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 סק דיןפ

התקבלו  תגובות ,  )14.11.2016(ז  "ג  במרחשוון  התשע"בהמשך  להחלטה  שניתנה  ביום  י

 .ולהלן הכרעת בית הדין בנושאים העומדים על הפרק. מטעם שני הצדדים

ו  בשנות תהתובע  טען  כי  כל  הנכסים  שהיו  ברשו  :נושא  איזון  המשאבים  הכלליב.  א
במהלך  שנות  החיים  המשותפים  הוא  לא  עבד ,  לטענתו.  הנישואיןלפני    נרכשו  על  ידו,  הנישואין

משום  כך .  אלא  פרנס  את  משפחתו  מנכסיו  שצבר  טרם  הנישואין,  ולא  השתכר  למחייתו  מעבודה
לרבות  את  בית  המגורים  שנבנה  על  מגרש  במושבה ,  הוא  טוען  שאין  לאזן  את  הנכסים  שברשותו

קיימת  חזקה  שכל  הרכוש ,  י  לפי  החוק  בטקססהנתבעת  טענה  כ.  ובו  הוא  מתגורר  עד  היום  .]כ[
עוד  טענה  כי  התובע  עבד  והשתכר  בסכומים .  המוחזק  על  ידי  אחד  מבני  הזוג  הוא  רכוש  משותף

הוא  עצמו  הודה  על  כך  בפני  בית ,  לדבריה.  ה  לארץיים  בטקסס  לפני  העלנאים  בתקופת  חייה
אחר   מ.לפני  כעשור  גמלאותלי  הוא  פרׁש  בו  טען  כ,  המשפט  בדיון  שהתקיים  בנושא  המזונות

, ואם  הנתבעת  תבקש  לקבל  חלק  בנכסים  נוספים,  לא  תינתן  הכרעה  בו,  ונושא  זה  טרם  מוצה
שני  הצדדים  יתבקשו  להציג  את  עמדותיהם  ובית  הדין  יקבע  את  המשך ,  מלבד  בית  המגורים

 .ההליך

ועל כן איננה מחויבת הנתבעת טענה כי התכשיטים ניתנו לה במתנה  :נושא התכשיטיםב.  ב
התובע  מיקד  את  תביעתו .  לטענת  התובע  לא  היתה  כאן  מתנה  אלא  השקעה.  להשיבם  לתובע

בית  הדין .  בהחזרת  ארבעה  יהלומים  יקרים  במיוחד  וטען  שהם  שובצו  בתכשיטים  לצורך  ביטוח
מאחר  והוא  לא  תבע  את  החזרת ,  עם  זאת.  מקבל  עקרונית  את  עמדת  התובע  כפי  שיובהר  להלן

מנם  הנתבעת  טענה  כי  היהלומים   א.האמור  להלן  מתייחס  רק  ליהלומים  אלו,    התכשיטיםיתר
, גם  אם  הם  ניתנו  כתכשיטים  לנתבעת,  אך  כפי  שיובהר,  ניתנו  לה  כמתנה  ולא  נרכשו  כהשקעה

אם  לא  יוכח  שהתכשיטים  נקנו  מכסף  שהיה  של  התובע  לפני ,  יחד  עם  זאת.  עליה  להחזירם
דינם  של  התכשיטים  כדין  כל  רכוש  שנרכש  על  ידי  מי  מהצדדים יהיה  ,  במקרה  כזה,  נישואיו

הואיל  וגם  התובע  הודה  שלפי  החוק .  שעל  פי  החוק  הוא  רכוש  משותף,  במהלך  חיי  הנישואין
על  כן  חובת  הראיה  עליו  ונושא  זה  יתברר ,  בטקסס  חובת  הראיה  במקרה  כזה  היא  על  התובע

 .'בנפרד כאמור לעיל בסעיף א
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שאין  דינם א  "  שימןש  ס"ריבת  ה"נפסק  בשו,  ם  ותכשיטים  לאשתוגבי  בעל  שקנה  בגדיל
 :להלן לשון התשובה. ובעת פירוד עליה להחזיר אותם או את תמורתם, כמתנה גמורה

 ין  בהן  בהתנאות  לכלה  לזהב  וסף  ככשיטי  תבלונות  סנותן  החתן  האבל"
 אףו.  מורה  גתנה  מה  זיןא  רוסה  אעודה  בכן  לודם  קין  בואין  ניששעת  בנתנןש
 האד.  מורה  גמתנה  לכוונה  הין  אכלה  לחתן  הותן  נה  זמכריז  ושולח  שי  פלע
 יהו  איה  בדר  האפילו  ויא  התה  מין  בוא  הת  מביןד:)  ו"מ  קא  בתראבב(ל  "ייק
. משתה  ואכל  מל  שאינם  של  כתן  חעודת  סם  שכל  אאפילוו,  דרי  הוהרימ
 עודה בין בהן בהתנאות ללא איכוון אמורה גמתנה  ללאו  דשום  מוא  ההטעםו
 פקפק שי ממעתי שא  למעולםו  [...]  עלה  בביתוא  לתב  שחר  אין  בביה  אביתב
 ותן אאפילוו. גרושה בולאפי וכסף והב זכשיטי תמין שהיו ילא שומר לדברב
 גדי  בין  בול  חגדי  בין  במין  שין  אגרושה  דומרל  ל"ם  ז"רמב  הל  עחולקיםה
 א לישמקד האחד דמתניתין בהריש, זהב וסף כתכשיטי בליו עלקו חא לבתש
 ".לבוש מיני מלא אזכירוה

 :'סעיף אט " צימן סתובות כלכות העזר הבן ארוך עכן נפסק בשולחןו

 ל  שבלא,  ול  חגדי  בה  למין  שיןא,  ענה  טלא  בדעתו  מעלה  בגירשה  שגרושה"
 ."ה למין שבת ששל וגלר

. ועושה  הבחנה  בין  בגדי  חול  לבגדי  שבת,  עיף  זה  עוסק  באדם  שגרש  את  אשתו  מדעתוס
גם ,  ובמצב  כזה,  הנתבעת  הודתה  כי  יצרה  קשר  אסור  עם  גבר  זר  לפני  הגירושין,  ה  שבפנינובמקר

לית  מאן  דפליג  שתכשיטים  שקנה  לה  מכספו ,  כל  פניםל  בגדי  חול  שקנה  לה  אינם  רכושה  וע
 .נשארים ברשותה

(ה  "תשע  הניסןב'    ייום  ביתןנש,   951689/2   תיק  עיין  בפסק  דין  של  בית  הדין  הרבני  בחיפהו
שהאריכו  בביאור  החילוק  בין  שאר  מתנות ,  ופורסם  במרשתת  באתרים  משפטיים,  )30.03.2015

חוזרים  לבעל  במצב  של  גירושין ,  ישהאוהעלו  כי  תכשיטים  שניתנים  ל,  למתנת  בגדים  ותכשיטים
 .באשמתה

נושא  התכשיטים  יוכרע  בהתאם  להכרעה  שתינתן  בנושא  איזון  המשאבים ,  התאם  לאמורב
ואם  לא  יוכח ,  הם  יוחזרו  לו,    שהם  נרכשו  מרכוש  שצבר  התובע  לפני  הנישואיןאם  יוכח.  הכללי

 .תחויב להחזיר לו את מחציתם ישהאה, כך

האמור  לעיל  נפסק  לגבי  תכשיטים .  .]כ[שונה  הדבר  לגבי  הדירה  במושבה    :ית  המגוריםב.  ג
 לכותה  עזר  הבן  ארוך  ענפסק  בשולחן,  אך  לגבי  מתנות  שאינם  פריטי  לבוש  אישי,  ובגדים

 :' ב סעיףט" צימן סתובותכ

 ."מתנתה בכתהז, דעתו מגרשה מהוא שי פל עףא, אשתו לתנה מנותןה"

 :א"הגיה הרמו

 לא  שמגרשה  שי  פל  עףא  –  היות  לאוי  רך  כלאא,  עות  טאן  כי  לנראה"
 ."לה שתנתו מכי הפילו א,ליו עסרחה שגוןכ, דעתהמ

 :כתבש' ק ז" סם ששובה תיין בפתחיע

 בר  דה  בצא  מולפי  אוסיף  הבלבוש  דבתכא  ש"מ  קןמי  ספרו  סועיין  בחתם"
 תה עעד  ואיתרע  דוא  השתא  הימא  נלעולםד,  מו  עהדין  ותומתנ  הוטלת  נרוהע
 אן  מאטוז  ד"קמ  ס"וח  בובאה  (גאונים  הברת  סאיכא  וישרה  וובה  טיתהה
 אטוו)  עולםה  לי  לרחים  דיניה  ממישקל  לעי  ברבא  ערחמיה  לתנה  מיהיבד
 ."ה זשביל בתנתו מחזור ישע רנעשה ודיק ציפלונ לתנה מיהיב דאןמ
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 .שנמצא בה דבר ערווה איננה מפסידה את המתנות שנתן לה בעלה ישהאגם  –היינו ד

(ו  "תשע  השבטו  ב"  טביום  נקבע  בהחלטה  שניתנה,  .]כ[לעניין  הדירה  במושבה  ,  הנהו
25.01.2016:( 

ל  אחד ולאחריו  לא  יכו,  רון  הדברים  היה  הסכם  מחייביכמאחר  והסכם  ז"
הנכס במלואו , על כן מיד עם חתימת הסכם זה, מהצדדים לחזור בו מהעסקה

 ."נמכר לתובע בלבד

 :ך עוד נקבע שם כיא

שני  הצדדים ,  אם  יתברר  שבעת  החתימה  על  ההסכם  השני,  מרות  האמורל"
וקיימת  אסמכתא  ראויה  לכוונת  השיתוף ,  ביקשו  להיות  שותפים  שווים  בנכס

הנכס יקבל מעמד של נכס , השני  ובעת  החתימהלקראת  החתימה  על  ההסכם  
 ."המצוי בשותפות שווה בין הצדדים

הנתבעת  הוכיחה  כי  התובע  התכוון  להקנות  לה  במתנה  חלק  בנכס ,  פי  שיובהר  להלןכ
 .למרות הרקע לגירושין, המתנה איננה חוזרת, ולעניין זה

 חיית התנגדות התובע לתוקף כוונת השיתוףד

 :נקבע כי, )25.01.2016(ו "ו בשבט התשע"ניתנה ביום טבסיום ההחלטה ש, כאמור

 צדדים  הניש,  שני  ההסכם  הל  עחתימה  הבעת  שתברר  יםא,  אמור  המרותל"
 שיתוף  הכוונת  לאויה  רסמכתא  אקיימתו,  נכס  בווים  שותפים  שהיות  ליקשוב
 כס נל שעמד מקבל ינכסה, חתימה  הבעת  ושני  ההסכם  הל  עחתימה  הקראתל
 ."צדדים הין בווה ששותפות במצויה

. אין  להתחשב  בכוונת  שיתוף,  תובע  ביקש  לשנות  קביעה  זו  וטען  כי  לפי  החוק  בטקססה
(ז  "תשע  הןוומרחשג  ב"  יביום  טענה  זו  איננה  מתקבלת  וכפי  שכבר  נכתב  בהחלטה  שניתנה

14.11.2016:( 

, צדדים  הני  שבור  עבית  הת  ארכוש  לתכוון  התובע  הי  כוכח  יאםש,  פק  סיןא"
 תנה  מחשב  נבית  בנתבעת  הל  שחלקה  ושותף  מכוש  רהיותל  כך  בפך  הואה
 חוק  הפי  ליכ,  וכח  הא  לאיודבו  וטען  נאל.  כספו  מרכש  נם  אםג,  מורהג
 ."וג זני בין בתנות מתינת נל שפשרות אין אטקססב

תובע  כי  קיימת  אפשרות  למתנה  בין הודה  מ,  ל"בקשה  שהגיש  לאחר  שניתנה  ההחלטה  הנב
המרת  רכוש  נפרד   למתנה  כזאת  טעונה  הסכם  בכתב,  וק  בטקססאך  טוען  כי  לפי  הח,  בני  זוג

חייב  לציין  במפורש  כי  הנכס  מוסב  לרכוש  משותף  של  שני  בני ,  והסכם  כזה,  לרכוש  משותף
ההעברה  בלבד  של  הרכוש  הנפרד  של  בן  זוג  על  שמו "נאי  נוסף  בחוק  הטקסני  קובע  כי    ת.הזוג

ינה  מהווה  עילה  מספקת  על  מנת  להמיר  את א,  או  על  שמם  של  שני  בני  הזוג,  של  בן  הזוג  האחר
תנאים  אלו  לא ,  לדבריו).  פי  התרגום  המצורף  לבקשת  התובעל  ("'הנכס  לנכס  משותף  וכו

 .שייך לו .]כ[התקיימו במקרה שלפנינו ועל כן הבית במושבה 

בנדון שלנו אין מדובר בהמרה של נכס . בית הדין דוחה את טענת הבעל, אחר עיון בבקשהל
לא על כגון זה מדבר החוק של .  ה  של  נכס  קרקע  חדש  ובניית  בית  עבור  שני  בני  הזוגאלא  ברכיש

, כאשר  שני  בני  הזוג  רוכשים  נכס  חדש.  אלא  על  המרת  נכס  קיים  ששייך  לבן  הזוג,  מדינת  טקסס
גם  אם  הכספים  שהשקיע  התובע  ברכישה  היו  כספים .  אין  הדבר  נחשב  כהמרה  של  נכס  פרטי

ודי  בכך  שהכספים  הועברו  למוכר ,  ן  צורך  בעריכת  הסכם  להמרת  רכושאי,  שצבר  לפני  הנישואין
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אין  ספק  שהמחוקק  הטקסני  לא  התכוון  לומר .  ולקבלנים  הבונים  למטרה  של  בנית  בית  משותף
אך .  עליו  לערוך  הסכם  בכתב  שקובע  המרת  הכספים,  שבמצב  שבו  אדם  רוכש  נכס  עבור  אשתו

מעמידים  את  הדין ,  א  שכאשר  יש  ספק  בתקנהעדיין  ההלכה  הפשוטה  הי,  גם  אם  יש  ספק  בדבר
 .כפי שהיא ללא התקנה, על עיקר ההלכה

רון  הדברים  ותשלום  דמי  הקדימה  נחשבים  כקניין  גמור  של  כל יכמנם  בפסק  הדין  נכתב  שזא
אך  לאחר  עיון  בנוסח ,  לפי  החוק  בטקסס  העברתו  טעונה  הסכם  בכתב,  ואם  כן,  הנכס  לתובע

ועל  כך ,  אלא  התחייבות  להעברת  בעלות,  יתה  בו  העברת  בעלותכי  לא  ה  ולהע,  רון  הדבריםיכז
ל "על  כן  איננה  מחייבת  את  התנאים  הנ  ו,העברת  התחייבות  איננה  המרת  נכס.  נעשה  קניין  הכסף
 .לפי החוק הטקסני

אין ,  בוודאי  שלפי  החוק  האזרחי,  גם  אם  נאמר  שלפי  דין  תורה  הקניין  היה  קנין  גמור,  עודו
שבו ,  בפרט  במקרה  זה,  ה  קניין  גמור  והוא  הדין  לגבי  זיכרון  דבריםתשלום  דמי  קדימה  מהוו

כפי  שהדבר  נעשה  ברוב ,  אלא  על  התחייבות  למכירה,  רון  הדברים  איננו  מדבר  על  מכירהיכז
יש  צורך  להשלים  את  התשלומים ,  להשלמת  הקניין.  וכפי  שנעשה  גם  בנדון  דידן,  החוזים  בימינו

גומרים  את  הקניין  מבחינת  החוק ,  ם  הנכס  בטאבואו  רישו,  העיקריים  ורק  מסירת  החזקה
 .אין צורך בקיום התנאים להמרת נכס, גם משום כך. האזרחי

הוצגה  בפנינו  ראיה  כי ,  ובכתבי  הטענות  שהגישה  הנתבעת,  דיון  שהתקייםב  –  את  ועודז
בכך  נשמט  אחד  היסודות  לקביעה .  תשלום  דמי  הקדימה  נעשה  מתוך  החשבון  המשותף

התובע  מודה .  רון  הדברים  שנחתם  על  שמו  בלבדיכעל  ידי  ז,  ור  התובע  לבדושהמגרש  נרכש  עב
ה תנעש,  אך  טוען  כי  יתרת  התשלום  עבור  המגרש,  כי  הסכום  הועבר  מתוך  החשבון  השוטף

התשלום  הועבר ,  רון  הדבריםיכמשנה  את  העובדה  שבעת  חתימת  זה  טענה  זו  אינ.  מחשבון  שלו
, למרות  רישום  שמו  של  התובע  בלבד,  ונת  הרכישהובכך  יש  מקום  לומר  שגם  כו,  מכסף  משותף

רון הדברים גם יכהנתבעת לא היתה נוכחת ולכן לא ניתן היתה לרשום את ז.  נעשתה  עבור  שניהם
מאחר ,  רון  הדבריםיכנשאיר  שאלה  זו  בצריך  עיון  ולא  ניכנס  לדון  שוב  במעמדו  של  ז.  על  שמה

ך כוונה ברורה שהנכס מיועד עבור שני כל מהלך הרכישה והבניה נעשה מתו,  וכפי  שנוכיח  להלן
גם  אם ,  ברור  שהתובע  התכוון  לשתף  את  הנתבעת  במחצית  מהזכויות  על  הבית,  ועל  כן,  בני  הזוג

 .הקניין שלו במגרש נעשה עבור עצמו, רון הדבריםיכנאמר שבעת החתימה על ז

 וונת השיתוף בנכסכ

שה  מעשה  קנין  תקף  לפי עלינו  לבדוק  האם  היתה  כוונת  שיתוף  והאם  נע,  לאור  האמור

מקבל  בית  הדין  את  עמדת  האישה  כי  התובע  התכוון  לשתף  אותה ,  לעניין  הכוונה.  ההלכה

 .הדבר מוכח מתוך כמה וכמה אומדנות ברורות. כרוכשת של הנכס

משום .  הרישום  שנעשה  על  שמה  בדיווח  לרשויות  המס  הוא  רישום  בלתי  הפיך,  אשיתר.  א
אילו כך היה והתובע . בע כי הרישום נעשה למטרות מיסוי בלבדלא ניתן לקבל את דברי התו, כך

היה  עליו  לערוך  הסכם  בכתב  על  כך  עם  הנתבעת  כדי ,  היה  מעונין  שהנכס  ישאר  רכושו  הבלעדי
ואדם  שרושם  נכס  על  שם  בן ,  ידועה  לכל  ובימינו  חזקת  השיתוף  מקובלת.  למנוע  כל  ספק  בעתיד

איננו  יכול  להשאיר  את  רצונו  בתוך ,  כך  שיתוףומעונין  שלא  יהיה  ב,  זוגו  למטרות  מיסוי
מסתבר  שהכוונה  שלו  היתה  לרשום ,  משום  כך.  ואף  לא  בדברים  שבעל  פה,  מחשבות  ליבו

 .בעלות על שם שניהם
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. שבהם  היא  מופיעה  כשותפה  בנכס,  קיימים  רישומים  בניירות  שונים  שהציגה  התובעת.  ב
 .היתה לרכוש את הבית עבור שניהםהתובע ידע על כך ולא התנגד ובכך הוכיח שכוונתו 

, המעורבות  שלה  בתכנון  ובבניה  איננה  מעורבות  של  אדם  שבא  לגור  בנכס  לא  לו  כאורח.  ג
 .התובע לא מיחה בידה ואף איפשר לה זאת ללא עוררין. אלא כבעל בית

  דולר  נעשה  מהחשבון 10,000הוצג  בפנינו  מסמך  המעיד  על  כך  שהתשלום  הראשון  בסך  .  ד
תובע  טען  כי  הוא  היה  זה  ששלט  למעשה  בכל  החשבונות  והתשלום  בוצע  מהחשבון ה.  המשותף

. אך  הוא  למעשה  התכוון  לרכוש  את  הנכס  עבור  עצמו  בלבד,  המשותף  בשל  אילוץ  ודוחק  הזמן
מסתבר  יותר  שדווקא  הרישום  על  שמו  נעשה ,  אדרבה,  איננה  מתקבלת  על  הדעת,  טענה  זו

 .ץ באותה תקופהבאר ישהאמסיבה טכנית של אי נוכחות ה

גם  לגבי  מה  שנפסק  כבר ,  המסמך  החדש  מעורר  לכאורה  צורך  לדיון  חוזר,  ציין  כי  כפי  שכבר  ציינו  לעילנ(
 ):25.01.2016(ו "תשע השבטו ב" טביום

 חזור להצדדים מחד אכול  יא  ללאחריוו,  חייב  מסכם  היה  הדברים  הרון  זיכהסכם  ואחרמ"
 ."לבד בתובע למכר נמלואו בנכסה, ה זסכם התימת חם עיד מן כלע, העסקה מוב

ולקבוע כי כאשר התובע חתם על זיכרון , יש  מקום  לשנות  קביעה זו,  לאור  המסמך  החדש  שהוצג,  לכאורה

אך .  וממילא  לכתחילה  הוא  נרכש  כרכוש  משותף,  הוא  התכוון  לרכישת  הנכס  עבור  שניהם,  הדברים

 ).ל"ע ואכמ"עדיין הדבר צ, כאמור לעיל

מוכיחה  על  כוונה ,  ב  שנמכר"ממימון  הבניה  נעשה  מנכס  משותף  בארההעובדה  שחלק  .  ה

נעשה ,  אמנם  התובע  טען  שרישום  הנכס  בטקסס  כמשותף.  לשתפה  גם  בדירה  הנוכחית

הרישום  מהווה  מתנה  ומביע  הסכמה ,  סוף  סוף,  אך  גם  אם  כך  היה,  לשם  מטרות  מיסוי

, עדיין,  רשויות  המס"  שנאת"גם  אם  המטרה  לא  היתה  מרוב  אהבת  האישה  אלא  מ.  לבעלות

 .הרי לשם כך הוא הקנה בפועל לאשתו חלק בבית, כדי להימנע מתשלום המס

נותנת  אינדיקציה  נוספת  על  התנהלות ,  העובדה  שרשם  את  הבית  בטקסס  על  שמה.  ו

סביר  שגם  כך ,  ב"הכלכלית  של  בני  הזוג  כשהבעל  משתף  את  אשתו  בבית  המגורים  בארה

הוא היה , ם  בארץ  ושאילו הנישואין לא היו עולים על שרטוןהיתה  כוונתו  לגבי  בית  המגורי

אך  הדבר  מצטרף ,  ואף  על  פי  שאין  כאן  ראיה  מוכרחת.  משלים  את  הרישום  על  שם  האישה

לראיות  האחרות  וצירוף  של  כל  האמור  לעיל  מצביע  בבירור  על  כך  שהתובע  התכוון 

 .מלכתחילה לרכוש את הנכס גם עבור האישה

אולם  אין ,  סמכים  שונים  שבהם  מופיע  שמו  בלבד  כבעל  הנכסהתובע  צירף  מ,  מנםא
ר  שני  בני ובמסמכים  האלה  כדי  לסתור  את  שהוכחנו  לעיל  כי  הרכישה  של  הנכס  נעשתה  בעב

 :הזוג וזאת מכמה סיבות

אין כאן הוכחה , כאשר התובע רשם את שמו במסמכים מסוימים כבעליו היחיד של הנכס. א
מכיוון  שגם  כשיש  כוונת ,  איננו  מהווה  ראיה,  אי  הרישום.  תלכך  שלא  התכוון  לשתף  את  הנתבע

כאשר בן הזוג השני , לעתים  מזומנות  נרשם  שם  של אחד מבני הזוג בלבד מטעמי נוחיות,  שיתוף
מהווה ,  מה  שאין  כן  רישום  על  שם  שניהם,  איננו  נוכח  ויש  טרחה  להביאו  למעמד  הרישום

 .בוודאי ראיה לכוונת שיתוף
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, ישהאן  שכל  המסמכים  בהם  נרשם  שמו  כבעלים  יחיד  לא  נעשה  על  ידי  המכיוו  –ועוד  .  ב
מה  שאין  כן  לגבי  המסמכים  שבהם  התובע  רשם  את  שם ,  אין  בהם  הוכחה  להסכמתה  לכך

 .לו מהווים ראיה לכוונתוא – כשותפה, שהיתה אז אשתו, הנתבעת

בלבד  ובכל אינם  מחייבים  רישום  הנכס  על  שמו  ,  כל  המסמכים  שהציג  התובע,  כמו  כן.  ג
ניתן   אלמה  ש.  לפי  הוראתו  ישהאתמיד  הוא  יוכל  להוסיף  את  שם  ה,  אם  הוא  רוצה  בכך,  מקרה

מסמך  זה  מחייב  רישום  תואם  של   –לומר  לגבי  הדיווח  על  העסקה  שהועבר  לרשויות  המס  
 .לא ניתן לשנות את שם הרוכש ללא הסכמת שני בני הזוג, ולאחר הגשתו, הבעלות

 עשה קניין הלכתימ

ויש  צורך  גם  במעשה  קניין  שיבטא  את ,  עדיין  לפי  ההלכה  לא  די  בכוונה  להקנותאך  

 .הביצוע של הכוונה

 :א"סט "פ קימןס – שפט מושן חחן ערוךלכך נאמר בשוו

 אמרו, ה זפץ חי לותן נתה איאך החברו להאומרש. דברים בגמר נמקח  היןא"
 פילוא,  ניהם  שחזור  לכוליםי,  דמים  הפסקו  וניהם  שנתרצוו,  כך  וכךב,  יהל
 ריה,  ה  זשלקח  וה  זמכר  שדים  עלינו  עוו  ההם  לאמרו  ודים  עפני  בדבר  היהה
, ניינו  קפי  לרקעק,  ו  לראוי  כדבר  ובר  דלכ.  מקח  היגמור  שד  עלום  כינו  אהז
 לכ,  מקח  הנגמר  שלאחרו.  ניינם  קפי  למטלטליםו,  נםיינ  קפי  ליים  חבעליו
 דים  עיו  הא  לולפיא,  ו  בחזור  לכול  יהם  מחד  אום  שיןא,  ניינו  קפי  לחדא
 ."דברב

, ניתן  לומר  כי  החתימה  על  ההסכם  האחרון  שבו  נרשמו  שני  הצדדים  כרוכשים,  זה  נייןלע
, רון  הדברים  היה  רק  קניין  על  התחייבות  של  המוכרים  למכוריכשהרי  הקניין  בז.  מהווה  קניין

  כלפי  שני להיות  התחייבות,  בהסכמת  התובע,  הועברה  ההתחייבות,  וכאשר  נחתם  ההסכם  השני
לאור הסכמתו , רון הדברים ההתחייבות היתה כלפי התובע לבדויכואף  שבעת  חתימת  ז.  הצדדים

יכול  להוות  קנין  חילופי  לזה  שהיה  תקף ,  מעשה  החתימה  על  ההסכם  השני,  לשינוי  ההתחייבות
ת  כל או  להוא  מחל  בכך  על  התחייבות  למכור  ,  כאשר  התובע  הסכים  לשינוי  ההתחייבות.  עד  אז

. והסכים  שהמוכר  יתחייב  במקום  זאת  למכור  את  המגרש  לשני  בני  הזוג  כשותפים,  רשהמג
 .יש בכך מעשה קניין גמור, ולאחר שהמוכר אכן התחייב בהסכם השני כלפי שניהם יחד

רון יכעת  חתימת  ז  ב,תובע  הדי  יל  ענכס  הכישת  רי  כל  פי  הצד  שהוזכר  לעילע  –  מאמר  מוסגר  נוסיף  עודב(
 די  וניהם  שבור  עעשהנ,  תובע  העשה  בכך  שקניין  העשה  מםג,  מילאמ,  ניהם  שבור  עכתחילהנעשתה  מל,  הדברים

 ).יך עיוןרנקודה זו השארנוה בצ, אך כאמור לעיל. מגרש החצית מל ענתבעת הל שבעלות הת אקבוע לכךב

ממילא  יוצא  שגם  דין  מחצית  ההשקעות ,  מאחר  שקבענו  כי  המגרש  היה  רכוש  משותףו
. כדין  המוציא  הוצאות  על  נכסי  אשתו,  ו  לצורך  בנית  הבית  על  מגרש  זהשהשקיע  התובע  מכספ

 :' זסעיףח " פימן סתובות כלכות העזר הבן ארוך עדין הוצאות אלו נפסק בשולחן

 אכל  ועט  מהוציא  שיןב,  גרשה  ושתו  אל  שסי  מלוג  נכל  עוצאות  הוציאה"
 חת  אותרוגר  גכל  אפילוא,  עט  מירות  פאכל  ורבה  ההוציא  שיןב,  רבה  הירותפ
 אפילוו,  בוד  כרך  דלא  שפילו  אינר  דאכל  שוא,  ביתו  ביש  אדרךכ,  בוד  כרךד
 הוציא  שהמ,  מורות  זל  שחת  אבילה  חלא  אהוציא  שמה  מפירות  בקח  לאל
 ."כל אאכל שמה ווציאה

מהווה קניין חזקה , עצם כניסת הצדדים להתגורר בדירה לאחר שנבנתה, לכל האמור, נוסףב
עד ,  גם  אם  לפי  ההלכה,  משום  כך.  להעברת  מחצית  מהבית  לנתבעת,  במגרש  ובבית  הבנוי  עליו
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נעשה  בכך ,  נכנסה  לגור  בבית  ישהאמרגע  שה,  למועד  כניסתם  לדירה  היא  היתה  רכוש  הבעל
 .קניין חזקה מחייב מבחינה הלכתית

תקף  גם  אם  יוכח  שהכספים  שהושקעו  בבית  היו  כולם  ממקורות  של ,  ל  האמור  לעילכ
הבית  הוא  רכוש  משותף  על  פי  חוק  יחסי  ממון  בין  בני ,  אם  לא  יוכח  כך.  ןהתובע  לפני  הנישואי

זוג  ומכיוון  שנעשה  קניין  שבו  התובע  התחייב  לאשתו  לשעבר  את  כל  הזכויות  המגיעות  לה  על 
 .אין צורך לכל הדיון דלעיל כדי לקבוע זאת, פי החוק

 חזקה בדירהה

דים  איננו  מוחזק  בדירה  יותר איש  מהצד,  כי  בניגוד  לאמור  בדעת  המיעוט,  נציין  עוד

אין  הדבר  מקנה  לו  מוחזקות ,  גם  אם  המימון  לרכישת  הדירה  בא  מכספו  של  התובע.  מחברו

ועל  כן ,  כאמור  לעיל  אין  רישום  מחייב  על  שם  מי  מהם,  מבחינת  הרישום.  בנכס  הנוכחי

ות אך  בדיווח  לרשוי,  אמנם  זיכרון  הדברים  מופיע  על  שם  התובע.  בכך  אין  לתובע  מוחזקות

 .על סמך החוזה האחרון, מופיע שם שניהם כבעלים, המס

והמשך  המגורים  של ,  ניהם  גרו  בבית  יחד  עד  למועד  גירושיןש  –  בחינת  המגורים  בפועלמ
ונעשה ,  התובע  לאחר  הגירושין  הוא  בתמורה  לתשלום  שכר  דירה  לנתבעת  עבור  מחצית  הדירה

אין  הוא  מוחזק ,  משום  כך.    לה  בביתבלא  לפגוע  בזכויותיה  המגיעות,  על  פי  אישור  בית  הדין
יש ,  רון  הדבריםיכמנם  אם  נאמר  שהבית  היה  קנוי  לתובע  בעת  חתימת  ז  א.כעת  בבית  יותר  ממנה

לכל ,  קבענו  כי  מחצית  הזכויות  בבית  הועברו  לנתבעת,  אך  כאמור  לעיל,  לו  בכך  חזקת  מרא  קמא
 .המאוחר בעת כניסתה להתגורר בו

 . ניתנת ברוב דעותהבעלות על הבית נייןעקביעה לה

 רב שלמה שושן ה  ד" אב–רב חיים בזק ה

 עת המיעוטד

לדעתי  אם  יוכח  כדברי  הבעל  שמימון  רכישת  הבית  נעשה  מכספו  הפרטי  קרי  ממון  שצבר 

 .מבחינה הלכתית ואין לאישה חלק בדירה' מוחזק'קודם נישואיהן הרי שהבעל חשיב 

ותן  מתנה  ומזכה  לאחר  והן  ביחס אחר  ויש  כמה  ספיקות  ומחלוקות  הן  ביחס  לבעל  כנמ
, הרי  שמצי  הבעל  לומר  קים  לי  וחשיב  מוחזק  בכך  עד  שיוכח  אחרת,  כזוכה  ומקבלת  ישהאל

לאחר  אריכות  הדברים  דלעיל  אכתוב .  'המוציא  מחבירו  עליו  הראיה'א  לן  בכל  מקום  ימדקי
 .שמביאים למסקנה זו, בקצרה ראשי פרקים שיש לדון בהם

חן לוובש)  .וכ  (קידושין  ארכן  איתא  בגמ.  ן  סודרייר  ובחזקה  ובקנרקע  נקנית  בכסף  בשטק.  א
פשוט  האידנא  מנהג  העולם  שבכסף  לבד  אינו  קונה ו.  'אסעיף  צ  "סימן  ק  ערוך  חושן  משפט

הערת  אזהרה  כאשר  ישנו  חוב  סתם  או ם  ושרישום  בטאבו  יש  אומרים  שהוא  הקובע  ועושי
, הואיל  ותליא  מילתא  בגמירות  דעת,  עד  הרישום  הסופי  על  שם  הקונה,  משכנתא  על  הדירה

לכה ה'  ארק  פכיה  ומתנה  זלכות  ה  (ם"נפסק  ברמבו)  :דנ  (א  בתראבובגמירות  דעת  הא  אמרינן  בב
בל  הקרקע  אינו  קונה  אותו  מישראל  ואינו  מקנה א)  "'סעיף  בד  "ימן  קצס  (חן  ערוךלבשוו)  ד"י

מלכא  אמר  דלא  לקני תם  והל  מקום  אמרינן  כמ,  והתם  בגוי  מיירי,  "אותו  לישראל  אלא  בשטר
עת  אינה  אלא  בדרך  של  כסף הדמירות  גוגם  האידנא  ,  ארעא  אלא  באיגרתא  ודינא  דמלכותא  דינא

למאן  דאמר  שלא   כןם  א,  כסףהתן  מקרקעין  שבא  לאחר  המובשטר  דהיינו  רישום  סופי  במנהל  
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 רם  בטעודו,  ישהאקונים  לגמרי  עד  לאחר  רישום  בטאבו  עדיין  לא  זכו  בדירה  לא  האיש  ולא  ה
הספיק  הבעל  לרשום  את  הדירה  בטאבו  על  שמו  או  על  שמם  גילה  שאשתו  בוגדת  בו  עם  גבר  זר 

עדיין אין , גם  אם  נאמר  שברור  שרצונו  של  הבעל  היה  לתת  לה מחצית הבית במתנהו,  בתוך  ביתו
אין  הדבר  תלוי דאולם  איכא  דפליגי  .  שאינו  כלום"  תנהמת  תצון  לר"אלא  רק  "  מתנה"כאן  

ין וא,  אחר  ושולמו  כל  התשלומים  והצדדים  מתגוררים  שנים  בנכסדמ,  י  מסתבראהכי  נמו,  בטאבו
אף  שיתכן  שהמוכר  או  יורשיו ה  (.מי  שיטען  אחרת  על  הדירה  הרי  שלמעשה  לכאורה  הקנין  נגמר

יערימו  קשיים  ויגרמו  לדיונים  ארוכים  בטענות  ותביעות  צדדיות  מלהעביר  את  הרישום  על  שם 
 ל  מקוםכמ,  דחשיב  כמוחזק  והאידך  כלא  בטוח  במוחזקותו,  הרוכש  כל  זמן  שהדירה  על  שמו

הובאו  השיטות  בהרחבה  בהחלטה .  א  יצאנולוקת  למידי  מח  ל  מקוםמכ)  מסתבר  שהמקח  נגמר
ן יאו)  ד  הקודם"חלטה  שנתנה  על  ידי  הרכב  ביהה)  (25.01.16  (ו"ו  שבט  תשע"קודמת  מיום  ט

 .על הדברים כאן זורחל צריך

 שמייםרם  שבסמוך  בבעל  הרושם  שם  אשתו  בנכס  ברישומים  "מבש  לדון  על  פי  דברי  הרי.  ב
אם  חתומה  בחוזה  הקניה  אך  עדיין  לא  נעשה  רישום   ום  הכישומ.  הוי  מתנהי  כגון  בטאבו  א

בטאבו  אבל  זה  עתיד  לבא  בעקבות  חתימתה  בחוזה  הקניה  הרי  תהיה  כרוכשת  וזוכה  ממילא 
 צריךוש,  מירתא  טתנה  מחששמ  נעימה  לש  ייצדכם  "שהרי  באר  ופרט  הרמב.  במחצית  הדירה

 תוספת  שכתב  ויאורה  באור.  הה  ברורהתעת  הנותן  דוצריך  ש'  כו  ומפורסמת  ולויה  גתהיהש
 אילו  ומקבל  הפיסת  תמהנים  ד"רמב  השיטת  דטלטלין  מתנת  מין  בחילוק  בם  ששנה  מלחםב
 :כתב וזה לשונו' ם הלכות זכיה ומתנה פרק ה"רמבב. מקבל הפיסת תהני מא לרקע קמתנתב

 אין  שי  פל  עף  אטילה  במתנהה,  תן  נך  כאחר  וודעה  מהמוסר  שיארנו  בברכ"
 עתו  דגילה  וואילה,  נותן  העת  דחר  אלא  אמתנה  בולכין  האיןש,  ונס  אהז

 עתו  דאין  שוכיחין  מדברים  ההיו  שי  מפיכךל,  טילה  בתנתו  מה  בוצה  ראינוש
 תנה  מקודם  מנתנה  שנמצאת  ולויה  גתנה  מנתנה  שפילוא,  ו  זתנה  מיתןל
, סותרת  מהיא  שפנימ  –  ראשונהה,  טלות  במתנות  התי  שרי  הרתסותמ
 נמצאה  שמתנה  הו  זדמה  קהרי  ווצה  ראינו  שוכיח  מהדבר  שפנימ  –  הייהשנו
 ".ה לודעה ממוכ

, חוזה  הראשוניההוא  שברים  הדרון  יכבז  ישהאבנידונינו  יש  לדון  אם  מה  שלא  צרף  את  הו
גם  מה  שבא  לאחר  מכן  שנרשמה  כרוכשת   ןכם  הוא  גילוי  דעת  הנותן  שאין  כוונה  גמורה  ליתן  וא

שניתן ,  ועוד.  ם  הואיל  וקדמה  הודעה  וגילוי  דעת"וכפי  שכתב  הרמב,  הדירה  אינו  מהווה  ראיה
כדי  לנצל  אי  אילו  זכויות  של  אזרח ,  ישהאבחוזה  השני  כן  נרשמה  הה  הסבר  למ  כןם  מלבד  זה  ג

 :ם שם וזה לשונו"וראה עוד מה שכתב הרמב. חוץ עולה חדש

 י  לתכתוב  שד  עך  לשאת  ניני  או  למרה  אישה  אישא  לרצה  שאחד  בעשהמ"
 החבאו  וכו  לעדים  למרא,  יקן  רמניחו  של  עצווח  וגדול  הנו  במעש,  כסיך  נלכ
 עשה  מבאו,  נשאה  וכסיו  נל  כה  לתב  כך  כאחרו,  מתנה  בכסי  נל  כו  לכתבוו
 ה לתב כרצונו בא להריש, נתה קא לישהאה ונה קא לבן האמרו וכמים חפניל
 היא  שי  פל  עף  אראשונה  המתנה  בעתו  דילה  גהריש,  וא  הדבר  בוסכאנו
 ."לו איםינעני ביוצא כל ככןו, סותרת מהיא שפני מטילהב

 .נים אלו הרי שיש מקום לשקול את כוונת הנותן בנידונינו גם כןייב בענ"מדכתב וכן כל כיוו

ים  רק  חוזה  אחד חוז'  החוזים  או  אם  לא  היו  ב'  מתחילה  בב  ישהאעוד  שגם  אם  נרשמה  הו.  ג
ואו  שהיא   ביתם  או  לשם  שלו,  בחתימה  לשם  כבוד  ום  הכישמ.  יש  לדון  בכוונת  הנותןין  עדי

א בבב.  ולמנוע  טענות  מסוג  עיניך  נתת  באחרת,  חתימה  לשם  המנעות  ממצבי  משבר  או  סכסוך
אשתו   שםל  ז  בכותב  קרקע  ע"תתקנ'  א  סי"יש  גלותא  עיין  רשברשם  ל  הכותב  קרקע  ע:  קב  קמא



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

9 

 הוול  האובןר)    טסעיף'  מ  סימן  ס"וח  (חן  ערוךלובשו,  את  ונותנת  בתוך  הבית  הכל  שלושבנוש
, אובן ריד לשטר היתנו שךא, מעון שם של עשטר היכתבו שלוי למר אהואלו הבשעתו, לוי לנהמ
) ח"  יעיףס  (בטור.  אובן  רם  עדיןה,  ת  אידי  דברים  דעל  בוען  לאוט,  זמנו  בלוי  מאובן  רכשתבעו
 ל  מקום  מכלי  שמון  מיה  הלא  שעל  פי  אף  אמר  וערער  משמעוןו,  סתם  בוינני  עשה  עם  אוסיףה
, דבריו  במש  מיןא,  מי  של  עטר  שכתוב  לעדים  ליתווצ  ומי  של  ענין  קעשית  שאחרמ,  ו  בכיתיז
 מנה  ארך  דעלו,  לו  שהוא  שדעתו  בילה  גמעון  שיד  ללא  וידו  לשטר  היתנו  שעדים  לאמר  וואילה
מ  סימן  סב  אות "וח  (חןולבערוך  הש  שכתבה  אם  דמי  הכא  למיש  לדון  עוד  .  מעון  שם  של  עותבכ
 :לשונוה זו) 'ו

ואפילו  נתקיים   ישהאזמנינו  אין  שום  ראיה  מה  שנכתבו  קרקעות  על  שם  הב
בערכאות  מפני  שהרבה  עושין  כן  מפני טעמים שיש להם ואין כוונתן להקנות 

 .להן

כן  כתב  שמה  של '  לא  כתב  שמה  ובחוזה  ב'  אף  כאן  הבעל  נותן  טעם  מדוע  בחוזה  או
 .ישהאה

ומה  יש  לה  מחמת ,  ש  לדון  בפן  אחר  של  מה  נתן  ומה  קיבלה  ומה  אין  לה  בלא  מתנה  זוי.  ד
שאמר  ידור   מרעב  שכי  ר  רב  נחמןאמ)  :מזק  (א  בתראבב'  מתנה  זו  ולדון  בטעם  הדין  המובא  בגמ
 רע מכיב  ש)א"  כעיףג  ס"נ  רסימן  ן  משפטשוח  (חן  ערוךלפלוני  בבית  זה  לא  אמר  ולא  כלום  ובשו

 יש שבר  דהם  לקנה  הלאש,  לום  כמר  אאל,  ה  זקל  דירות  פלוני  פאכלי,  ה  זבית  בלוני  פדור  יאמרש
 .קנים נאין שכשינה ודיבור כם הרי ההם בכיוצא והאכילה ושהדירה, מש מוב

בהתאם  לכך  לדון  אם  בנידון  דידן  הוי  מתנה  על  תנאי  או  על  דעת  שתהא  לפניו  ולא ו.  ה
או דלמא הוי . דאינם דברים' בסתם'ל "יקתנה מעין זו הוי דברים שבלב דבמם וא. למשקל ומיפק

 .כדברים שבליבו ובלב כל אדם דהוי דברים

 .דין מורדת יש לה או דין סרחה, שאסרה עצמה על בעלה בכך שזינתה ישהאדון אם ל. ו

סרחה   דלמא  אם  סרחה  שאמרו  שאינה  מחזרת  מתנותיה  מיירי  באסרה  את  עצמה  עליו  אוה.  ז
דהכי .  'ותיה  כלפיו  אולם  אינה  מורדת  לא  מתשמיש  ולא  ממלאכה  וכוענגדו  בהתנהגותה  ובדכ

ירות  ולא  מזונות  ולא פין  לה  כתובה  ולא    א'וכו  השניה':)  ק  (איתא  במשנה  במסכת  כתובות
 ישהאשחקי  בגדים  שהביאה  ה.  לא  בלאות.  לעריות  שהן  מדברי  סופרים.  י  שניה"פרש  'בלאות

תניא  והיוצאת .:  ובגמרא  שם  דף  קא.  ל  אינו  מחזירן  לה  ביציאתהלבעלה  בשומא  ולבשן  הבע
מסייע  ליה  לרב  הונא  דאמר  רב  הונא  זינתה  לא .  משום  שם  רע  נוטלת  מה  שלפניה  ויוצאה

אם   ר  ליהמתני  תנא  קמיה  דרב  נחמן  זינתה  הפסידה  בלאותיה  קיימין  א.  הפסידה  בלאותיה  קיימין
יוחנן  זו  דברי  רבי  מנחם  סתימתאה  אבל   ר  רבימנה  אאמר  רבה  בר  בר  ח?  היא  זינתה  כליה  מי  זנאי

ודוק  בהאי  לישנא  דגמרא  דכל  הסוגיא .  כ"ע.  חכמים  אומרים  זינתה  לא  הפסידה  בלאותיה  קיימין
דבאלו  יש  לומר  אדעתא  למשקל  ולמיפק  לא  יהיב ,  מיירי  בבלאותיה  אך  לא  במתנותיו  ובלאותיו

אולם .  'עיין  סימן  עז  סעיף  ג,  שנתן  להע  בהלכות  מורדת  כתב  שמחזירה  כל  המתנות  "ובשו.  לה
כתב  גרושה  שגרשה  בעלה  מדעתו  בלא  טענה  אין  שמין  לה  בגדי  חול  אבל '  סעיף  אט  "בסימן  צ

כתב  הנותן  מתנה  לאשתו  אף  על  פי  שהוא  מגרשה '  ובסעיף  ב.  של  רגל  ושל  שבת  שמין  לה
ף  על  פי א,  'להיותאלא  כך  ראוי  ,  כאן  טעות  אה  לירא  נ"וכתב  על  זה  הרמ.  מדעתו  זכתה  במתנתה

ובדין  זה  מצאנו  מחלוקת .  'שמגרשה  שלא  מדעתה  כגון  שסרחה  עליו  אפילו  הכי  מתנתו  שלה
, לבושה  –  ומאן  נינהו,  באחרונים  שיש  שהבינו  שאפילו  זינתה  תחתיו  לא  הפסידה  מתנותיה

ב "ת  שערי  ציון  ח"א  בשו"ר  שליט"א  מו"אשכתב  ה  אולם  יעויין  במ.  סופרם  והסכים  עימו  החת
א  וכן  דעת  המגיד "ז  שם  מוכיח  שדעת  בעל  העיטור  שהוא  בעל  שמועה  זו  שהביא  הרמ"  יסימן
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והוסיף  שם .  ועוד  פוסקים  שזינתה  הפסידה  מתנותיה  קת  מחוקק  והבית  שמואללמשנה  והח
באריכות  גדולה  להוכיח  שלא  עלתה  על  דעתם  שסרחה  היינו  זינתה  אלא  כגון  דמקשטא  ליה  תכא 

דגיטין  וכהאי  גוונא  והואיל  והראשונים  הללו  מוכיח '  ף  פרט  טומסבא  לאפה  או  כגון  הנך  דסו
ובכאן  הוא .  ל  ומעוד  כמה  טעמים  שכתב  שם"דסברי  כן  הכריע  כדעת  הראשונים  והאחרונים  הנ

שכן  כאן  ממש ה  ך  האי  טעמא  דאדעתא  למשקל  ולמיפק  לא  יהיב  לייכל  שכן  וכל  שכן  שש
ניה  לגמרי  ולהעבירה  ברישומים בסמיכות  לרכישת  הדירה  עוד  טרם  הספיקו  להשלים  את  הק

ושמא  בכהאי ,  למישקל  כןם  כבר  נתגלתה  זנותה  וצריכה  למיפק  ורוצה  ג,  הרשמיים  על  שמם
דעד  כאן  לא  אמרו ,  קיים  המתנהלכזה  לא  אמרינן  ה  'ונראך  'דבסמו,  גוונא  גם  הנך  דפליגי  יודו

' לעולם'ה  הייענה  שלא  יעלה  על  הדעת  לומר  שנתן  רק  על  הצד  שטכוח  מלקיים  המתנה  אלא  
ולם בזמן כזה קצר א) הובא לעיל בדברי הדיינים לעיל בפתחי תשובהש ('לעולם אוהבו'צדיק או 

 .דמודו שלא תצא עם מתנותיה לומרש י

 ת  אישששנכשלה  פעם  בודדת  באיסור  א  ישהאין  בחלק  לר  פסקו  "ש  לציין  שבכמה  פדי.  ח
לבין ,  ה  ורוצה  לשוב  אליו  עודהואיל  וסוף  סוף  אינה  מורדת  בבעל,  שלא  הפסידה  מתנותיה  בכך
ואחרים .  כך  נעשית  מורדת  ומדין  מורדת  הוא  שהפסידה  כתובתהובהיכא  שכמה  פעמים  זינתה  

שאז  מחזירה ,  בודת  ר  בין  אם  זינתה  פעם  אחת  אבל  הסיבה  היא  מחמת  שמור"חילקו  עוד  בפד
ם ה  אמתנותיה  או  שאף  שזינתה  פעמים  רבות  אם  ידוע  שאינה  מורדת  בבעלה  מתשמיש  וממלאכ

ת  שערי  ציון  שהבאתי  לעיל "בשו.  בלבד  ולא  הפסידה  מתנותיה  תילא  חשיב  מורדת  אלא  רשע  כן
גילתה ,  בכל  גוונא  שזינתה  מרצונה  מ  אוחנונה"וקים  ולדעתו  ולדעת  הגרללא  סבירא  ליה  הנך  חי

והפסידה  מתנותיה  ומה  אכפת ,  באין  אפשרות  לשוב  עוד  לשלום,  שדעתה  ורצונה  למרוד  לעולם
וכי  משום  כך  תצא  נשכרת  עם ,  יכה  ומוסיפה  רשעה  זו  לחטוא  ולשמש  עמולן  אם  ממש

סר  ולא  תזנה  עליו יאמתנות  שנתנם  על  דעת  ועל  דברים  שבליבו  ובלב  כל  אדם  שלא  ת?  מתנותיה
 .כל שעשתה כן מרצון ולא באונס

על  הצד .  'ב.  ישהאהאם  כאן  היה  קנין  המועיל  שזכתה  בו  ה.  'א:  אור  הספיקות  דלעילל
בברור  במתנה  הרי  שיש  ספק  מחמת  מחלוקת  הפוסקים  אם  זינתה  הויא  מורדת   שהיאשזכתה  ה

ומחזירה  מתנותיה  או  שאינה  מורדת  ולא  הפסידה  מתנותיה  וספק  אם  כדברי  המחלקים  בין  זינתה 
בדירה  וספק  אם '  חזקה  'ישהאלפי  מה  שכתבתי  לעיל  אין  ל.  'ג.  עם  מרידה  או  זינתה  ללא  מרידה

  הבעל  אין  ספק שהוא מוחזק וודאי על כן אין להוציא מוודאי וליתן תהיה  לה  בעתיד  חזקה  ואילו
ל  זאת  עד  שיוכח  אחרת  שהדירה  נרכשה  מכספי  בני  הזוג  ולא  מכספי  הבעל  לבדו  טרם כ.  לספק

, קנה  בעלה  ישהאהנישואין  וזאת  נמי  רק  על  פי  חוק  יחסי  ממון  ולא  על  פי  ההלכה  שמה  שקנתה  
אלא  מה  שקנה  הבעל  שכן  הממון  ממנו  נרכשה ,  ישהאוכל  שכן  שכאן  לא  מדובר  במה  שקנתה  ה

בעסקיו  אלא   ישהאהוא  מממון  שצבר  הבעל  לבדו  ללא  עזרת  ה  ישהאהדירה  גם  לדברי  ה
שלטענתה  כל  מה  שצבר  במשך שנות הנישואין על פי חוק מגיע לה מחציתו ומסתבר שגם הבעל 
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