובעת  תהיא  שימ"
 מה  לחוש  נלאו,  דונייתה  נסכום  מתברר  ווענת  טהיא  שה  מולתי  זגבותל
 ה  מל  עהוסיף  להם  בוהגים  נכתובות  הוב  רי  ככתובה  במנה  מתוב  כימצאש
 עניין לבל קלא שה מצמו על עלהוסיף וכתוב לבעל החוש ילא ובעל היטולש
 יל  כ"  זכמינו  חמרו  אזה  כבענייןו.  ירושין  גבקש  תלא  ומו  עשואה  נתשארש
 אםו...]  [ה    לתב  כא  ללמיסב  ומיפק  לדעתא  אמיה  קמיקם  לדעתא  אה  לתבכ
 ל  כה  ליפרע  שאחר  לו  ארצונה  ללא  אגרשה  לכול  יינו  אגירושין  הוא  הבעת
 ."תובתה כמתנת ותוספת ונדוניא ויקר עתובתה ככוםס

 יצאוו  "מנה  מאה  בגירושין  היזמת  שאופן  בירושין  גהתובעת  ש,בואר  מטור  הדבריב
 ולא  לגרש  מיה  הא  לשמִצדו  –  גירושין    להסכים  ובקשתה  לעתר  נבעל  האילוו,  "מנה  מגירושיןה
ואם  כך  זכאית  היא ,  אלא  שטענת  האישה  היא  שהיוזמה  באה  מהבעל.  וספת  תה  לאין  –  צונהר

 .לתוספת כתובה

שכן  העובדה  היא  שהיא ,  שהאשה  מוחזקת  בכתובתהראה  שבאופן  זה  לא  ניתן  לומר  נ
 .ועליה חובת הראיה, תובעת גירושין במצב של פירוד מבעלה

הבעל  לדבריו  נאלץ  לדרוש :  לאמיתו  של  דבר  טענות  הצדדים  הן  כדלקמן,  תר  על  כןי
ולמעשה  נדרש  גם  הוא  להגיב  למרידת  אשתו ,  גירושין  מתוך  מציאות  של  פירוד  שנכפתה  עליו

 .האשה לעומת זה טוענת כי הגיבה במרידה שלה. במרידה שלו

הצדדים  התייצבו  בבית  הדין  לאחר .  מונת  המצב  הנכונה  היא  כי  הצדדים  מורדים  זה  על  זהת
כאשר  כיום  טוען  כל ,  תקופה  של  פירוד  שבמהלכה  גמלה  ההחלטה  בלב  כל  אחד  מהם  להתגרש

 אשתו  באס  מיא  שהבעלהמציאות  ה,  אולם.  אחד  מהם  שמרידתו  נעשתה  בתגובה  למרידת  זולתו
 אין  שדומה  שברורה  ושוטה  פדיעה  ילא  א,תרשמות  האן  כיןא.  בעלה  באסה  מיא  הף  אהאשהו
 .ולק חליהע

 הוכחה  הובת  חוטלת  מי  מל  עבשאלה  ו,ידועים  הרוחם  יבנו  רדברי  בתמקד  יהלכתי  הדיוןה
 .ה זכגון בפויה כשרה פובשאלה האם יש לפשר, ה זמצבב



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

 ה זל עהז מורדים בתובה כוספת תיובח .א

הארכנו  לבאר  דבריו  בפסק  דין  שהתפרסם .  דברי  רבנו  ירוחם  ידועים  לכל  יושב  על  מדין

 .ש"עיי, )ניתן בבית הדין תל אביב, 1043346/1בתיק (לאחרונה 

 ילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינןמ:  "רוחם  יבינו  רכתב  שמה  שיא  הדברים  הסקנתמ
 ורך  צש  יבזהש,  אמר  נלבד  בהתגרש  לפייה  כןענייל,  "גרש  לותו  אופין  כנה  שאחר  להו  בדריה
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתאד", יד מפסידה התובה כוספת תעניין לךא. מן זשיהויב

 לפנינו שמקרה במשבר הת ארם גי משאלה לשיבות חש יאםה .ב

כל  אחד  מהם .  היחסים  בין  בני  הזוג  שלפנינו  לא  היו  ניתנים  לשיקום  על  פי  תפיסתם  שלהם

 . זולתו וטוען שהוא הגורם למשברמאשים את

 הא  ירשו  של  עעמוד  לוכל  נא  לאםו,  משבר  הת  ארם  גי  משאלה  לשיבות  חש  יאם  הדון  לשי
 כל בתובתה כוספת תאיבדה ושיבות חדבר לאין שוא,  פשר  לדין  הית  בל  עוטל  מיהא  ופק  סדברה
 .ופןא

 בעל  הבו  שאופן  בן  דם  ש)ו  לימןא  ס"ח(  בורה  דטרת  עספר  בעוייןי,  תיקים  עלו  אברים  דםג
 יתד  ב"בפס  ו)ח  כימןע  ס"הא(  משפט  ביונים  עספרב,  מרידתו  מתוצאה  כרדה  מהאשה  ומרוד  לחלה
 .)1053135/3 יקת( גדול היןד

 מציאות  הו  זין  אולםא,  אשה  הל  שאוחרת  מרידה  מל  שונים  שמצבים  בדון  להחלט  בשי
 יהו  משאלה  בלאא,  הםמ  י  מרד  מה  בסוימת  ממן  זקודת  נל  עמחלוקת  הין  אבו  שלפנינו  שנדוןב
 ראותם  לש  יה  זאופןב.  משותף  החדרם  מאשה  היציאת  להובילה  שנישואין  היי  חקריסת  באשםה
 :רוחם שהזכרנו לעיל יבנו רברי דת אאן כביאנ. דדית המרידה בה זל עה זמורדיםכ

 א  למי  ננא  אומר  אהוא  וכתובה  וט  גי  לתן  ייה  לעינא  בא  לאמרה  ששהא"
 מורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מט  גיתןל  וצה  ריני  אבל  אך  לעינאב
 רחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלא  אנדוניא  ותובה  כעיקר  מלום  כהפסידהל
 כל  ווספת  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחר  להו  בדרי  הילמא  דגיטאא
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתא דדיליה מה ליהיב דאימ

 שיבות  חאין  שדבריו  מהוכיח  ליןד  א"ענל.  גורם  היהו  משאלה  ברוחם  יבנו  רלל  כן  דאל
 מרו אהאיש ואשה הידיה דנדון בולםא,  שמעות  מדבר  לש  יבהחלט  שיתכןו,  גורם  היהו  משאלהל
 ברה עא לם אאףו, רידה מל שצר קזמן בף אוספת תהפסידה לזה בדי ורעהו ביש  אפצים  חאינםש
 .רוחם יבינו רדברי ממדוקדק כנהש

 854682/1  תיקד  ב"פסא  ב"ליט  שלמליחי  א"גר  הגדול  הדין  הית  בבר  חכתב  שאיתי  רךכ
 :ל"זו, ידן דמקרה לומה דמקרהב

 תקיימו  הא  לישות  איחסי  שייתה  הצדדים  הין  במציאותה,  לפנינו  שבענייןו"
 דובר  מין  אניו  פל  עי  כראהנ,  ודם  קנאמר  שפיכ,  חצי  ושנה  כבר  כיניהםב
 ם  גניהם  שצד  ממהלך  בדובר  מלא  אזוג  הבני  מחד  אל  שדדית  צד  חהחלטהב
 תביעה  הגדרתה,  מבוארכ.  יניהם  בוגי  זבין  המצב  הקע  רל  עזאתו,  חדי
 אישות החסי יפסקת הלא אדין הבית בתביעה הגשת  ההכרח  בינה  אגירושיןל
 כאן  מגםו,  צדדים  הני  שעת  דל  ערה  קה  זבר  די  כראה  נכאמורו,  זוג  הני  ביןב
 די  יל  ענטעןש  לאא.  זה  בה  זורדים  מניהם  שין  דת  אאן  כהחיל  לש  יי  כולהע
 וא  הן  כאםו,  בעל  האשמת  ברתה  קוגי  זבין  המצב  בהתדרדרות  הי  כאישהה
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, ודם  קאמורכ  [...]  תוספת  הת  אפסיד  תא  לי  כטעון  לקום  מש  ילכאורה  שריה
. צדדים  התי  שחלת  נייתה  הוגי  זבין  המצב  בהתדרדרות  הי  כפשטות  בראהנ
 יוב  חל  שצבמ  שום  מה  זדבר  ביה  הי  כוכח  הא  ליאות  כהג  נא  לבעל  הם  אםג
 ." תובתה כוספת תת אפסידה האישה הי כטעון לקום מש יי כמכאןו, ירושיןג

 . עיל לאמור הם עחד אקנה בולים עבריוד

 ש  ין  ככמוו,  ש"יי  ע,בריו  דמסקנת  בם  שלמליחי  א"גרש  ה"מ  כפשר  לקום  מש  יאת  זף  אלע
 . ידן דנידון בפשר לקוםמ

 ליה  אבעל  החס  יל  שולדה  תיא  הרידתהמ  כל  שרי  האשה  הברי  דקבל  נאם  שוא  הדבר  העםט
 ורשי  של  עעמוד  ליתן  נא  לבו  שמצב  לומה  דדבר  היןא.  יחסים  הת  אשקם  לוכנה  מייתה  המצידהו
 תח  פיה  הם  אית  בשלום  לשוב  לכונה  ניתה  הגירושיה  למוך  סד  עשעבר  לאשה  הדבריל.  פירודה
 קום  מש  י,ליה  עוטלת  מראיה  החובת  וומד  עומדו  על  עהדין  שנראה  שף  אלכן  ו,עלה  בצד  מדברל
 .פשרל

 יתן  נאם  הדון  לש  ין  כאם  ו,שרה  פכל  לשעבר  לבעל  הסכים  הא  לדין  הית  ביסיונות  נמרותל
 .כללם בידן דידון נימנה יהאם ו,סוימים ממצבים בשרה פכפותל

 התברר לכול ידבר האין שמקום בדין הן מלא ששרה פפיתכ .ג

 :)חושן משפט סימן יב אות ו(כתב הבית יוסף 

 עין  כין  דעשות  לח  כדיין  לניתןש'    וימןז  ס"  קלל  כתשובותש  ב"רא  התבכ"
 ורא  תזבן  דיתמי  דפטרופא  אהוא  ה:)ב  מציעא  מבאב(  מפקיד  הפרק  בשרהפ
 דו  יתחת  מלוק  חדין  ההוציא  לרשות  וח  כין  אכתבו'  כו  ובקרא  למסריהו

 כמים  חתנו  נלכך  ועולם  בלום  שהטיל  לדי  כדין  הלהשלים  וגמור  לצריךש
 ראיות בהתברר לכול  ידבר  האין  שמקום  ביניו  עאות  רפי  לפסוקל  דיין  לשותר
 בלא  ועם  טלא  בדיין  היראה  שמו  כפעמים  ודעת  האומד  בעמים  פבעדויותו
 .הב  ל"ב.  ד  עידושיןק(  תוספות  הפירוש  לודא  שיינו  הדעת  הומד  אבלא  ואיהר
 ."שרה פרך דל עפעמים ו)ודאה ש"ד

 :)סעיף ה(ם  שרוך עשלחן בסק פןכ

. התברר  לכול  ידבר  האין  שמקוםב,  פשרה  העין  כין  דעשות  לייןד  לח  כשי"
 ."מר גלי בדו יתחת מלוק חדין ההוציא לשאי ראינוו

 .פויה כפשרה במדובר ש)ק יב"שם ס(ע "סמכ ה"כו

 .פשרה הל עכוף לניתן שלמוד לש ילכאורה והתברר לכול ידבר הין אלפנינו שנידון בםג

 ן  כאם  ש,דין  העלי  בל  שרחם  כעל  בפשר  נהתברר  לכול  ידבר  האין  שצב  מכל  בלא  שראהנ 
 על  בפשר  נממונא  דררא  דיש  שבמקום  ו,ראיה  הליו  עחבירו  ממוציא  הל  שגדול  הכלל  הטלב
 צאתיה  מני  אומר  אזה  וצאתיה  מני  אומר  אה  ז,טלית  בוחז  אאחד  בכןו.  ה"מע  האמר  נלא  ורחםכ
 .מאש מוחזק האשר כפילו א,רחם כעל בפשרים מאיןה ו"המע ששוט פהדיןש

ש "רא  הברי  דבאר  לובבים  סכולם  ו,אחרונים  הדברי  ביאורים  בספר  מה  זעניין  באו  בהנהו
 .ם שתשובתוב
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 דין העלי בהסכמת בלויה תפשרהה. 1

 ): העיף סו טימן סשפט מחושן (רוך עשלחן התבכ

, מת  אהם  שהם  לוטה  נדעתו  שדברים  הי  פל  עמונות  מיני  דדון  לדיין  לשי"
 תי  במשרבוו.  רורה  באיה  רם  שאין  שי  פל  עףא  ך  כהוא  שלבו  בזק  חהדברו
 ראיה  בלא  אבועה  שהפכו  ילא  שסכימוה,  ינה  בבעלי  וגונים  האינם  שיניםד
 י  פל  עף  ארוב  קו  אשה  אדות  עי  פל  עזקתו  חיפסידו  וטר  שפגמו  ילאו,  רורהב
, רורה  בראיה  בלא  אהיתומים  מוציאים  מין  אכןו,  בריהם  דל  עומכת  סדעתוש
 אמן  נדם  אעיד  הםכ  א"אעפו  ;טוען  הו  אמת  הומדןא  בלא  ודיין  הדעת  באל
 אינו  ודין  במתיןמ,  ומר  אוא  האמת  שדיין  העת  דנטתה  ודברים  הכל  מדברב
 דורשו,  עד  הדברי  ליודו  שד  עינים  דעלי  בם  ענותן  ונושאו,  דותו  עוחהד
 ."נתבאר שמו כדין הן מסתלק יוא, שרה פעשו יו אדבר היתברר שד עחוקרו

 .)ב"ד ה"כ פסנהדרין' הל(ם "ברמ בקורםע מ"שו הבריד

 די  יל  עפויה  כפשרה  בדובר  מאין  ששמעמ,  "שרה  פעשו  יוא  "יאם  ה"רמב  השון  ל,הנהו
 :)ק כד" סשם(א "גר הקדק דךכ. שרהפ" עשהי "כתוב לאוי ריה הך כאם ש,דייןה

 זהוו'  ו  כהוציא  לשאי  ראינוה  ש"ב  ס"י'  סיל  ב"משכ.  שרה  פעשו  יוא"
 שרה  פעין  כעצמו  בף  אעשהי  י"ש  רדעת  לבלא'  ב  ב"מ  מ"בד'  תוס  השיטתל
 ."ל"נכ

 פשרה  לקור  מין  אממילא  ו,שרה  פל  כקרא  בסוגיית  בין  אוספות  תלשיטת:  בריו  דיאורב
. פשרה  הל  עכפות  ליתןי  נ"ש  רלדעת  ו,שיטת  התוספות  כרוך  עהשלחןם  ו"רמב  הבריד.  פויהכ
 תשובהש  ב"רא  הדעת  כסקפ  )  הסעיף(  ב  יסימןב.  לו  את  אלוע  א"שו  הברי  דותרים  ס,ך  כם  אולםא
 תחילתא  ב"גר  המדברי  ש,שה  קודע.  ופין  כאין  שסק  פ)  הסעיף(  ו  טבסימן  ו,פשרה  הל  עכופיןש
 אינוה  ש"ב  ס"י'  סיל  ב"משכ.  שרה  פעשו  יוא:  "תב  ככן  שפויה  כפשרה  במדובר  ששמע  מבריוד
 .פויה כפשרה בדובר משםו, "הוציא לשאיר

 ם  הב  יסימןע  ב"שו  הדברי  שביאר  ו,ו  זושיה  קהקש  ה)ו  טסימן(  ליהו  אבארל  ב"צ  זרב  הרןמ
 ראהנ.  מורה  גפשרה  בוא  הו  טסימן  בכתב  שמהו,  ש"רא  כסק  פבזה  שפשרה  העין  כהוא  שדיןב
 ן  מחוקה  רהיות  לכולה  יפשרה  הין  אפשרה  הל  עכוף  לניתןש  ש"רא  הכתב  שאף  שבריו  דבארל
 כתב  שמהו,  )891643/4  תיק  ב,ביב  אל  תדין  הבית  מחרד  א"פס  בארכנו  הרחוקה  ורובה  קשרה  פגדרב(  דיןה
 ל  עם  גכוף  ליתןי  נ"ש  רשיטת  לךא.  אי  קדין  הן  מחוקה  רשרה  פלע"  עשוי  "ו  טסימןע  ב"שוה
 בריו  דפרש  לשי,  י"רש  כסק  פב  יסימןע  ב"השו  שכיוןש,  ק"  קדבריםה.  דין  הן  מחוקה  רשרהפ
 .ב"צ ו,פשטות בבריו דיבוארו ודין הן מחוק רפשר ליןי א"רש לגם ששיטתו כו טסימןב

 אמרו  נא  לב  יסימןע  ב"שו  הדברי  שומרא  ל"גר  התכוון  האל  ל"צ  זרב  הביאור  ל,קום  מכלמ
 קור  מהיאש  ש"רא  התשובת  בדברים  ההובאו  שכפי  ופשטו  כש  לבארו  ילא  א,פויה  כפשרהב
 .אלא שביאר שניתן לפשר פשרה הקרובה לדין בלבד, דיןה

בארנו .  י  לדינא"נם  חולקים  על  רששכתב  שתוספות  אי  )א  סימן  ק"ח(ת  קול  מבשר  "ע  בשו"ע
 .עניין זה בפסק דין אחר

 מאות רד צשיש כיא הפשרה הפיתכ. 2

 :מוריםש א"רא הדברי שתב כ)ק ז" סב יסימן( אוריםה

, מאות רד צו ביש שדיין לניכרו, נתבע הטענות מהתברר לכול יינו אשהדיןכ"
 י  אצמוע  לסלקו,  מאות  רד  צו  בש  יהא  דפשר  אי  אנראה  הפי  כדונוכ  ל"או
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 מאות  רצד  לכירה  הש  יתובע  הצד  מם  אבלא,  שכר  נוטא  חריכ  ה"א  דפשרא
 לא  ושראל  ייין  דל  כעשה  יכןו,  כל  וכל  מצמו  עסלק  יקר,  פשר  לדיין  לו  ליןא
 ."ש"ע',  ויןז ד" קללש כ"רא השובת תם שבואר מכןו, ידו צמיה רחרוךי

 . ) דסעיף( שלחן הערוך ו)ק ו" סחידושים( נתיבותכ ב"כו

' י  ע,רומה  מראה  נהדין  ונתבע  הענות  במאות  רד  צשיש  כוקא  דיא  הפשרה  הפית  כו  זךדרל
 .)ד- געיפים סו טסימן(מ "וע ח"וש

 הא  מדינו  לאיה  רביאש  ה"רא  ההרי  ש,ך  כלא  שמבואר  שראה  נצמוש  ע"רא  המדברי  שלאא
 .רומה מדין הין אשם ובקראד

 :)ב" עדף מב( ציעא מבא בגמרא בדברים הקורמ

 יה  לוו  האל.  בקרא  למסריה  ויתמי  לורא  תהו  לזבן  דיתמי  דופאפוטר  אהואה"
 ימאנ.  ינא  דהאי  לייני  דדיינו  ניכי  המא  חר  במי  רמרא.  מית  ומיכל  לשיני  וכיכ
 יל  זבקרא  ליה  לימאנ.  סרתיה  מבקרא  לנא  אמר  אלים  שיל  זאפוטרופא  ליהל
 לא  דדעינן  יוי  הא  ליה  לדאי  שוכלא  אוקימתיה  אורי  תהדי  בנא  אמר  אליםש
 סידא  פיכא  איא.  עיוני  ליה  ליבעי  אוא  היתמי  דכר  שומר  שקרא  בכדימ.  כלא
 מריה  לאשכחוהו  דיתמי  דסידא  פליכא  דסקינן  עמאי  בהכא  ומי  נכי  היתמיד
 יבעי  אטעין  קתורא  דריה  מטעין  קאן  מלאא.  יניה  מוזי  זתמי  ישקול  ותוראד
 זבןד  ספסיראב.  וי  העות  טמקח  דדע  יידע  מיה  לודעינן  מאימ.  אודוען  ליהל
 מי  דקרא  במשלם  ודע  יוה  הלא  דיהו  אישתבע  מלכךה.  הכא  למזבין  והבאמ
 ." זול בשרב

 יון  כך  א,ולה  כמי  דשלם  לבקרא  הייב  חדין  הפירש  שמעיקר  ")מי  דקרא  במשלםו  "ה"ד(י  "שר
  ,תומים אלא בטענת הבעלים יל שממון בדובר מאין וזר חהמקחש

 וראי  תהדי  באמר  דךכ  ל  כשיעה  פין  אכאן  ובעלים  לגבה  מהוא  שכשיוע"
 י  חהוא  שמו  כשור  המי  דל  כשלם  ילא  ויניהם  בשרה  פטילה'  כו  ווקימתיהא
 אמרינן  דהיכאד.  לישים  שני  שישלם  ומין  שהבשר  ובעלים  לחזיר  יעור  הלאא
 נקי  דארבעה  בשבינן  חסף  כעה  מש  שהוא  שוזא  זל  כזול  בשלם  מגמראב
 .")ב" עמו קף דתרא בבאב( מת שי מפרקב

 חויב  מקרא  באי  היה  הדין  העיקרמ.  שרה  פתוכו  בולל  כקרא  באי  הל  עהוטל  שחיובי  ה"רשל
 בשר  המדמי  ובעליו  לעור  הת  אשיבי"  ך  כל  כשיעה  פיןא  "כאן  שיון  כולם  א,י  חור  שתשלוםב
 .פויה כפשרה כליש שנכוי

 ,מאות  רל  כלא  ברור  בחיובו  וטור  פענת  טל  כין  אלבקרא  ש,רומה  מין  דל  כאן  כין  א,הנהו
 .פשרים מכי האפילוו

 דין הך כאין שף א,הקל ליבה סש יאשר כיא הפשרה הפיתכ. 3

 שע  פהבקרא  שאף  ששום  מוא  השרה  פכפו  שהטעם  שראה  נבקרא  דסוגיהי  ב"ש  רדברימ
 בדוק  לבקרא  הל  עוטל  מאין  שומר  לקום  מש  יכןש,  "ך  כל  כשיעה  פיןא  ",דין  העיקר  מחייבו

 אן  כאין  שמה  בהתחשב  לש  יה  זאופן  ב.יניים  שהם  ליש  שהניח  לוא  היכול  ווכלים  אהשוריםש
 .לפשר ושיעה כל כךפ
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ש  וכן  הביא  משמו  בספר  דברי "ודקדק  זאת  מלשון  הרא  )מ  סימן  ו"וח(  1ם"ת  הרד"כ  בשו"כ
 .)אות אא לל פכ(גאונים 

 ב  יסימןן  ב"ר  מלשון  בהולמו  לשה  ק,ש  בתשובה"והראי  "ש  רדברי  מולה  עה  זפירוש  שףא
 :כתבש

. התברר  לכול  ידבר  האין  שמקוםב,  פשרה  היןע  כין  דעשות  לדיין  לח  כשי"
 ."מר גלי בדו יתחת מלוק חדין ההוציא לשאי ראינוו

 פק  סגלל  בהיינוד,  "התברר  לכול  ידבר  האיןש  "שום  מפשר  ליש  שואן  ה"ר  מל  שגשוד
 .קלות מסיבות נגלל בלא ועובדות הבירורב

 .דבריו בונים שאופנים וונים שינים דזכירש ה"הרא שולהש ע"רא הדברי בעיון בהנהו

וען  שפרע   טאילו  הלווה  ו,צאו  והעלימו  מהלווה  שטוען  ווב  חטר  שאיבד  שאדם  בןש  ד"ראה
, לענות  לדיינים  לגבי  פרטי  הפירעון  באופן  מחשיד  מאך  משתמט,  את  החוב  וקרע  את  השטר

 הוציא  ליש  והמוחזק  ממון  מהוצאת  בדובר  מה  זנידוןב.  כאשר  יש  אומדנא  חזקה  שלא  פרע
 :מנומ

 קירות  חל  עהשיב  לוצה  ראינו  שמאותו  רחמת  מא  בביאור  ההעדר  שאחרמ"
 דון  לומחה  מיין  דרשאי  ווא  המוכח  דומדנא  אקרו  שיתברר  שדי  כדרישותו
 ברא  סהיא  שאחר  מבלב  שברים  דקרא  נה  זאין  וזה  כמוכח  דאומדנאב
 ."וכחתמ

 .ומדנא אלא אפויה כשרה פוזכרה הא לכאן שוקד

 עשהי  י"ש  רדעתל.  עוד  ו)ב"  עד  צ;ב"  עדף  פה(  תובותכ'  גמ  בדייני  דשודא  מקור  מביא  הודע
 ח  כיפוח  י"רת  ו"  רולדעת,  בעדים  וראיות  בהתברר  לכול  ידין  השאין  כעתו  דומד  אפי  לדייןה
 .דעת הומד אעם טלא בעשות לירצה שה מל כה זדין בעשות לדייןה

 :ש"רא התב כודא שדין ליחסב

 משוך  לשאי  רינו  אדבר  הבררל  כול  יינו  אהוא  ודיין  הפני  לדין  הבא  שכיוןד"
 יכ'  כו  ולום  שמשפט  ומת  אכתיבו.  ה  זם  עה  זינין  דבעלי  היריבו  ודין  הן  מדוי
 ה  מלעשות  ושפוט  לדיין  לח  כתנו  נלכך  ועולם  בלום  שש  ימשפט  הדי  ילע
 ."עולם בלום שתת לדי כראיה ועם טלא בף אירצהש

 סימן(  רוך  עשלחן  בהובאהש  לשון  הו  זולםא.  דיני  דודא  שלא  אשרהש  פ"רא  האן  כזכיר  האל

 .פויה כשרה פעניין ללא אודא שעניין לביאה האן ל"מר שףא, ש"רא הדברי מ)בי

 :ש"ביא הרא הודע

 מפקידה'  פ  בשרה  פעין  כין  דעשות  לדיין  לח  כניתן  שגמרא  בצינו  מכןו"
 ."בקראל' מסרי ויתמי לורא תהו לזבן דיתמי דפטרופא אהוא ה:)במ(

 ל  כשיעה  פיתה  הלא  ששום  מפשרה  הל  עפו  כבקרא  דהא  בכןא  שיה  לביראן  ס"מר  שראהנ
וכן  נראה  שביאר .  ודא  שומרים  אאין  של  כהתברר  לכול  ידין  האין  שמקום  בם  גכוף  לש  יך  א,ךכ

 .)הנותן ןועה ומה שט"סימן ו דמ "וח(ם "ת הרד"בשו

                                                      
 ].1873[ג "תרל, פרמישלא. ד סווירז"אלות ותשובות מאת הגאון רבי דוד מאיר פעדיר אב ש1
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 ל  עופין  כ,קרא  בסוגיית  בהיינו  ד,דין  הבמקור  שודים  מהנתיבות  והתומים  שכן  נראהו
 התברר  לכול  יינו  אהדבר  שמקום  בך  א,שיעה  פך  כל  כאין  ששום  ממאות  רד  צשאין  כם  גרהפשה
 . נתבע הדברי במאות רד צשיש כק רופיןכ

 אופן  בו  אקלות  מסיבות  נשמצאנו  כו  א:רחם  כעל  בפשר  לש  יופנים  אבשני  שמדים  למצינונ
 .נתבע הדברי במאות רד צישש

 :כתבש, ) אימן סמ"חו( שפט מורחת א"ידוש גדול מצאנו בשוח

 ראויד,  דיינים  לסופק  מדין  הם  או  אלוי  תפשרה  הל  אהדין  מנטיה  הקוםמ"
 פשרה  למיעציםש,  תשובות  בעמים  פמה  כמורגלכ,  ספק  הן  מהתרחקל
א "  איכ,  כסוכים  סלא  בצאת  לכול  ידין  האין  שפני  מוא,  פק  סמקום  בביצועו
 ת  אהוציאל  כול  יאינו  שדין  בכללכ  נ"  גזהל  ד"יו,  פועל  הל  אהוציאל'  היי

 ."ה"ב ס"י' סיי ד"ת מלוק חדיןה

ש  שדי  במה  שאין  יכול  הדין "ויש  לבארם  על  פי  דברינו  שאין  כוונת  הרא,  דברים  מחודשיםה
 .להתברר ויש צורך בסיבה נוספת

 שאין הדין יכול להתבררכמקום ספק בשרה פפית כ. 4

 :ל"וז, תבשכ )ט קימן א סלקח( עקב יבותת ש"בשו' עי. עות נוספות דצאנו מהנהו

 אשונים  רדברי  בהאריךח  ש"  כימן  סגרשוני  הבודת  עתשובת  בועיין"
 רך  דדבר  הפשר  ליש  ופקא  נא  לפיקא  סידיפ  מ"עכ  דבסוף  לעלה  האחרוניםו
 זה  כין  דפניו  לא  באלו  שתבג  כ"ק'  סי  בם  שםג:  אריכות  בבריוש  ד"  עשרפ
 יש וזהב'  וברי  גב  רמהל  ו"כ  עצדדים  הרצון  מלאש'  פי  אבר  דשר  פושה  עיהה
' ימ  ס"חע  ב"ש  בובאו  ה"  קללש  כ"רא  התשובתמ'  הו  ויסמוך  שה  מל  עול
ש "רא  ההביאש'  הראיכ  מ"  גכמבוארב  ו"ק  י"ע  ס"סמ  בםכ  ש"כו'  ה'  עיב  ס"י
ב "ק  י"ע  ס"סמ  בםכ  ש"כו'  ה'  עיב  ס"י'  ימ  ס"ע  ח"ש  בובאז  ה"  קללכ
 כול ידבר  האין  שכל  דמפקידה'  פ  מםש  ש"רא  ההביאש'  הראיכ  מ"ג'  כמבואו
 ."ינו דיינו הזה בשרה פדין הי פל עהתבררל

 .ל  שדי  במה  שאין  הדבר  יכול  להתברר  על  מנת  שיהא  ניתן  לכוף  על  הפשרה"ראה  שסנ
 לא ועניין הסתבך  הביאר  בדבריהם  שכאשר  )  טסימן(מ  "חו  לכרון  זאבני  בילאי  עבי  דריהת  א"שוב
 .קרים יוצאי דופןפשר שכוונתו שמדובר במא. פשרה הל עכוף לש ידין הי פל עברר ליתןנ

ג "רה ה,רנרו. ג ש"את הרהד מ"בפס )אילך ו212' מד ע"ח(ר "פד בי כתבו"ל  דרך זו של השבוע
 :ה"לה זנאט. ג ש"הרה ו,פשטייןא. י

 יי  חשטח  ביניהם  בכחשות  השקיימותד  כ"  יפרקל  ב"נ  ההלכה  בדבר  הונהש"
 ן  הניהם  של  שהטענות  ומורד  ההוא  ששני  הד  צגד  נוען  טד  צכל  ואישותה
 המציאות  שתום  סה  כוא  ההדבר  ושני  הני  פל  עחד  אהעדיף  לאין  שקולותש
 תכןי.  ריה  בל  כפני  בבעול  לאסורם  ש"רמב  המסיים  שמו  כברור  ליתנת  נינהא
 ".רצונם לנגוד בשרה פעשות לפה יחוד כ"ביה שן כלע

 .גרשוני העבודתי ו"שבו הדבריו, ל"נן ה"ר מברי דהביאוש ש"יי ע,ידן דנידון כמש מהואו

 :תב כ)כו קלף אימן ד סחלק(ז "דבת ר"שוב

 זהו  ששרה  פקבל  לדין  העלי  בת  איכריחו  שי  לראה  יולם  כסתפקו  נאםו"
 התובע  שזמן  בומר  לריך  צאין  והטוב  וישר  העשית  ונאמר  שורה  תין  דכללמ
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 ינו  אלפיכך  דדבר  לגלים  רודאי  דוצה  רינו  אהנתבע  ושרה  פקבל  לתרצהנ
 ".צלו אמעות הישאר שדי כשרה פוצהר

 לא  והסתפקו  שהשני  ונתבע  הדברי  במאות  רד  ציש  שאחד  הדבריו  בופנים  אני  שלל  כנהה
  .התברר לדבר היתןנ

 ומר  אביעת  י"בשו  ו)ב"  עב  צף  פ  דסימן(  שק  עארת  ב"שוב  ,  )ט  קסימן(  יבות  רברית  ד"שוע  ב"ע
 .)ט נימןע ס"הא א"חי(

 לכן  ונתבע  הדברי  באותמ  רד  ציש  שהחלט  ביתכן  והתברר  לכול  ידבר  הין  אלפנינו  שענייןב
 .פשר אליבא דכולי עלמא לשי

 סקנהמ

 :מסקנת הדברים

 . תובתה כעיקר לכאית זאשהה .א

 .תובתה כוספת תיבדה אדין העיקרמ .ב

 ש  ינתבע  הדברי  במאות  רד  ציש  שומר  לקום  מיש  והתברר  לכול  ידבר  האין  שיוןכ,  ולםא .ג
 .רחם כעל בפשרל

 יון  כ.₪  )חמישה  עשר  אלף  ומאה  (115,000  ל  שסך  בי  דפשרה  הלשם  שבור  סדין  היתב .ד
נזכיר . נכותו ליש, ₪ )לף אארבעים( 40,000  ל  שכום  סשאבים  מיזון  אכח  מבתה  גהאשהש

 :)ב סימן קמה"ח(דברי השבות יעקב 

 דבר  המהות  בעתו  דומד  אפי  לפשרן  היני  עראות  בלוי  תכל  הדבר  הללכ"
 ךלתוו  ודבר  האפשר  לד  צטית  נשום  לא  למים  ששם  לוונתו  כיהיה  שקר
 שני  מחות  פדיןפ  ה"  עטור  פו  אחייב  ששליש  מותר  יאפ  ל"עכ  ושלוםה
 ."ורבה קשוב חשלישי הור דד עדבר לכר זקצת וחוק ריקרי מלישיםש

 .מופרזת הכתובה הטענת להתייחס לורך צין אי כראה נדין הסק פסקנות מנסיבותב .ה

 ברד  בשעבר  לבעל  הענת  טאשש  לו  ביש  שומר  חל  כצאנו  מא  לרפואי  התיק  בעיוןב .ו
 .פואי רידע מסתרתה

 75,000  ל  שך  סשעבר  לותאש  לשלם  לשעבר  לבעל  הל  עי  כוסק  פדין  היתב,  אמורכ . ז
 .₪ )לף אבעים וחמישהש(

 ר" יו-רב אליהו אריאל אדריה

 .מצטרף למסקנות

 רב אברהם צבי גאופטמןה

 .מצטרף למסקנות

 רב אבידן משה שפניירה

 



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

11 

 . 75,000₪ם לאשה סך כי על הבעל לשעבר לשל, נפסק כאמור במסקנות לעיל

 .צדדים הל שזיהוי הרטי פשמטת האחר לפרסום לותרת מהחלטהה

 ).19.11.2017(ח "בכסלו התשע' יתן ביום אנ

 אופטמן גבי צברהם ארבה פנייר ששה מבידן ארבה דרי אריאל אליהו ארבה


