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 ה"ב

  1136658/1יק ת

 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ר" יו–ליהו אריאל אדרי ארב ה

 )ד שרה זינו אמוראי"כ עו"י ב"ע(פלונית  :מבקשתה

 גדנ
  לוניפ :מנוחה
 )ד שלומי לוי"י עו"ע (לוניפבנות  :תומשיבה

 ,נכסים או שעבוד/ וויתור דרך הסכם ממון על הכתובה ו–תובת אלמנה כ: נדוןה
 "נחת רוח עשיתי לבעלי"טענת ו

 סק דיןפ

 . 180,000₪לפנינו תביעת אלמנה לגביית כתובתה מן העיזבון בסך 

 ובדתי עקער .א

הן  לבעל ,  בנישואים  שניים)  30.6.2015(ה  "ג  בתמוז  תשע"י  ביום  י"הצדדים  נישאו  כדמו

הבעל  נפטר  בנסיבות .  ללא  ילדים  משותפים,  שניהם  ילדים  מנישואים  קודמיםל.  והן  לאשה

 ).20.7.2016(ו "ד בתמוז תשע"ביום י, טראגיות כשנה לאחר הנישואין

 כושית  ריניהם  הפרדה  בעשתה  נו  במון  מהסכם  ני  הזוג  ברכוע,  ישואיהם  נאחר  לחודשייםכ
 . וג זבני כםעמד מקב עשני הצד הל שצבאות קוא/ ופנסיה בכויות זמעטל

 :בע ק23 עיף סךא, כתובה לפורשת מתייחסות ההסכם איןב

, ספיםכ,  כסיםנ,  כוש  ר]בעל[לש  ה  לדוע  ייכ,  מפורש  בצהירה  מ]האשה.  [23"
 יתב,  יים  חיטוחב,  ודשית  חנסיהפ,  יטוחיםב,  סכונותח,  ופותק,  כויותז

 ישותר דוא/ וענות טל כה להיינה תלא וין אעיל למפורט כיתר הביןו, גוריםמ
 סוג  וןי  מכל  מכויותיוז,  כסיונ,  רכושו  בהוא  שסוג  וןי  מכל  מביעות  תוא/ו

 צבאות  קוא/  וודשיים  חנסיה  פתשלומי  לאמור  זכאותה  כמעט  להואש
 ."רעייתו כעמדה מקב עודשיותח

 :7- ו5 סעיפיםב, בעל הות מל שמקרה לפורשת מהסכם התייחסותב

 טרם  שתקופה  הל  עןה,  יתר  היןב,  צדדים  החסי  ילל  כל  עחול  יה  זסכםה.  5"
  [...]קיעתם פוא/ו, נישואים התקופתב, ישואיהםנ

, בעש-באר  בביתו  בהתגורר  לעברו  יהם  ומידה  ביכ,  צדדים  הל  עוסכםמ.  7
 ל  כ]אשה[ל  היה  תאל,  ח"ו  חותו  מל  שמקרה  בוא/  וירוד  פל  שבמקרה  שריה
 צדדיםה,  אמור  הן  מגרוע  לבלימ[...]    הוא  שמין  ווג  סכלמ,  דירה  בכותז

וות   מל  שמקרה  בירושה  הוק  חהוראות  בפגוע  לבלי  מיכ,  זאת  בסכימיםמ
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 וךת,  טירתו  פמועד  מודשים  חוך  שישהת,  בע  שבאר  בדירה  הפנה  אתח  ת"חו
 יקח  תותם  אמיטלטלין  המעטל,  ין  די  פל  עיורשיו  לותה  אותירה  מהיאש
 ."ימהע

 .נותיו בשתיל כסיו נל כת אוריש מוא הה ב,וואה צמנוח השש שנים קודם הנישואין כתבכ

 תי  שם  עסכם  הל  עמנוח  התם  ח15.6.2016  יוםב,  ותו  מפני  לכחודשו,  נישואין  האחר  לשנהכ
 . מורה תלא לידי מאופן ביתו בל עבעלות הת אהעביר לתחייב הוב, נותיוב

לשכת   ברשמה  נבנות  לבית  ההעברת.  וצא  כחמישה  חדשים  לאחר  הפטירה  הוואה  ציום  קוצ
 .ותומ אחר לשנה כרישום המקרקעין

 .אלמנה לא גבתה מבעלה המנוח בחייו כל זכות ממונית או פנסיונית שהיאה

 ענות הצדדיםט .ב

הסכם  הממון  לא  עסק  בכתובה  והיא ,  לדבריה.  האלמנה  תובעת  את  כתובתה  מעיזבון  הבעל

אם  כי  הנכס .  וממילא  אין  כל  סיבה  להפסידה  כתובתה,  לא  ויתרה  מעולם  על  כתובתה

יש  לגבות  את  הכתובה  ממנו  כיון ,  א  הבית  שהועבר  לרשות  הבנותהיחידי  שישנו  בעיזבון  הו

והעברת  הדירה  על  פי  הצוואה ,  שטרם  פטירת  המנוח  הזכויות  על  הדירה  היו  בבעלותו

 .נעשתה לאחר מכן

 :יקריות עיבות סשתי מכתובה הת אגבות לכאית זינה אוענות כי האלמנה טיורשותה

 .ישואיהם נאחר לזוג הני בכוער שממון ההסכם בכתובה הל עויתרה ואלמנהה .א

 .גבות למה מאין ויק רעיזבון הלכןו, חייו בבנותיו לבית העלות בת אעביר המנוחה .ב

ולכן  הדיון  בטענה ,  וד  הוסיפו  כי  בית  הדין  אינו  מוסמך  לקבוע  את  הקיפו  של  העיזבוןע
 .השניה מסור לבית המשפט

ודיעה  האלמנה ה,  )14.12.2017(ח  "תשע  הכסלוו  ב"  כעניין  זה  מיום  בהחלטתנו  להמשךב
 :דלקמן כ8.1.2018 ביום

 גישת,  או  לם  אמנוח  העיזבון  מלק  חדירה  הל  שיותה  העניין  במחלוקתב"
 דירה  ההיות  ועיזבון  הנגד  כשפחה  מענייני  למשפט  הבית  לביעה  תאישהה
 ."מנוח העיזבון מלקח

תובתה  במסגרת עניין  המונח  לפתחו  של  בית  הדין  הוא  האם  ויתרה  האלמנה  על  כה,  ם  כןא
 .הסכם הממון

 סכם הממון והכתובהה .ג

או /או  דרישות  ו/אין  ולא  תהיינה  לה  כל  טענות  ו"ש,  הסכם  הממון  קבע,  כפי  שהתבאר

]". הבעל[ן  וסוג  שהוא  של  יזכויותיו  מכל  מ,  נכסיו,  ן  וסוג  שהוא  ברכושויתביעות  מכל  מ

לא  תהיה ,  ח"חו]  הבעל[או  במקרה  של  מותו  של  /שבמקרה  של  פירוד  ו"עוד  נכתב  בו  

תוך "והיא  תפנה  את  הדירה  לאחר  מותו  "  מכל  סוג  ומין  שהוא,  כל  זכות  בדירה]  אשה[ל

 ".שהיא מותירה אותה ליורשיו על פי דין
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 ל  שמקרה  בלא  וירושין  גל  שמקרה  באל,  כתובה  לפורשת  מתייחסות  הין  אממון  ההסכם ב
 ל  עש  גם  מחילה  יטענותה  וויתור  הש  מקום  לטענת  היורשות  שבכלל  יאם  הדון  לשי.  בעל  הותמ
 ?תובתהכ

 :עניין כזה באזוריד ה"ובא פסק ביהה )229' מע, כרך יא(ר "פדב 

 כל  שוצהרו  ה"של  תסלוג  כ"  כיום  מפנינו  בצדדים  הבהופעת  וואילה"
ד "ביה  בנוהג  הפיכ  כ"מוכ,  ש"ביהמ  בודרו  סביניהם  שכספיים  העניניםה
 ביעות  תהם  לאין  וודרו  סכספיים  הענינים  הכל  שצדדים  הצהירים  מגיטיןל
 ל  עאשה  החלה  מגט  הסידור  לעובר  שהניח  ליש  שריה,  כתובה  הוללז  כ"עז
 בלי  מכתובה  הת  אשלם  לה  לבטיח  ההבעל  שכשו  עוענת  טיא  האםו.  תובהכ
 וכיחה  הלא  שוד  עכלו,  ליה  עוא  הזאת  בהוכחה  הטל  נריה,  הסכם  בהכלילהל
 ."מנו מהוציא לין אענתה טתא

ל  המדובר  היה  בבני  זוג "ד  הנ"בפס.  ן  נידון  זה  לנידון  דידןעניות  דעתי  אין  כל  קשר  ביל
בהסכמי  גירושין  נהוג  להתייחס .  שערכו  הסכם  גירושין  בו  הוצהר  שאין  להם  תביעות  הדדיות

, ש"ביהמ  בודרו  סביניהם  שכספיים  הענינים  הכל  שלעניין  הכתובה  ובית  הדין  סבר  כי  משהוצהר
אין  בזה  כל  דמיון  לנידון  שבפנינו  בו .  ת  הכתובהדבר  כולל  את  מחילז  ה"ע  זביעות  תהם  לאיןו

תוך  כדי  תקופת  נישואיהם  ובהיותם  חיים  בשלום  ערכו  בני  הזוג  הסכם  המסדיר  את  הפירוד 
במצב  כזה  אין  כל  סיבה  לומר  שיש  להניח  שהאשה  ויתרה  על  כתובתה  כל  עוד .  במידה  ויהיה

ו  מעתה  חיי  משפחה  בלא  כתובה אין  כל  היגיון  לומר  שבני  הזוג  ניהל.  שלא  נכתב  הדבר  בפירוש
בלא  להכנס  לשאלה  הגדולה  האם  מחילת  הכתובה  חלה  אני  סבור   .בשונה  מכל  משפחה  בישראל

 . שאין כל היגיון לומר שכוונת הצדדים הייתה למחול על הכתובה ולהיות שונים מכל זוג אחר

נה או  שהכתובה  אי:  ולכן  אחד  משנים,  נוסף  לא  מסתבר  שהכתובה  לא  תוזכר  במפורשב
או  שענין  הכתובה  לא  עלה  על  דעתם  וממילא  גם  הוא ,  כלולה  במודע  וביחס  אליה  אין  כל  ויתור

 :שון ההסכם היאל. אינו בכלל הויתורים

, ספיםכ,  כסיםנ,  כוש  ר]בעל[ל  שה  לדוע  ייכ,  מפורש  בצהירה  מ]האשה"[
 יתב,  יים  חיטוחב,  ודשית  חנסיהפ,  יטוחיםב,  סכונותח,  ופותק,  כויותז

 רישות דוא/ וענות טל כה להיינה תלא וין אעיל למפורט כיתר היןבו, גוריםמ
 סוג  ון  מכל  מכויותיוז,  כסיונ,  רכושו  בהוא  שסוג  ון  מכל  מביעות  תוא/ו

 צבאות  קוא/  וודשיים  חנסיה  פתשלומי  לכאותה  זאמור  כמעט  להואש
 ."רעייתו כעמדה מקב עודשיותח

או ,  או  שבמודע  הוחרגה  הכתובה:  הפרשנות  הנכונה  היא.  ין  בהסכם  כל  איזכור  לכתובהא
 .ולאפשרות שניה זו דעתי נוטה, שעניין הכתובה לא עלה על דעתם וממילא לא נכלל

 .וגש ערעור הל"ל פסק הדין הנע

 לדון  ואזוריד  ה"ביה  לתיק  הת  אהחזיר  לסבר  שיש)  231'  ם  עמש(ל  "צ  זליהומ  א"גר ה
 :וזו לשונו, כתובה התביעתב

 נןא,  מז  רה  זל  עין  אבהסכם  וכתובה  הל  עריםדב  מלא  וין  דבית  לכשבאים"
א "הרשב  לעייןו.  הוכיח  לליוע,  מחלה  שומר  אכשהבעל  וחלה  מלא  שהדיס
 מודע'    ורך  כבנייםד  ר"פס  בעייןו,  ג"  צימן  סוףע  ס"ה  אוסף  יבית  במובאה

 יתרה והאשה שומר לחייבת מינוד א"יה בידי לכתובה הסירת מאפילוש, 104
 רור  בכתובה  החיוב  שכיוןו,  צאנו  יא  לקפ  סידיפ  מ"עכו,  תובתה  כלע
 תוב  כם  גזה  ביוצאכ.  דאי  וידי  מוציא  מפק  סיןא,  בוררת  מינה  אהמחילהו
 פקינן  מא  למספיקא  דמרינן  אאל  "[...]ד  "שמ'  א  ס"ז  ח"רדב  התשובתב
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 שמורו,  בורר  מהאכ  י"  גמחילה  הלשון  שריך  צבורר  מהחוב  שכיון  שמונאמ
 הבעלש,  םא  ש"רשב  התב  ככן  ו  [...]ותמונ  מדיני  בדול  גיקר  עהוא  שה  זללכ
' י  סחוקק  מבחלקתו,  ג"  חומר  איביע  בעייןו".  אורךש  ב"י  עתחתונה  הל  עדוי
 זמן  באמת  בי  כדיין  היני  עאות  רפי  לזה  בדון  לישנ  ש"ל  וכתבב  ש"ק  ל"ס'  ק
 ."ד"י בדיעת ילי במחול לו אכתובה הפרוע לכיח שא לזהה

ה  משום  שהצדדים  הגיעו  להסכם  גירושין  מתוך ל  הי"מ  אליהו  זצ"דעתי  כל  ספיקו  של  הגרל
אך  כשנעשה  הסכם  ממון  המסדיר  את  הגירושין  אם  חלילה  יהיו  והצדדים  חיים ,  מטרה  להתגרש

 .בשלום אין כל סיבה לומר שיש בהסכם זה ויתור מכללא על הכתובה

ח "  כיוםמ)  ורסם  פלא  139871/4  יקת  (בע  שבארד  ב"ביהד  מ"פסא  ב"ליט  שוז  ליוןג  צ"רהה
 תמו חבו הצדדים, אולם בסדר הפוך, ן  בעניין דומה לנידון שלנוד)  30.06.2011(א  "תשע  הסיוןב
בני  הזוג .  כלל  סעיף  העדר  תביעות  שישואין  נדם  קמון  מסכם  הל  עישואיהם  נפני  לומייםי

 טקס  השם  ליתה  הכתובה  בען  כי  התחייבותו  טהבעל.  התגרשו  תוך  שהאשה  תבעה  את  כתובתה
 .שם חיובלא ל ועלמא בלכבודו

שכן  את  עיקר ,  פ  מספק"עכ,  סקנתו  הייתה  כי  יש  לפטור  את  הבעל  מתוספת  כתובהמ
 :ל"וז, הכתובה לא ניתן למחול

 שנה  ימאידךו,  כתובה  לפורשת  מתייחסות  היןד  א"בנדו  שקא  עא  דאבל"
 ישש,  "הוא  שסוג  וין  מכל  מרישה  דו  אביעה  תו  אענה  טהיה  תלאש  "דגשהה
, צאנו  יא  לפק  סידי  מלכאורהו.  כתובה  הת  אם  גו  זהכללה  בראות  לקוםמ
 כתובה  המאידךו,  סעיף  הפרשנות  בפק  סנו  ליש  ומאחר  שומר  לאוי  רהיהו
 ." כתובה הל שוודאי הידי מוציא מהסכם הל שפיקו סין אז אודאית ויאה

אמור  לעיל  לא  מצאנו  בפסקי  דין  קודמים  התייחסות  לשאלה  זו  האם  סעיף  העדר  תביעות כ
ג  ציון  לוז "והרה.  שואין  כולל  בתוכו  ויתור  על  הכתובה  בשעת  גירושיןבהסכם  ממון  בשעת  ני

 .א חידש בזה את חידושו"שליט

. לא  ספק  בהתחייבות,  יש  כאן  ספק  מחילה,  ם  אם  יאמר  האומר  שיש  להסתפק  בכךג,  ולםא
באופן  זה .  י  ולאחר  מכן  חתמו  על  הסכם  הגירושין"סדר  הדברים  היה  שהצדדים  נישאו  כדמו

הספק  שישנו  הוא  אם  החתימה  על  ההסכם  כוללת  מחילת .  דם  להסכם  הממוןחיוב  הכתובה  ק
ולכאורה  אינו  מועיל  לבטל  את  חזקת  החיוב ,  האשה  על  כתובתה  ספק  זה  הוא  ספק  מחילה

 .בכתובה

א  בו  הסכם  הממון  קדם  לכתובה  כך "ג  ציון  לוז  שליט"ין  הדבר  דומה  לנידון  בפני  הרהא
 .א בהמשך דבריו"ג ציון לוז שליט"ברי עצמו הרהכך העיר על ד. שספק המחילה קדם לחיוב

' א  סימן  ס"ובספר  עטרת  דבורה  ח)  יח-אותיות  טז'  מ  סימן  ג"ג  חו"ח(ת  יביע  אומר  "בשו'  יע
ואין  ברצוני  להאריך  בזה ,  ויש  לפלפל  עוד  בעניין  זה  בגדרי  חזקת  חיוב.  שדנו  בספק  מחילה

 .תובתהמשום שבין כה לא מצאתי כל סיבה להפסיד אלמנה זו את כ

במקרה  שלפניו .  א  "ג  ציון  לוז  שליט"ילוק  גדול  נוסף  יש  בין  נדון  דידן  למה  שדן  בו  הרהח
היה  סעיף  שכלל  ויתור  על  כל  תביעה  מכל  סוג  שהוא  מה  שאין  כן  בנידון  דידן  שלא  נזכר  סעיף 

 :הסכם ל23 זכיר את לשון סעיף נ.ע שאין הכתובה בכלל"כזה כמדומני שיודו כו

, ספיםכ,  כסיםנ,  כוש  ר]בעל[ל  שה  לדוע  ייכ,  מפורש  בצהירה  מ]האשה"[
 יתב,  יים  חיטוחב,  ודשית  חנסיהפ,  יטוחיםב,  סכונותח,  ופותק,  כויותז

 רישות דוא/ וענות טל כה להיינה תלא וין אעיל למפורט כיתר הביןו, גוריםמ
 סוג  ון  מכל  מכויותיוז,  כסיונ,  רכושו  בהוא  שסוג  ון  מכל  מביעות  תוא/ו
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 צבאות  קוא/  וודשיים  חנסיה  פתשלומי  לכאותה  זוראמ  כמעט  להואש
 ."רעייתו כעמדה מקב עודשיותח

ין  כאן  סעיף  שעניינו  ויתור  על  כל  תביעה  שהיא  ומשכך  אין  סיבה  לכלול  בהסכם  זה  את א
 .הכתובה

פסק .  יש  להתפלא  על  הפניה  זו).  509827/11תיק  (ד  בית  הדין  חיפה  "נתבעות  הפנו  לפסה
מון  קדם   מ  היה  ויתור  מפורש  על  הכתובה  במסגרת  הסכם  יחסיל  דן  באופן  שבו"הדין  הנ
שם .  נישואין  האחר  לשפחה  מענייני  למשפט  הית  באישור  לצדדים  הדי  יל  עאשר  הוגש,  נישואין

ובית  הדין  סבר  שלכתובה  זו  אין  תוקף  משום  שההסכם  מהווה ,  נכתבה  כתובה  לאחר  ההסכם
 .מודעא כלפיו

בה  לומר  שבני  זוג  התכוונו  לחיות  חיי  נישואין  בלא ין  בכך  כל  קשר  לענייננו  בו  אין  סיא
 .כתובה

 ?אם יש חילוק בין כתובה לתוספת כתובהה .ד

ל  כתב  שיש  לחלק  במצב  מסוים  בין  עיקר  כתובה "א  בפסק  דינו  הנ"ג  ציון  לוז  שליט"הרה

 . לתוספת כתובה

 בכל  שיא  הכתובה  התוספת  בבעל  התחייבות  הל  שרגילה  העם  הדבר  הוא  שהמשמעותט
 בעל  השלםי)  הלכה  הרטי  פכפיו,  אישה  האשמת  במעטל  (קיצם  לנישואין  הגיעו  יבוש  קרהמ
אולם  כאשר  בני  זוג .  דדית  הביוזמה  והסכמה  בהיו  יגירושין  הם  אםג,  כתובה  הלוא  מת  אאישהל

 ועדנ,  נישואין  הדם  קהסכם  בויתור  השנישאים  מסדירים  מראש  בהסכם  את  הגירושין  סעיף
 יש  להתגרש  מתוך  שמסקנה  לגיעו  יצדדים  הם  אהוא  של  כספי  כעבוד  שכל  מצדדים  הת  אשחררל
 .ד"כת ע,תאימים מינם אהצדדים שדדית הבנהה

ולכן  בענייננו  תהא  האלמנה  זכאית ,  ומה  שדבריו  אלו  אמורים  דוקא  בגירושין  ולא  במיתהד
 .גם לתוספת כתובה

 .פוךולם אעיקרא דדינא נראה שאם באנו לחלק בין כתובה לתוספת יש לחלק באופן הא

 תובות בכוארבעה עשר הדינים שהובאו בסוגיה. ל  שתוספת  כתובה  לאו ככתובה"הלכה  קיל
: ח"שם  רב)  מן  זלה  כ"  דא"  עה  נתובותכ(א  "כ  הרשב"כ.  ם  יוצאי  דופןה)  א"ה  ע  נ-  ב"ד  ענדף  (
ף "רי  הלן  ע"רכ  ה"וכ".  לבד  באן  כמפורשים  האלו  ללא  אכתובה  כתובה  כנאי  תמרינן  אדלא"
ה "פ(ש  "הראו)  עזק'  יס  (מרדכי  הלו  אננאל  חברי  דביא  הכןו,  א"רשב  הדברי  כננאלח'    רשםב
 ).ד' י סג מללכ(ש "ראת ה"בשוו) כ' יו ס"פ (יבמות בננאלח'  רדעת כהדיאש ל"ראכ ה"כו, )א"ס

א "ג  ציון  לוז  שליט"וזהו  יסוד  דברי  הרה,  )א  סימן  י"ח(ת  שחר  אורך  "ארנו  עניין  זה  בשוב
 . לתוספתשחילוק יש בין עיקר כתובה

 חופה  לכנסה  נבין  רעיב):  "א"דף  נו  ע  (תובות  כולם  שורש  החיוב  בתוספת  מבואר  בגמראא
הו  הטעם  שמחייב  אדם  עצמו ז".  ונה  קיאה  ביבת  חו  אונה  קופה  חיבת  ח?הו  מבעלה  נלאו

, עם  הסכם  ממון  או  בלא  הסכם  ממון,  ואין  כל  סיבה  לומר  שכשכתב  תוספת  בזיווג  שני,  בתוספת
סדרת  הגירושין  אינה  יכולה  לסתור  את   ה.ה  או  ביאה  שונה  מאשר  בזיווג  ראשוןתהא  חיבת  חופ

 .החיוב הפשוט בתוספת מטעם חיבת ביאה או חופה
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ת אחיוב  תוספת  כתובה  אינו  הלכתי  אלא  חיוב  בו  מחייב  האדם  .  טעים  הדברים  באופן  אחרנ
 .שוניםואין כל טעם לחלק בין חיבת ביאה במצבים , צמו מרצונו בגלל חיבת ביאהע

 איילונית  שם  התבארש)  ב"  עא  ק-ב  "עק  ף  ד  (כתובות  בש  להביא  ראיה  לסברה  זו  מהסוגיהי
 רושהוג,  דול  גכהן  לאלמנה  בדין  הכןו.  תובה  כוספת  תה  לש  יך  אתובה  כה  לין  אה  בכיר  הלאש
 חיבת  בה  להיב  יעלמא  במתנהד  –  ה  לש  יוספת  תבלא:  "י"ש  רביארו.  דיוט  הכהן  לחלוצהו
 .עודן ו"רה, )הכ' סי(ש "ראה, ד"י רספותוכ ת"כו". יאהב

 .רי לנו שאף באשה שנישואיה באיסור יש לה תוספת משום חיבת ביאהה

יבמות סה (פסידה תוספת כתובה ביארו תוספות  הקבורה למרא  וידא  לוטרא  חמה  שבטענתו
 כי דוא העתא דומדןא "):שם(ף "כ הרי"כו". ה לוסיף אא למיפק לאדעתאד"שום מ)  ה  כי"ב  ד"ע
 ".ה לקני אא ללמיפק ומשקל לדעתא אמיה קמיקם לדעתא אה לקניא

 כיון  ו,תעמוד  לפניו  ותשמשנו  שנת  מל  עוא  התובה  כוספת  תל  שעם  דבריהם  הוא  שעניינהט
 .גם בעניין זה הארכנו שם. תובה כוספת תה לין אן כושה עאינהש

ך  הוא  הנכון אלא  ההיפ,  מצא  שאין  נכון  לומר  שזוכה  האשה  בתוספת  בתנאים  מסוימיםנ
 .אך אם רוצה לצאת אדעתא למיפק לא אוסיף לה, שזכייתה ברורה

יון  שכך  לא  מסתבר  לומר  שהסדרת  הגירושין  תשנה  את  מקור  התחייבות  הבעל  בתוספת כ
 .וכל שאינה רוצה לצאת מרצונה לא איבדה את זכותה, שהיא משום חיבת ביאה

 .כל תביעה שהיאזכיר שוב שבהסכם שלפנינו לא הוזכר סעיף ויתור על נ

 סקנת הדבריםמ .ה

בית  הדין  מחייב  את  עזבון  המנוח  בסך .  לא  מצאנו  כל  עילה  שתפסיד  האלמנה  את  כתובתה

 .דמי כתובת האלמנה ₪ 180,000

 ,בון  נכסים  כלשהםיזלאחר  שיתברר  בערכאה  המתאימה  כי  יש  בע.  סק  דין  זה  הינו  עקרוניפ
כל  שישנן  כאלו כ,  דדים  לטעון  טענותיהםוכלו  הציפועל  בקודם  פסק  הדין  .  ייפסק  הדין  בפועל

 .בעניין שבועת האלמנה

 ר"יו – רב אליהו אריאל אדריה

 

הנני  מסכים .  ג  אליהו  אריאל  אדרי"הרה  ר  ההרכב"קראתי  את  דבריו  החשובים  של  כבוד  יו

הן  באשר  לאומדן  דעת  הצדדים ,  ראיתי  צורך  להוסיף  כמה  נקודות,  עם  זאת.  עמם  עקרונית

נין  סעיף  היעדר  התביעות  בהסכם  הממון  והן  באשר  ליכולת  גביית  כתובת  האלמנה בע

וזה  החלי ,  כאשר  האשה  הסתלקה  בהסכם  הממון  מכל  זכות  בדירת  הבעל,  מדירת  הבעל

 : ד"בס
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 במקרה שתתאלמן תובהכיוב חאם האשה יכולה לוותר על ה .א

חודשיים ,  י  הזוגי  בנ"ד  אנו  נדרשים  לברר  אם  יש  לראות  בהסכם  הממון  שנחתם  ע"בנדו

 .כמפקיע את חיובם של יורשי הבעל בתשלום הכתובה לאלמנתו, לאחר נישואיהם

דרישות  או  תביעות  מכל ,  צוין  כי  לאשה  לא  תהיינה  כל  טענות)  23סעיף  (כי  בהסכם  ,  זכירנ
למעט  זכאותה  לתשלומי  פנסיה  חודשיים  או  קצבאות  חודשיות  עקב ',  מין  וסוג  שהוא  וכו
 . ]הבעל[ מעמדה כרעייתו של

דרישות ,  ודם  שנעמיק  חקר  בשאלה  האם  הכתובה  אכן  נכללת  בוויתור  הגורף  על  טענותק
עלינו  לברר  מה  הדין  במקום  בו  היה  מוזכר  בהסכם  הממון  ויתור ,  ותביעות  מכל  סוג  שהוא

 .האם הדבר היה מועיל, מפורש על הכתובה

 : לפיהם, )א"ע טפ (מא קבאבענין זה מפורסמים דבריו של רבי מאיר הנזכרים בב

 טעמאו.  תובה  כלא  בחת  אעה  שפילו  אשתו  את  אישהא  שאדם  לו  לסורא"
 ." הוציאה לעיניו בלה קהא תלא שדיכ? אימ

 . דבריו אנו למדים כי מטרתה של הכתובה היא לשמש עוגן של יציבות בתקופת הנישואיןמ

ה  אחרת צריך  לכתוב  לה  כתוב,  אם  מחלה  על  כתובתה  או  מכרה  הכתובה  לבעלה,  פיכךל
) ק  ט"סו  ס'  סי  (ית  שמואלבויעויין  ב).  ה,  ג'  סו  סעי'  ע  סי"ע  אה"שו;  ב"עיין  כתובות  נד  ע(

שאפילו  כתבה  האשה ,  )ח"ב  מאישות  ה"פי  (ם"מברכי  דעתו  כדעת  ה  ע"וששביאר  בדברי  ה
והסיבה  שצריך  לכתוב  לה  כתובה  אחרת  היא  בשל ,  אינה  מפסדת  כתובתה,  "התקבלתי"לבעל  

הסובר  דמהניא )  ז'  ה  סי"כתובות  פ  (ש"ארודלא  כדעת  ה,    דעתה  של  האשההעובדה  שלא  סמכה
ד "ויש  לעיין  אם  יש  לדמות  נדו).  ק  לה"ס  (לקת  מחוקקחבועיין  ,  המחילה  בכתבה  לו  התקבלתי

 .ל"ואכמ, "התקבלתי"לכותבת 

אלא אף אם האשה , כי  לא  זו  בלבד  שאסור לאדם לשהות עם אשתו בלא כתובה,  וצא  אפואי
 .לא יהיה תוקף לוויתור, כתובהתוותר על ה

אור  זאת  היה  מקום  להסתפק  מה  הדין  כאשר  הוויתור  על  הכתובה  לא  יחול  במקרה  של ל
, באופן  זה  היה  מקום  לומר  שהוויתור  אפשרי.  גירושין  אלא  ימומש  אך  ורק  עם  פטירת  הבעל

בעיני וממילא  אין  האשה  קלה  ,  מאחר  וחיוב  הכתובה  נותר  בתוקפו  כל  זמן  שבני  הזוג  נשואים
 .בעלה להוציאה

. המחילה  אסורה,  נראה  שגם  באופן  כזה)  ט'  סיח  "  פק"ב  (שרי  אגהותההולם  מדברי  א
ובאפשרות  שתשלם  לו  באמצעות  מחילה  על ,  א  באשה  שחבלה  בבעלה"בדבריו  עוסק  ההג

 : ל"וז, כתובתה

 עיניו  בלה  קהא  תאורייתא  דתובה  כה  לשאר  יילאש  בעלהור  לכמת  אםו"
 אם וטורין פורשים יהיו יתאלמן תאם שנת מל עו למכור לאפילוו, הוציאהל
, מכור  לה  ליןא,  הוציאה  לעיניו  בלה  קהא  תא  להשתא  דה  לתחייב  יתגרשת
 סור  אדינא  בתובה  כה  לשאין  כגירושין  ללמנות  אין  בבנן  רלוג  פלאד
 ." ח"הריי מ"רפ. השהותהל

  ייוותר  בעינו גם  אם  האשה  תמכור  את  כתובתה  לבעלה  באופן  בו  חיוב  הכתובה,  לומרכ
מפני  שחכמים  לא ,  הדבר  אסור,  והוויתור  יחול  רק  במקום  בו  תתאלמן,  במקרה  של  גירושין

 .חילקו בדבר
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 ידושיחד  ב"הו,  סובר  כי  רשאית  האשה  למחול  על  כתובתה  אם  תתאלמן  על  העיטורבמנם  א
 :ל"וז, )שם, ק"וכן בשטמ, א" עג נתובותכ (ה"ראה

 ו לסור אן ליימא קהאו, ה לשכחת מייכ הבעלה לתובתה  כוחלת  מן  לקשיאו"
' לה[ל  "  זעיטור  העל  ברב  הבלא  [...]  תובה  כלא  בשתו  את  אישהה  שאדםל
 ם  אלא  ותאלמן  תם  אתובתה  כלתוחמר  שאמ  קהכיד,  שתיהן  בירץת]  תובותכ
 ".וא האוי רלשוןו, תגרשת

דמשמע  שנקטו )  איק  "  ס,שם  (מואל  שיתבבוכן  )  ק  יא"צו  ס'  סי  (לקת  מחוקקחעיין  בו
 .להלכה כבעל העיטור

מבלי  לסייגו ,  מנם  ברור  הדבר  שבמקום  בו  הוויתור  על  הכתובה  נאמר  בלשון  כוללתא
לכן .  ואין  לומר  שיחול  רק  במקרה  של  פטירה,  אזי  הוויתור  אינו  חל,  למקרה  של  גביה  מהיורשים

גם  אם  נתייחס  לסעיף  היעדר  התביעות  של  האשה  כסעיף  הטומן  בחובו  ויתור  על ,  ד"בנדו
אלא  כוויתור  כוללני  על ,  הרי  אין  מפורש  בו  ויתור  אך  ורק  במצב  של  פטירת  הבעל,  בההכתו

, "התקבלתי"ד דמי ל"ובשאלה אם נדו, ל"תלוי בשיטות הנ, כמובן[וככזה אין לו תוקף , הכתובה
 ].ל"ואכמ

י  חכמים  כדי  שלא  תהא  קלה "שתוקן  ע,  יקר  הכתובהעמנם  כל  דברינו  אמורים  לענין  א
וכן  מצינו  בדברי ,  שלגביה  המחילה  חלה,  וספת  כתובהתמה  שאין  כן  לגבי  ,  בעיניו  להוציאה

 ):ח, ו" הישותאב מ"פי(ם "מברל ה"וז, הפוסקים

 התנת  שו  אהן  בייב  חהוא  שדברים  הן  מאחד  בתחייב  ילא  שבעל  התנהה"
 וץח, יים קתנאי ההם בוכה זהוא שדברים הן מאחד בבעל הזכה ילא שאשהה
 אלו  וטל  בנאו  תליהן  עמתנה  הכלו,  הן  בועילמ  תנאי  האין  שברים  דשלשהמ
 ו אתובה כעיקר מפחות למה עתנהה [...] ירושתה ותובתה כעיקרו ונתה עןה
 כך  וך  כהן  מנתקבלה  שו  לכתבה  ותובה  כיקר  עאה  מו  אאתים  מה  לכתבש
 מנה  מלאלמנה  ומאתים  מבתולה  לפוחת  הכל  שטל  בנאו  תתקבלה  נא  להיאו
 ."נות זעילת בו זריה

 .כאשר הוא מתייחס לעיקר הכתובה, א כי התנאי בטלוצא אפוי

 ):ג' סעי וס' ע סי"אה (רוך עולחןשכן פסק הו

: ו  לכתבהש)  דוקאו(,  ו  למחלה  שוא,  נאבדהו,  תובה  כה  לתב  כםא"
 דור  לאדם  לאסורש,  כתובה  העיקר  בחרת  אכתוב  לריךצ,  תובתי  כתקבלתיה
 ."תובה כלא בחת אעה ששתו אםע

לגבי  הכותב  כתובה  חדשה  לאשתו  לאחר  שהראשונה ,  )זיק  "  ס,םש  (א"גר  היאורבעיין  בו
 :ל"וז, אבדה

 עילת  בוי  האל,  תוספ  תמשום  דיסור  אין  אדולה  גתובה  כה  לב  כתא  לםא"
בתולה  ממאתים  ולאלמנה   לפוחת  הל  כלא  אקאמר  לא  י  מאירברד,  נותז

 ."ממנה הרי זו בעילת זנות

אה  אינו  קיים  בוויתור  על  תוספת ולה  מדבריו  כי  החשש  שמא  תהא  קלה  בעיניו  להוציע
 .אלא אך ורק לגבי עיקר הכתובה, הכתובה

, ₪ובסכום  כולל  של  מאה  ושמונים אלף ,  ד  בו  התביעה  הינה  על  תוספת  הכתובה"בנדו,  כןל
, אזי  הוויתור  היה  בר  תוקף,  ל"ברור  שאם  היה  מוזכר  בפירוש  בהסכם  הממון  ויתור  על  הסכום  הנ

 .קר הכתובהמלבד לגבי הסכום הזעום של עי
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והחילוק  בין  מחילה ,  בנוגע  לאפשרות  המחילה  על  חוב  הכתובה  שלא  בא  לעולםו
 .ל"ואכמ, 944846/6' ד בתיק מס"א בפס"ג ציון לוז שליט"ש הרה"עיין מ, להסתלקות

 עדר התביעותהוסח נשמעות מ .ב

בהסכם  הממון  שנחתם  בין  הצדדים  כחודשיים  לאחר  נישואיהם  וקיבל  תוקף  של  פסק  דין 

מופיע  פירוט  באשר  לדירות ,  ישנה  התייחסות  לענייני  הרכוש  של  הצדדים,    המשפטבבית

 .ההסכם אינו כולל בתוכו התייחסות לכתובה. 'חסכונות וכדו, חשבונות הבנק, הצדדים

 :פתיח להסכם הממון מצוין כיב

הצדדים  החליטו  להסדיר  ביניהם  במסגרת  הסכם  זה  את  כלל  העניינים "
או [...]  נת  למנוע  בין  השאר  חילוקי  דעות  ביניהם  הרכושיים  שביניהם  על  מ

ובכדי  למנוע  ויכוחים  עתידיים  מכל  מין  וסוג  שהוא  בנושאי ,  בין  ילדיהם
הן  במהלך  הנישואים  והן  עם  פקיעתם  חלילה  מכל  סיבה ,  הממון  והרכוש

 ."שהיא

 :מבוא להסכם נכתב כיב

 ."הצדדים קובעים בהסכם זה את כלל יחסיהם הרכושיים"

 : להסכם נכתב23סעיף ב

', זכויות  וכו,  כספים,  נכסים,  האשה  מצהירה  כי  ידוע  לה  שלבעלה  רכוש"
אין  ולא  תהיינה  לה  כל  טענות  או  דרישות  או  תביעות  מכל  מין  וסוג  שהוא ו

למעט  כאמור ,  זכויותיו  מכל  מין  וסוג  שהוא  של  בעלה,  נכסיו,  ברכושו
ב  מעמדה עק,  זכאותה  לתשלומי  פנסיה  חודשיים  או  קצבאות  חודשיות

 ."כרעייתו

, ניתן  ללמוד  מסעיפים  אלו  כי  האשה  לא  תהיה  זכאית  לתבוע  כתובתה,  טענת  היורשותל
 .וזכאותה היחידה הינה קבלת קצבאות ופנסיה עקב מעמדה כרעייתו

כל  טענות  או  דרישות  או   היו  לאשהיא  ללפיו  ,  עתה  עלינו  לבחון  האם  הוראת  הנוסחמ
מהווה  מחילה  על  חוב ,  כויותיו  של  בעלהזו    נכסיו,תביעות  מכל  מין  וסוג  שהוא  ברכושו

 .הכתובה

 :ונפתח בגדולים, ראה כי שאלה דומה כבר התלבנה בעברנ

נדרש  למחלוקת  שהתעוררה  בין  שני  דיינים  אודות  שטר )    יימןס(תשובותיו    בק"הרימה
בנוסח  השטר .  שכתב  בעל  לאשתו  וציין  בו  כי  הוא  פוטר  אותה  מכל  התביעות  שהיו  לו  עליה

אחר  כך ,  כגון  שתלך  עמו  ותשכון  בביתו,  זכיר  הבעל  בתחילה  כמה  תביעות  גוף  שהיו  לו  עליהמ
 :מוסיף הבעל

הנני , כל אלה ומכל תביעות וערעורים שהיו לי עליה מעולם עד היום הזהמ"
ושלא [...]  ובפנינו  עדים  חתימי  מטה  קבל  עליו  ,  פוטר  אותה  ומרוצה  ממנה

 ".'לתבוע אותה וכו

לפיה  הבעל  פוטר  את ,  דיין  אחד  טען  כי  לשון  השטר.  ם  נחלקו  שני  דייניםפרשנות  ההסכב
אינן  נוגעות  לתביעות  הגוף   שביעות  תאר  לשאף  ביחסה  שמעותמ,  ערעורים  וביעות  תכלמאשתו  

 טען  כי  דברי  הבעל  נוגעים  אך  ורק,  לעומתו,  הדיין  האחר.  אודותיהן  דובר  בשטר  קודם  לכן
 .ולמסתעף מהן, הוזכרו קודם לכן בשטר שביעותלת
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נלקט  ונציין  להלן  את .  ק  מתייחס  בתשובה  ארוכה  לנימוקיו  של  הדיין  האחר"מהריה
 .ק אליהם"ואת התייחסותו של המהרי, ד"הנימוקים השייכים אף לנדו

, ולא  פורטו  תביעות  הממון,  מכך  שפורטו  בשטר  תביעות  הגוף  של  הבעל,  לדעת  הדיין.  א
אלא ,    השטר  בסיומו  אינן  נוגעות  לענייני  הממוןמשמע  שגם  מכלול  התביעות  אליהן  מתייחס

מדלא  נתבאר  בהדיא  בשטר  תביעות  הממון  כמו :  "כלשונו,  לענייני  הגוף  שהוזכרו  בלבד
 ".שנתבאר תביעות הגוף

 : ק"כותב המהרי, התייחסותו לטענה זאתב

 רט  פלאו'  ו  כעולם  מו  להיה  שערעורים  וביעות  תכל  מדקאמר  מאדרבהד"
. כל  וכל  מפטור  לרוצה  דשיטא  פגוף  הטענת  לשייכיםה  ברים  דווקא  דקאמרו
 וקא  דומר  לרוצה  שמקום  בביעות  תכל  מיכתבו  שסקינן  עשופטני  באטוד
 תביעות הכלול לדי כביעות תכל מכתוב לריך ציה המה דעודו. חת אביעהת
 ." 'ו כמו עתהיה שהיינו דאשונות רביעות תאותם לשייכותה

בנוסף .  כאשר  כוונתו  רק  לתביעה  מסוימת,  "ביעותכל  ת"אדם  לא  יכתוב  ,  ק"דברי  המהריל
אם  כוונתו  היתה  אך  ורק  לתביעות  הגוף  שהוזכרו  זה  מכבר "  כל  תביעות"מפני  מה  כתב  ,  לכך

 .ובכללן ענייני הממון, אלא על כרחך בא לרבות את כל התביעות, בשטר

 :ק וכתב"וסיף המהריה

 דאי  ולאא',  ים  כוואם  כן  לא  היה  צריך  לחזור  ולומר  מכל  תביעות  וערעור"
 אפילוו.  ו  להיה  שעלמא  דביעות  תל  כל  עקאי  דזר  חך  כשום  מומר  לנו  לשי
 ב גל עאףו, אתא דוא הלטפויי דמימר לן להוה ד,תירא יישנא ללא איה האל
 ש  יפרק  דהוא  היכ,  יתור  יכח  מלא  אצמו  עצד  מן  כוכיח  מלשון  היה  הלאש
 את  ווטלן  נו  לראוי  כוביח  על  בפלוני  לוז  זאתים  מנו  תביג)  ח"ל  קףד  (וחליןנ

 בור  הת  אא  לתנןד,  תירא  יישנא  לדייק  דיא  הקיבא  עבי  רני  מאה  [...]  ובוח
 כאה,  תי  אאי  קילתא  מלטפויי  דקאמר  וריך  צלא  דיון  כלמאא.  דות  הת  אלאו
 אר שכן  ולפס  אב  רפסקו.  תי  אאי  קילתא  מטפוייל,  קאמר  וריך  צלא  דיון  כמינ
 וכיח  מלשון  האין  דתם  המהו  ו"  קםברי  דהלאו  [...]  לכה  הכך  שפוסקיםה
 ישנא  לייקינן  דכי  הפילוא  [...]  ובו  חל  עתר  יוז  זאתים  מו  ליתןן  לנתכוו  שללכ
 יורשים  הן  ממון  מהוציא  לאפילו  ואמר  קובו  חל  עיתר  דאמרינן  ותיראי
 עצמו  בלשון  המשמעות  ש,כא  הכל  שכן  ול  שכןכ,  ובו  חאת  ווטלןר  נדקאמכ
 ."תירא יישנא לוא הגם ו,ותה ארט פבר דמכל שק רחר אענין ביןא

אף  במקום  בו  משמעות  הלשון ,  מאחר  שנפסק  להלכה  כי  יש  לדקדק  לשון  יתירה,  דבריול
כל  שכן  בנדון  דידיה  בו  גם  הלשון  יתירה  וגם  משמעות ,  אינה  מורה  כפי  הדבר  שמדקדקין  ממנה

 .הלשון מורה שפוטר את אשתו מכל תביעה שהיתה לו עליה

". ולא  קאמר  שאר  תביעות,  מדקאמר  מכל  תביעות:  "דיין  היתהטענתו  השנייה  של  ה.  ב
אלא ,  "התביעות  ארש"דהיינו  מכך  שבסיכומו  של  השטר  לא  נכתב  שהבעל  פוטר  את  אשתו  מ

, משמע  שוויתורו  של  הבעל  אינו  מתייחס  לשאר  העניינים  שבין  האיש  לאשתו,  "התביעות  לכ"מ
 .שלא הופיעו לפני כן בנוסח השטר

 :ק וכותב"מהריל טענה זו מגיב הע

 ה זםג. ולי כביעות תאר שכל מתב כלא שה  מל  עהוא  הדיין  הגמגם  שה  מםג"
ת נמשכו  הותם  אין  בביעות  תותם  אל  ככלול  לרצה  שמימר  לאיכא  דאיה  ריןא
 ל  כאר  שתוב  כיה  הם  אבל  אביעות  תל  כאר  שין  בראשונה  הענה  טחמתמ
 ."שונהא רביעה תחמת מנמשכות התביעות המעט לבא שראה ניה הביעותת
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מאחר  שרצה  לכלול  בסיכום  דבריו  אף  תביעות  וענייני  ממון  העשויים  הנמשכים ,  לומרכ
הן ,  בחר  בלשון  הכוללת  את  כל  סוגי  התביעות,  שהזכיר  מפורשות  בדבריו,  מהטענות  הראשונות

אם  היה ,  לעומת  זאת.  הן  מעניינים  אחרים  לחלוטין,  הנולדות  מהעניינים  שכבר  הוזכרו  בשטר
היה משתמע מכך שעוסק אך ורק בתביעות שאינן קשורות לעניינים " שאר תביעות"נוקט בלשון 

 . שכבר הוזכרו בשטר

אזי  לא  היה  צריך ,  טענה  נוספת  של  הדיין  היתה  שאם  כוונת  הבעל  היתה  לפטור  גורף.  ג
אלא  רק  לכתוב ,  לפרט  בתחילה  עניינים  מסוימים  שלגביהם  פוטר  הוא  את  אשתו  מכל  תביעות

 .פוטרת אותה מכל תביעות וערעוריםלשון כוללנית ה

 :ק"שיב המהריה

 הגו נטור פשכותבין כום יכל במעשים  ודרך  הוא  הכןש,  דאח,  קדוק  דה  זיןא"
 דברים  השאר  וריב  הליהם  עת  אעקרים  הדברים  הפירוש  בכתוב  לסופריםה
 ל  עיה  החלוקתם  מעיקר  שיה  הכןל  ש"  ימי  נהכיו,  לל  כרך  דותם  אולליםכ
 ממון  הביעות  תאר  של  עחריה  אדקדק  שרם  גזהו  מו  עהיות  לצתה  רלאש
 זה  מנמשך  ההשאר  ובואר  מעיקר  הזכיר  הותה  אפטר  וה  לנתרצה  שבשעהו
 ".לל כרך דזכיר המון מביעות תאר של כהיינוד' דפיכ

או  עיקרי  הדברים  שבגינם (הרגילות  הינה  להזכיר  בפרוטרוט  את  עיקרי  הסכסוך  ,  היינוד
 .ם מוזכרים באופן כלליושאר הדברי, )עשוי להתעורר סכסוך

, לדוגמא". אין למדין מן הכללות"לפיו , ל"עוד טען הדיין על פי הכלל המופיע בדברי חז. ד
א רמ  גהזמן  ששה  עצות  מלכ:  "לפיה,  על  דברי  המשנה,  )א"  עדל  (ידושיןקכדמצינו  בגמרא  ב

 ".ייבין חשים נאחד ונשים אחד ארמה גזמן הלא ששה עצות מכלו, טורות פנשים וייבין חנשיםא

 : קדקה הגמראד

 נשיםו,  רמא  גהזמן  ששה  עמצותד,  קהלה,  מחהש,  צה  מריה?  וא  הכללאו"
 שה  עצות  מלאוד,  בן  הפדיוןו,  רביה  וריהפ,  ורה  תלמוד  תהריו,  תוו!  ייבותח
 כללות  הן  ממדין  ליןא:  וחנן  יבי  רמרא!  טורות  פנשיםו,  וא  הרמא  גהזמןש
 ".וץ חו בנאמר שמקום באפילוו

יתכנו ,  "ג  נשים  פטורות"מצוות  עשה  שהז  לכ"כגון  ,  כאשר  ננקטה  לשון  כוללניתגם  ,  לומרכ
, גם  כאשר  הבעל  נקט  בשטר  שפוטר  אשתו  מכל  התביעות,  ממילא.  חריגים  היוצאים  מן  הכלל

 .ואין כוונת הבעל למכלול התביעות, אין למדין מן הכללות

 :ק שכתב"י המהרי"ם טענה זו נדחתה עג

 ולי כערעורים וביעות תמכל דלשון השמעות מדחות לדיין הוד עתב כאשרו"
 לל ככאן לניינו עיןא, וץ חנאמר שמקוםב' פי אכללות הן ממדין לאין דשוםמ
 לשון  בונים  שהיו  שפני  מאמר  נתנאים  הדברי  בדוקאד  דא  חנפי  אכמהמ
 ן כומרים אין אתנאים הדברי בגם ופעמים לצורך הל כבאר לכלו ילא וצרהק
 תרץ  לכולים  ייינו  הם  אבל  אחר  אירוץ  תנו  לאין  שיכאה  ודחק  הדי  יל  עלאא
 ."תרצים מיינו החר אעניןב

ואף ,  רק  בדברי  התנאים  שהיו  מקצרים  בלשונם  שייך  לומר  כי  אין  למדין  מן  הכללות,  לומרכ
 .זאת נאמר אך ורק במקום בו לא ניתן לתרץ באופן אחר
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ד "ק  כי  למ"ך  כתב  המהריועל  כ,  טען  הדיין  שלא  נעשה  קנין  על  המחילה,  בנוסף  לכך.  ה
, משום  שדומה  במקצת  למחילה  בטעות,  הרי  זה  רק  במחילה  שעל  ידי  דיינים,  מחילה  צריכה  קנין

 .צ קנין"ע מודו דא"כו, אבל כאשר מוחל בעצמו, י הפצרת הדיינים ועצתם"כיון שמוחל ע

 :ק וכתב"וסיף המהריה

 חית  נלא  וחלוק  לין  דבעל  לה  פתחון  פותן  נדם  אאין  שיא  המורה  גחזקהד"
 אמר  קוף  גתביעות  מנמשכות  התביעות  בדוקא  דיתא  אאי  ונם  חלא  עספיקל
 ."בעולם שביעות תל כמשמע דשון לותב כיה המהל

 :ל"סיכם דבריו בזהו

 טור  פוי  החל  רת  אעקב  יפטר  שהפטור  שעיני  בשוט  פבר  דמילתא  דכללאו"
 תיכדכתבד  ו"נלע  הפי  לדבר  בפקפק  לאין  ומון  מביעות  תענין  לם  געליאמ
 ."עילל

מחילה  או  הסתלקות  כוללנית ,  ק  הוא  שיש  לראות  בלשון  ויתור"מורם  מדברי  המהריה
כך  משמע .  כולל  אותן  שלא  הוזכרו  במפורש  בשטר,  המופיעה  בשטר  כוויתור  על  כלל  התביעות

 ).כז, מ מג"חו (ע"ושאשר הובאו להלכה ב, )ג, כלל עו(בתשובותיו  ש"ארלכאורה מדברי ה

 בניים  רין  דסקיפעיין  ב,  אם  יש  לראותה  כלשון  המועילה  מדין  מחילה,  לגבי  עצם  הלשוןו
ועיין  שם  גם ',    כןמיסב  "ח  (ט"הרימת  ה"שעסקו  בנדון  דומה  וציטטו  משו)  165-6  םימודג  ע"ח(

 :ד"תוב' כתל ש" זוטון בי דברהם אביר ל שהבשותהביא  ש)בסימן כא

 ריך  צאין  ומחול  לה  זשון  ליד,  ביעה  תום  שליך  עי  לין  או  לאמר  שיווןכ"
 ברים  דמר  אאםש  [...]  ייב  חאתה  שה  מך  לוחל  מני  אפירוש  ביאמרש
ה "ה,  פירוש  בחילה  מאמר  ילאש'  פי  אהני  ממחל  שבינו  לינו  במוכיחיםה
 יןא'  וכו  ך  לח  קך  לאמר  שיוון  כהני  ממחל  שמוכיחים  הברים  דאמרד  ש"נב
 ." למח דדבר המוכח דדאיו' כו וביעה תום שליך עיל

הרי  זה ,  "אין  לי  עליך  שום  תביעה"ל  כי  כאשר  אומר  "ה  למדו  בפסק  הדין  הנדברים  אלמ
 א"גהות  רעהועיין  ב,  ל"מ  הנ"ע  חו"והשו  ש"ארוכן  משמע  מדברי  ה,  ש"עיי.  בגדר  לשון  מחילה

' עמ,  יב"  שורת  הדין("א  "ג  מימון  נהרי  שליט"ועיין  עוד  במאמרו  של  הרה).  שם,  ע"על  השו(
 .איזו לשון מועילה) ד"פי(א "ג יוסף גולדברג שליט"לרה" סכם ממוןה"וכן בספר , )רלז

תביעות  מכל  מין  וסוג  שהוא [...]  ולא  תהיינה    יןא"ד  בו  מופיעה  הלשון  "כל  מקום  בנדומ
עשה  בית מ"ועיין  בספר  .  ל"ט  הנ"ת  מהרי"נראה  שזו  לשון  מחילה  המועילה  לדברי  שו,  "'וכו
 ).סימן טז, א"ח(א "ג מרדכי טולידאנו שליט"לרה" דין

שעדיין  אין  להביא  משם  ראיה  אם  לשון  זו  הינה  לשון  שמשמעותה  ויתור  והסתלקות ,  לאא
 .ד"כ בנדו"משא, שהרי שם לא היה ספק לאילו תביעות מתייחס השטר, ביעות התלולממכ

 :ל"וז, ק"עולה כי דעתו שונה מדעת המהרי, )יד שימןא ס"ח (ט"בימ האמנם מדברי 

 כל לידוע הדבר הביעת תחילת ממשמעות בין אביעה תנין על כמוחל שימ"
 זה  ביוצא  כל  עי  כעדיםה  בתנ  מטר  שו  אעדים  בוב  חו  לש  ים  אידו  בו  לישש
 ו  לנתן  שמתנה  הו  אליו  עו  ליש  שחובה'  פי  בו  לוחל  מהוא  שיאמר  שריךצ
 כתב  בו  אדים  עלא  בה  פל  עביעת  תוא  השמעותו  מביעה  תין  מל  כמחילתו
 מתנה  לועלת  מינה  או  זחילה  מןכ  אם  וכחשה  הו  בישו'  פי  באינו  שדברב
 ."ו לנתןש
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מה ',  פורש  בדבריו  שהסתלקות  מכלל  התביעות  חלה  אך  ורק  לגבי  תביעות  על  פה  וכדומ
שאין  משמעות  המחילה  הכוללת  שתחול  אף ,  שאין  כן  תביעה  שיש  עליה  שטר  או  חוב  בעדים

 .עליהן

ש "רגל  וה"זצ  אליהומ  "רגבדברי  הראשון  לציון  ה)    ואילך226'עמ,  כרך  יא(ר  "עיין  בפדו
. בהסכם  או  בפרוטוקול,  ל  הסוברים  כי  יש  לציין  במפורש  את  המחילה  על  הכתובה"זצ  ישראלי

גם  לא ,  אמנם  שם  מדובר  היה  בהסכם  שאושר  בבית  משפט  ונסוב  אך  ורק  בענין  דירת  הצדדים
א "ג  מימון  נהרי  שליט"ש  ובפסק  דינו  של  הרה"עיי,  הוזכר  בהסכם  כי  אין  תביעות  בין  הצדדים

נראה  מדבריהם  כי  אם  הצדדים  היו  מצהירים  כי  אין ,  שכתב  כי  אדרבא)  רמב'  עמ,  שורת  הדין  יב(
 .לא היה ספק שלא היה מקום לתביעת הכתובה, להם תביעות זה על זה

כתב  בהסכם  הממון  כי  אין  ולא  יהיו  לאשה  כל  טענות נד  בו  "כי  בנדו,  מורם  מכאן  לכאורהה
כולל  חוב ,  ק  ניתן  לראות  בכך  סילוק  מכלל  התביעות"מהריאזי  לדעת  ה,  או  דרישות  או  תביעות

אין  לראות ,  שיסבור  שמאחר  ויש  בידי  האשה  שטר  כתובה,  ט"מה  שאין  כן  לדעת  המבי.  הכתובה
  .בלשון כוללנית של סילוק מתביעות כמתייחסת אף לכתובה

  ענין ק  אין  לראות  בהסכם  הממון  כמסדיר  אף  את"ד  גם  לדברי  המהרי"ד  כי  בנדו"נלע,  מנםא
טעם  הדבר  הוא  שגם  אם  נאמר  כי  נוסח  כוללני  של  הסתלקות  מתביעות  כולל  אף  ענייני .  הכתובה

הדברים  נכונים  באשר  לחובות  שהצדדים  מודעים ,  ממון  שלא  הוזכרו  בפירוש  בשטר  או  בהסכם
מה  שאין  כן  בנוגע  לחוב ,  לקיומם  ומסיבות  שונות  בחרו  שלא  להזכירם  במפורש  בהסכם

 .ה מתוך התנהלות הצדדים כי לא התייחסו לגביו כאל חוב ממוני רגילאשר נרא, הכתובה

כי  הן ,  עוד  יש  לזכור:  "בו  נכתב,  כ  היורשות"דברים  אף  מפורשים  בכתב  התגובה  של  בה
המנוח  התייחס  אל  הכתובה  כאקט  סימבולי  בלבד .  לא  היו  שומרי  מצוות,  התובעת  והן  המנוח

אך  טענה ,  לנמק  מדוע  אין  האלמנה  זכאית  בכתובהאמנם  כוונתו  בדברים  אלו  ".  וכך  גם  התובעת
ולא יכול היה לטעון שלא הבין על מה חתם ,  שהרי  הבעל  חתום  על  הכתובה,  זאת  דינה  להידחות

יג  לגבי  מי  שטען  שהיה  עם  הארץ  ולא ,  מ  סא"ע  חו"וכן  פסק  השו,  א  תרכט"א  ח"הרשב'  תשו(
ת  כדי  לנמק  מדוע  לא  היה  בדעתם יש  בטענה  זא,  עם  זאת).  הבין  כשקרא  החזן  הכתובה  והתנאים

שהרי  לא  התייחסו  לחוב  הכתובה  כחלק ,  של  הצדדים  להתייחס  בהסכם  הממון  לחוב  הכתובה
אלא  כעניין  דתי  שאינו  נוגע  ליחסי  הממון  שעליהם  להסדיר ,  מהזכויות  הממוניות  והרכושיות

שהסכם ,  ותמצד  היורש"  הודאת  בעל  דין"אפשר  שאף  יש  בטענה  זו  מעין  ,  יתירה  מכך.  ביניהם
 .הממון אינו מתייחס לכתובה

ם  לשון  ההסכם  מורה  שעניינו  הסדרת  הרכוש  והזכויות  של  הצדדים  עובר  למועד ג
ממילא .  כאשר  כל  אחד  מהם  רצה  להסדיר  את  קנייניו  וזכויותיו  השייכים  לו  זה  מכבר,  נישואיהם

 .אין עניינו של הסכם זה לעסוק בחוב הכתובה הנוצר מעצם נישואי הצדדיים

מנם  יש  לציין  כי  האשה  התגרשה  מבעלה  הראשון  שנים  ספורות  קודם  היכרותה  עם א
כ "וא,  ובהסכם  הגירושין  מבעלה  נכתב  כי  היא  מוותרת  על  כתובתה  ותוספת  כתובתה,  המנוח

היה  מקום  לבעל  דין  לחלוק  ולומר  כי  האשה  אכן  מודעת  להיות  חוב  הכתובה  חוב  ממוני  לכל 
רי  ענין  הכתובה  לא  עלה  כלל  בהליך  הגירושין  מהבעל שה,  אך  נראה  שאין  לומר  כן,  דבר

לפיכך  יש  לראות  את  אזכורה  של .  ד  לא  הוזכרה  הכתובה"אף  בדיון  שהתקיים  בביה,  הראשון
ואין  לדייק  מכך  שהאשה  ייחסה  לענין  חשיבות ,  הכתובה  בהסכם  הגירושין  כדבר  שבשגרה

 . השניוהתכוונה למחילת הכתובה בכריתת הסכם הממון עם בעלה, ממונית

 :ל"וז, מצינו סברא נוספת הנוגעת לענייננו) שם(א "ג מימון נהרי שליט"הנה בדברי הרהו
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שותפין ,  נוהג  מקובל  בימינו  שבכל  הסכם  פירוד  ופירוק  הנכרת  בין  בני  זוג"
חותמים  הצדדים  על  הצהרה  המסיימת  את  ההליך  המשותף  שהיה ,  ב"וכיו

וזאת  במטרה  לשים  סוף .  בלשון  שאין  לצדדים  תביעות  זה  על  זה,  ביניהם
, הדבר  מהווה  יסוד  בסיום  הפרק  המשותף  ביניהם.  וקץ  להתדיינות  ביניהם

מנהג  זה  השתרש  בערכאות  השונות  ויש  בו .  ועל  דעת  כן  מתגרשים  ונפרדים
וזה  עיקר  גדול '):  ח"ו  ממכירה  ה"פכ(ם  "פ  דברי  הרמב"ע[...]  מקור  הלכתי  

דם  באותו  המקום  ואחר בכל  דברי  משא  ומתן  הולכין  אחר  לשון  בני  א
 )."ח, מ רטו"חו(ע "וכן פסק בטוש. 'המנהג

שעניינו  סיום ',  מנם  נראה  שוב  שדברים  אלה  יפה  כוחם  בנוגע  להסכם  גירושין  וכדוא
בו  אין  מדובר  בבני  זוג  המנהלים ביניהם ,  ד"מה  שאין  כן  בנדו,  ההליכים  המשפטיים  בין  בני  הזוג

 . 1כוש עם תחילת חיי הנישואין של בני הזוגאלא בהסדרת ענייני הר, הליכים משפטיים

                                                      
בו  עסק  בדינו  של  בעל  הטוען  כי )  62  מוד  ה  עלק  חבניים  רין  דהובא  בפסקי,  סימן  ה  (זר  משפטעעיין  בו  1

, הוא באיטליה, הואיל ועתידו כסופר בשפה האיטלקית, ל"התנה עם אשתו קודם נישואיהם לעבור להתגורר בחו
טענה  האשה  כי  מעולם  לא ,  כנגדו.  ל"  לפיכך  תבע  לחייבה  לעבור  עמו  לחו.ואין  לו  סיכוי  להסתדר  כאן  בארץ

: בו  נכתב,  ד  שטר  הכתובה  מנשואי  הצדדים"הוגש  לביה,  בין  הוכחותיה.  ל"הוסכם  ביניהם  להתגורר  בחו
 ".והדירה בארץ ישראל"

אין ,  רשל  קובע  כי  במקום  שקיימת  סתירה  בין  דברי  הנוסח  הרגיל  ובין  תנאי  מפו"א  גולדשמידט  זצ"גרה
כי  למען  יישוב  הסתירה  אנו  תופסים  כי  לא  התכוון  שדברי ,  בכח  דברי  הנוסח  לבטל  את  התנאי  המפורש  ולעוקרו

 ".'שופרא דשטרא בעלמא'ולא אמרם או כתבם אלא מפני הנוהג הרגיל ל, הנוסח יחייבו אותו

 ):שם(ל העזר משפט "וז, ש"דבריו הוא מביא ראיה מתשובת הראב

 ימןג ס" לכלל בפוסקה, ש"רא התשובותב, לפנינו שו זגון כאלהש, רהכאול, פסקה נכבר"
 סות  כאר  שכתובה  השטר  בליו  עקבל  שה  מקיים  לראובן  מובעת  תחלר,  ששאלתו:  'ב
 דור  לבאת...  התנה  שטועןש...  איתי  רנהה...  מדינה  למדינה  מוציאנה  ישלאו,  עונהו
 אומרת  שלאא,  ה  זתנאי  בודית  ההיאו,  ה  זתנאי  בם  אי  כותה  אישא  לצה  רלאו,  מקומוב
 וציאנה  ילא  שכתובה  בכתוב  שיינוה...  תובה  כ-  חריות  אצמו  על  עבל  קתנאי  האחרש
 מחל  נלא  שני  אאומרו.  ראשון  התנאי  המחל  נתובה  כבאחריותו.  דעתה  מלא  שו  זמדינהמ
.... זאת  הארץ  בכתובות  הל  ככתוב  לרגילין  שמו  כתבה  ככתובה  היכ,  ראשון  התנאיה
 מסביר הם שפרישה בעייןו, )ה" עימן סעזר האבן (ערוך ה- ולחן שטור בו זלכה הנפסקהו
 שטר  בברים  די  כפורש  מריה.  עלמא  בשטרא  דשופרא  ללא  אכתב  נא  ליכ:  ו  זלכהה
, עלמא  בשטרא  דשופרא  ללא  אינםא,  מקום  ברגיל  הנוסח  ביגרא  שרך  דנכתבים  הכתובהה
 . "לל כחייבים מאינםו

, ורים  במקום  בו  היתה  התנאה  מפורשת  הסותרת  את  הנוסח  הרגילעיין  בדבריו  שהבהיר  כי  הדברים  אמו
 .ש"עיי, כ במקום בו אין התנאה מפורשת הסותרת את דברי הנוסח הרגיל"משא

ככתי  בדעתי  שמא  יש  לדמות  הדבר  אף  לנדון  דידן  בו  ישנם  שני  שטרות  הבאים  להסדיר  את  יחסי  הממון ח
כאשר  בכתובה  מופיע  מפורש  לפיו  הבעל  מתחייב ,  וןהכתובה  והסכם  הממ,  של  הצדדים  עם  תחילת  נישואיהם

ואילו  בהסכם  הממון  נאמר  כי  לא  יהיו  לאשה  תביעות  על  הבעל  או ,  לשלם  לאשתו  עיקר  כתובה  ותוספת  כתובה
ואם  כן  במקום  בו ,  ולכאורה  היה  מקום  לומר  שקיים  נוסח  קבוע  בהסכמי  ממון  של  העדר  תביעות  כולל.  רכושו

אזי עלינו להתייחס להתחייבות , דהיינו שטר הכתובה, יחסי הצדדים בעת נישואיהםישנו  שטר נוסף המסדיר את 
וממילא ,  ואל  הנוסח  הקבוע  של  היעדר  התביעות  כנוסח  שנכתב  מפני  הנוהג  הרגיל,  האמורה  בכתובה  כפשוטה

 .לא היתה כוונת הצדדים למשמעותו הסותרת את התחייבות הכתובה

קשה  לומר  שבהסכמי  ממון  יש  נוסח  קבוע  של  היעדר ,  ראשית.  ריםמנם  נראה  כי  אין  לדמות  כלל  בין  הדבא
משונות  ואך  ישנן  נוסחאות  וגרסאות שונות,  הן  אמנם  מנהג  הסכמי  ממון  שיש  בהם  הסתלקות  מתביעות,  תביעות

 .המותאמות לעניינים הנדונים בהסכם הממון

כגון .  ן  שטר  להתנאה  אחרתאו  בי,  הנדון  שם  עוסק  בסתירה  בין  שטר  אחד  לשטר  אחר,  ועיקר,  ר  מן  דיןב
בכגון  זה  עלינו  לנסות  ולהשכין  שלום  בין  שתי .  ל"י  ואילו  באחר  כתוב  שידורו  בחו"שבאחד  כתוב  שהדירה  בא

יש  להתייחס  אליו ,  ולכן  אומרים  אנו  שכאשר  יש  נוסח  קבוע,  הנוסחאות  כדי  שלא  ייסתרו  האחת  את  רעותה
, ששטר אחד מדבר על חיוב ושטר שני.  בין שני השטרותשאין כל סתירה, ד"כ נדו"משא', כשופרא דשטרא וכדו
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עיין  שורת (ם  גירושין  כן  גם  אם  יש  לדון  על  נוסח  דומה  של  היעדר  תביעות  הנכתב  בהסכל
ג "הרה,  ג  ישראל  שחור"בחתימת  הרה,  ד  חיפה"ה  בביה"תשס/1888ד  בתיק  "הדין  שם  ובפס

בו  מדובר  על  הסכם  ממון  שנחתם ,  ד"נראה  שבנדו,  )א"ג  יצחק  מרוה  שליט"מימון  נהרי  והרה
 .אין לכלול את הכתובה בוויתור זה, בתחילת חיי הנישואין

ואין . הרי האשה מוחזקת בשטר כתובתה, ד כספק מחילה" נדוסיום  פרק  זה  נציין  כי  לו  יהיל
, "איני  יודע  אם  נתחייבתי"ששם  הספק  הוא  כ,  לדמות  הדבר  להסכם  ממון  שקדם  לכתובה

, א"ג  ציון  לוז  שליט"ל  של  הרה"ד  הנ"ועיין  עוד  בפס[ד  שהספק  הוא  בפרעון  החוב  "כ  נדו"משא
בו  פטרו  בעל ,  509827/11'  יק  מסד  האזורי  חיפה  בת"ד  ביה"ובפס,  ז"ח"  שפטיך  ליעקבמ"

 ].מלשלם תוספת כתובה לאור הסכם הממון שנחתם יומיים קודם נישואיהם

לגבי  כוונת  שטר  הסותרת  לשון  הכתובה ,  90474813ד  בתיק  "עיין  עוד  במה  שכתבתי  בפסו
 .ל"ואכמ, בו

 נאי מפורש בכתובה לפיו האשה לא תוכל למחול על כתובתהת .ג

ודותיה  בקצרה  היא  העובדה  שבנוסח  שטר  הכתובה  שהוצג נקודה  נוספת  שיש  להעיר  א

 : נכתב, ד"בפני ביה

ולא  יפתנה  ולא  יסיתנה  שתמחול  לו  סכי  כתובתה  לא  כולה ולא מקצתה ולא "
אם  תמחול  הרי  המחילה  ההיא  בטלה  מעכשיו ו,  שום  תנאי  מתנאי  הכתובה

 ."כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש

כי  גם  אם  היינו  כוללים  בהסכם  בממון  דנן  ויתור  על אור  נוסח  זה  נראה  לכאורה  בבירור  ל
 .מפני תנאי הכתובה המעכב מלמחול על החוב, עדין לא היה לדבר תוקף, הכתובה

, ג  אוריאל  לביא"בהרכבם  של  הרה,  ד  האזורי  בצפת"ד  בביה"נין  זה  נדון  בהרחבה  בפסע
 .א"ג יוסף יגודה שליט"ג חיים בזק והרה"הרה

ם "יין  מהרשדע(הוג  מאות  שנים  בקהילות  ספרד  נה,  וסח  זהדבריהם  דנו  בתוקפו  של  נב
בנוסח  הכתובה  שבשער ,  דף  קפו'  ע'  עדות  ביעקב  סי,  כה'  וסי'  כ'  ע  סי"קז  וחלק  אה'  ד  סי"חיו

 ).סו' ובספר אבני אפוד סי, המפקד ובספר נהר מצרים

 :לפיו, )גכ, מ סו"חו (ולחן ערוךשקושי שבנוסח האמור מתעורר לאור הנפסק בה

ואפילו  אם  התנה   [...]  מחול,  אם  חזר  ומחלו  ללוה,  וכר  שטר  חוב  כדינוהמ"
 ".ם מחלו מחול א,עמו שלא יוכל למוחלו

 ):ז"סקנ (ע"מסבאר הו

 ."י"כ ב"כ, אי אפשר להתנות שלא יוכל לעשות מה שיכול לעשות ד,הטעם"

, תובהמנם  בתשובותיו  כתב  המחבר  שתנאי  זה  אכן  יועיל  בנוגע  לאי  היכולת  למחול  על  הכא
 ):ד' ת בית יוסף דיני כתובות סי"וש(ל "וז

מכל  מקום  אם  מנהג  פשוט  באותה  העיר  לכתוב  בכתובות  תנאי  שלא  יוכל "
, לפתותה  שתמחול  שום  דבר  מסיכי  כתובתה  ואם  תמחול  יהיה  כחרס  הנשבר

ש  המפרשים "וכמ,  י  שלא  נכתב  תנאי  זה  בכתובתה  זו  ככתוב  דמי"אעפ

                                                                                                                                                        
אם  אכן  נאמר  שהמחילה  מתייחסת ,  בכגון  זה.  אלא  שהחיוב  נמחל,  אינו  מדבר  על  כך  שאין  חיוב,  מאוחר  יותר

 .אין כל סיבה לומר שלא היתה כוונה במחילה, לחוב הראשון
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ואם  כן  בכל  גוונא  אין .  ורשין  לשון  הדיוטבההיא  דאמרינן  בפרק  המקבל  שד
אף  על  פי  שיש  לי  גמגומי  דברים  על  מי  שעבר  ופתה  אשתו .  מחילתה  כלום

דאיכא  למימר ,  שתמחול  לו  ומחלה  לו  אם  אותה  מחילה  בטלה  מפני  תנאי  זה
היאך  אדם  מתנה  שאם  ימחול  שלא  תהא  מחילתו  מחילה   ד,דמחילתה  קיימת

דבקנין מצי לסלוקי נפשיה מההיא מחילה אפשר ו, אם כפי הדין היא מחילה
 ."שכל פעם שתמחול יחול קנין החיוב ואפילו מאה פעמים

וממילא  מאחר  והמנהג  הוא  שהחתן  מקבל  עליו ,  י  מנמק  כי  התנאי  חל  באמצעות  הקנין"בה
 .ל"עיין בפסק הדין הנ, אזי מחילת האשה על כתובתה לא תועיל, את כלל חיובי הכתובה בקנין

ג ישראל "הרה, ג יוסף יגודה"ד  האזורי  בחיפה  בהרכבם של הרה"ד  של  ביה"פסמנם  עיין  בא
בו  כתבו  בעניינם  כי  ייתכן ,  )509827/11'  תיק  מס(א  "ג  סיני  לוי  שליט"דב  רוזנטל  והרה

אלא ,  מאחר  ואין  מדובר  במחילה  הדומה  למתנה,  והמחילה  על  הכתובה  תחול  למרות  התנאי
 . אשה יתרונות כלכלייםהמקנה אף ל, מחילה במסגרת הסכם כולל

האשה  אינה  זוכה  לדבר  שלא  היתה  זוכה  בו  אלמלא ,  ד  בו  בהסכם  הממון"ומני  שבנדוד
, )ולא  מכח  ההסכם,  אף  זכויותיה  בפנסיה  של  בעלה  מוקנות  לה  מכח  היותה  אלמנתו(ההסכם  

הרי  שבשל  נוסח  הכתובה  לפיו ,  נראה  שגם  אם  אכן  הסכם  הממון  מבטא  מחילה  על  הכתובה
 .אין כל תוקף למחילה, טילההמחילה ב

 ?מדירת הבעל אם ההסכם מונע מהאשה לגבות כתובתהה .ד

, לפיכך.  לא  נותר  לו  כל  רכוש  או  ממון.  מנוח  שנפטר  כאשר  הוא  נתון  בחובותבד  עסקינן  " בנדו

נציין  כי  כחמש  שנים  קודם .    לגבות  כתובתה  הינה  אך  ורק  מדירתויכולתה  של  אלמנתו

, בנוסף  לכך.  י  הוא  מוריש  את  זכויותיו  בדירתו  לשתי  בנותיוכתב  בצוואה  כ,  נישואי  המנוח

. חודש  קודם  פטירתו  העביר  המנוח  את  זכויותיו  בדירה  לשתי  בנותיו  במתנה  ללא  תמורה

וויכוח  שיוכרע  ככל  הנראה ,  בין  הצדדים  ניטש  ויכוח  באשר  לתוקפה  של  העברה  זאת

, ות  הכתובה  מדירת  הבעללכאורה  זכותה  של  האלמנה  לגב,  איך  שלא  יהיה.  בערכאה  אחרת

ואז  דינן  של  היורשות ,  בין  אם  המתנה  ברת  תוקף,  מתוקף  שעבוד  הכתובה  החל  על  נכסיו

שבכגון  זה  לא  תוכל  האלמנה  מבחינה  חוקית  לגבות ,  דא  עקא[כלקוחות  שזכו  בקרקע  

שאז ,  ובין  אם  אין  המתנה  ברת  תוקף,  ]כתובתה  מחלק  הבעל  שניתן  במתנה  קודם  פטירתו

 .ירה נתון בידי היורשות מכח ירושת האבחלק הבעל בד

זכות  האלמנה  לגבות  מעיזבון ,  שמדיני  כתובה  לפי  ההלכה,  לינו  גם  להקדים  ולהבהירע
" שעבוד"ככל  שהתבטל  ה.  שיש  על  נכסי  העיזבון"  שעבוד  הנכסים"בעלה  המנוח  הוא  מכוח  

 .מהמנוחגם מהנכסים שירשו , אין האלמנה זכאית לגבות את כתובתה מהיתומים, ההלכתי

שהלא  גם  אם  נאמר  שבני ,  אור  זאת  עלינו  לדון  ביכולת  הגבייה  של  הכתובה  מנכסי  הבעלל
הרי  שבכל  הנוגע  לדירת  הבעל  ישנה ,  הזוג  לא  התכוונו  בהסכם  הנישואין  להתייחס  לכתובה

 .התייחסות ברורה ומפורטת

לא , הבעלבמקרה של פירוד או במקרה של מות [...] מוסכם על הצדדים  "– 7סעיף : משלל
 ".מכל סוג ומין שהוא, תהיה לאשה כל זכות בדירה

ואין  ולא [...]  '  כספים  וכו,  נכסים,  כי  ידוע  לה  שלבעל  רכוש,  האשה  מצהירה  "–  23עיף  ס
 .'וכו" נכסיו, תהיינה לה כל טענות או דרישות או תביעות מכל מין וסוג שהוא ברכושו
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 .אית לגבות כתובתה מדירת הבעלאין האשה זכ, י הוראות ההסכם"לכאורה עפ, ם כןא

אכן  חלה  מצד ,  כי  בין  אם  העברת  הזכויות  בדירה  לשתי  בנותיו  של  המנוח,  שוב  ונאמרנ
ובמשמע  אף  לא ,  הרי  האשה  חתמה  על  כך  שאין  לה  כל  זכויות  בדירה,  ובין  אם  לאו,  ההלכה

שה  באה נבהיר  כי  אין    בדברינו  אלו  התייחסות  למציאות  בה  הא[זכות  גבייה  מכל  סוג  שהוא  
שאז  על  הבעל  לפרוע  חובו  אפילו ,  לגבות  כתובתה  מדירת  הבעל  המצויה  ברשותו  לאחר  גירושין

באופן  כזה  הבעל  לא  יוכל  לומר  שהאשה  אינה  רשאית  לגבות  כתובתה .  מגלימה  שעל  כתיפו
שהרי  אחריותו  של  הבעל  לממש  את  שווי  הנכסים  שברשותו  על  מנת  להביא  לפרעון ,  מדירתו

כאשר  נמכרה  או  עברה ,  עוסקים  בגביית  כתובה  מכח  שעבוד  על  הדירהדברינו  .  הכתובה
 ].בירושה

הרי  ביחס  לדירת ,  כן  אף  שביארנו  שהצדדים  לא  התכוונו  בהסכם  הממון  להתייחס  לכתובהל
לפיה  לאשה  לא  תהיינה  דרישות  או ,  הבעל  היתה  התייחסות  מפורשת  וגמירות  דעת  מוחלטת

י  בנוסח  זה  כדי  להסיר  כל  אפשרות  שעבוד  של  האשה דומה  כי  ד.  תביעות  מכל  מין  וסוג  שהוא
אף  אם  אינה  מודעת  בעת  חתימת  ההסכם  שהיא  מוותרת  על  שעבוד  מסוים  החל ,  על  דירת  הבעל

 . על דירה זו

מפני  ששם  כלל ,  )ב-א(מ  סימן  רט  "עיין  חו,  ואין  לדמות  הדבר  למקנה  דבר  שאינו  מסוים[
ובאמצעות  הסכם ,  רה  היא  דבר  מסוים  ומוגדרד  בו  הדי"כ  בנדו"משא,  אין  ידוע  מה  כלול  במקח

ואמר  לי  חכם  אחד  שיש  לדמות  הדבר .  האשה  מותירה  לבעל  את  דירתו  בלא  כל  שיור,  הממון
ד "אמנם  נלע.  שהמכירה  חלה  אף  שאין  המוכר  יודע  על  כל  החמץ  המצוי  בביתו,  למכירת  חמץ

אף ,  מץ  שברשותוהרי  סוף  כל  סוף  מוכר  את  כל  הח,  מפני  שבמכירת  חמץ,  שאין  הדבר  דומה
כ  כאן  שהאשה  אינה  מודעת  לכך  שצריכה  להקנות  שעבודה  על "משא,  שאינו  מודע  להיקפו

והאשה ,  מאחר  והדירה  מצוינת  במפורש  בהסכם,  אמנם  עדיין  נראה  שנדון  דידן  עדיף,  הדירה
, ולכן הקנין חל באמצעות ההסכם, יודעת על הדירה ומציינת שאין לה כל תביעות וטענות לגביה

 ].ל"ואכמ,  סיטומתאמדין

מנם  בענין  זה  עלינו  להתעכב  קמעא  ולחקור  האם  יש  תוקף  למחילה  של  האשה  לבעלה  על א
האם  מותר  לאדם  לשהות  עם :  דהיינו,  הן  מצד  הלכות  כתובה,  אפשרות  גביית  כתובתה  מהקרקע

האם  המחילה :  דהיינו,  הן  מצד  הלכות  קניינים,  אשתו  כאשר  יכולת  הגבייה  של  הכתובה  מוגבלת
אלא כוונתה היתה עשיית , או  שהאשה  יכולה  לתרץ  את  מחילתה  ולומר  שלא התכוונה לכך,  להח

 .נחת רוח לבעלה

 ביית כתובה מקרקע משועבדת בזמן הזהג .ה

שינוי  זה .  ובכללן  כתובות,   נקדים  ונאמר  כי  בזמננו  חל  שינוי  בסדרי  הגבייה  של  שטרי  חוב

" קול"ההנחה היתה שיש , זמן הגמראב. הינו  תוצאה  מתמורות  שחלו  בסדרי  המסחר  בזמננו

העדים  החתומים  על  השטר  היו  מוציאים  קול  על  דבר ,  לכל  שטר  חוב  שנחתם  בעדים

וממילא  הלקוחות  הבאים  לקנות  מנכסי  הלווה  היו  נזהרים  ומודעים  לעובדה ,  ההלוואה

הלוואות , השתנתה המציאות, אולם בזמננו. שלבעל החוב יש אפשרות גבייה מאותם נכסים

שם כתב , )לד' עמ, ו"ח" (הישר והטוב"עיין בקובץ . ואין מתפרסמות, כ בחשאי"ות בדנעש

שהרי ,  א  כי  באופן  זה  אין  לומר  שיחול  שיעבוד  על  נכסי  הלווה"מ  שפרן  שליט"ג  מ"הרה

אף .  הלקוחות  אינם  יכולים  להיזהר  מכח  זה  שההלוואה  נעשתה  בשטר  שחתומים  עליו  עדים
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ומצינו  כבר  בראשונים  תקנות  שהפקיעו .  ס  שנמכרלא  שמענו  שאשה  גובה  כתובה  מנכ

שנהגו ) ס ס"עיין טור ר( בתשובה ש"ראש ה"כגון מ, שיעבוד  נכסים  מצד פסידא דלקוחות

מפני  תקנת ,  אף  בכתב  בשטר  שמשעבד  מטלטלי  אגב  מקרקעי,  עכשיו  שאין  טורף  ממטלטלי

  שלא  יועיל   שקהל  שתיקנוש"ראבשם  ה)  ריש  סימן  סא(כן  מצינו  בדברי  המחבר  .  השוק

, מועילה  תקנתם,  שום  שטר  אם  לא  יחתמו  עליו  עדים  מסוימים  שקיבלו  הקהל  על  עצמם

 .ואין לגבות אלא בעדים אלו

י  רישום "בזמננו  הדרך  היחידה  לגבות  מדירה  שנמכרה  או  ניתנה  במתנה  הינה  אך  ורק  ע,  כןל
  למי שייקנה את יש  אפשרות,  באופן  זה.  בטאבו  או  אצל  רשם  המשכונות)  הערת  אזהרה(שיעבוד  

יחול ,  אף  אם  לא  יהיה  שטר  בעדים  על  החוב,  באופן  זה.  הקרקע  לדעת  שהדירה  משועבדת
 .ש"עיי. השעבוד

 ):א, ו סעזר הבןא (רוך עולחןשהנה פסק הו

 רצה  ים  אאפילוו  [...]  תובה  כה  ליכתוב  שודם  קכלה  הם  עהתייחד  לסורא"
 ריך  צלאא,  ו  לןומעי  שיןא,  טלטלין  משאר  בוא,  מעות  בתובה  כה  לייחדל
 ."ה לשועבדים מכסיו נל כיהיו וכתובה הדמי בצמו על עטר שה ליכתובש

 ":ויהיו כל נכסיו משועבדין לה"ה "בד" ית יעקבב"תב על כך הכ

שאין  בעילתו  בעילת ,  נראה  דאף  אם  לא  כתב  לה  אחריות  לענין  משעבדי"
 א"ע,  כדמוכח  בכתובות  נא,  דיכולה  למחול  לו  אחריות  שיעבוד,  זנות

דגובה  ממשעבדי  מטעם  דאחריות  טעות ,  דאמרינן  דאם  לא  כתב  לה  אחריות
מוכח .  דלא  היתה  גובה,  משמע  דאי  לאו  אחריות  טעות  סופר,  סופר  הוא

, דאף  דעיקר  כתובה  אין  יכולה  למחול,  ד"דלענין  משעבדי  לא  היה  תנאי  בי
ועוד  דהא  יכולה  לכתוב .  מכל  מקום  אחריות  שעבוד  משעבדי  יכולה  למחול

 ".אלמא דמהני מחילה דמשעבדי, חות דין ודבריםללקו

) שם(ואף  שכתב  המחבר  .  שהאשה  יכולה  למחול  אחריות  שעבוד  כתובתה,  זינן  אפואח
 ן במעון שהתם טעמא הוא כתקנת, שאין  הבעל  יכול  לייחד  לה  כתובה  במעות  או בשאר מטלטלי

 צאי  ותובתך  כליט  כעסו  בה  לאמר  ילא  שדי  ככתובתך  לחראין  אכסי  נל  כה  לותב  כיהא  שטחש
ואילך  ראיות  נוספות  לכך  שיש )  רמב'  ט  עמ"ח"  (הישר  והטוב"ועיין  בקובץ  .  ד"מ  סק"עיין  ח[

 ].להכשיר כתובה אף שאין בה שעבוד קרקעות

ובכלל ,  אם  נגיע  למסקנה  לפיה  יש  בהסכם  הממון  ויתור  על  יכולת  גבייה  מדירת  הבעל,  כןל
 .ואין הדבר פוגם בכשרות הכתובה, לכההרי שהדבר תקף מבחינת הה, זה גביית כתובתה

 ?"נחת רוח עשיתי לבעלי"אם יכולה האשה לטעון ה .ו

, אמנם  עלינו  לדון  בעצם  מחילתה  של  האשה  על  כל  טענה  או  תביעה  הנוגעת  לרכוש  הבעל

, האם  אכן  משמעות  הדבר  שאינה  יכולה  לגבות  חובותיו  של  הבעל  כלפיה  מאותם  נכסים

או  שמא  יכולה  לטעון  שוויתורה  נעשה  על  מנת ,  מוןכמשמעות  הפשוטה  העולה  מהסכם  המ

נחת  רוח  עשיתי :  "או  כלשון  הגמרא,  ולא  מתוך  כוונה  אמיתית,  להימנע  מעימות  עם  הבעל

 ".לבעלי

 ):ז ט'סעיצ ' ע סי"אה (רוך עולחןשצינו במ
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, האשה  מלקח  וחזר  וחלה  תהאיש  מלקח  שיןב,  לוג  מנכסי  בניהם  שכרומ"
 ו  אמכרה  שאשה  הכןו.  יים  קכרםמ,  איש  הןמ  לקח  וחזר  והאשה  מלקח  שיןב
 נכסי  בומר  לכולה  יאינהו,  יימים  קמתנתה  וכרהמ,  בעלה  ללוג  מכסי  נתנהנ

, יצדכ.  ן  כומר  לה  לש  יכסים  נשאר  בבלא  ;בעלי  לשיתי  עוח  רחתנ:  לוגמ
 דה  שוא,  טלטלין  מין  ברקע  קיןב,  ב"נצ  מבעלה  לתנה  נו  אמכרה  שאשהה
 ו  להכניסה  שדה  שוא,  כתובתה  בה  לכתב  שדה  שוא,  כתובתה  בה  לייחדש
 כל בוזרתח, רצונה  באשה  היד  מקנו  שי  פל  עאףו.  עלה  בנה  קאל,  שלה  מוםש
 בעלה  לין  אפיכךל.  יתה  בלום  שפני  מלא  אכרה  מלא  ותנה  נלאש,  תרצה  שתע
. פירוש  בחריות  אליה  עבלהכ  ק"  אלאא,  מ"נ  מוץח,  שתו  אנכסי  בלל  כאיהר
 בעלה  לחלה  מם  אבלא,  הני  מא  לנתהנתי  וכירתה  מדוקא  דומרים  אשי:  גהה
 תובתה  כענין  לחילה  ממהני  שמוכ,  הני  מנכסים  הל  עה  ליש  שכות  זלכ
 )".מ"מ הדעתמ ל"הרא ו"הרשבן ו"רמבה (ולקים חיש ו).ש"הראד ו"ראבה(

שם  מבואר  כי  אדם  הקונה ,  )א"ע,    נ-ב  "ע,  מט  (בא  בתראבקורה  של  הלכה  הינו  בגמרא  במ
ולאחר , שהאשה  הכניסה בנישואיה והבעל ׁשם קרקע זו בכתובה,  מהבעל  קרקע  מנכסי  צאן  ברזל

יכולה  לחזור  בה  ולטעון  שהנתינה  או ,  מכן  האשה  ניאותה  לדבר  והצטרפה  אף  היא  למכירה
הדין  זהה  אף .  ועשתה  כן  לשם  שלום  בית,  המכירה  לקונה  נעשו  בחוסר  גמירות  דעת  מצידה

או  שייחד  לה  שדה  זאת ,  ייהבשדה  שהבעל  ייחד  לה  בפירוש  בשטר  הכתובה  לצורך  גב
 .לגבות ממנה כתובתה, לאחר נישואיהם" אפותיקי"כ

היה ,  דמאחר  וגוף  הנכסים  שלה,  בהם  אינה  יכולה  לטעון  זאת,  ה  שאין  כן  בנכסי  מלוגמ
 .עליה למחות ולא להצטרף למכירה

, קודם  שמכר  את  הקרקע,  מתייחס  למציאות  בה  האשה  פנתה  בתחילה  לבעלה  א"מרה
ואילו  לדברי ,  ש  המחילה  מועילה"ד  והרא"לדעת  הראב.  זכות  שיש  לה  על  הנכסיםומחלה  לו  כל  

 .א מחילתה לא תועיל"ן והרשב"הרמב

 :א"אותם הזכיר הרמ, ) זימן סח לללכ(תשובותיו  בש"ארהנצטט את דברי , הבנת הדבריםל

 רקעותיו  קוכר  משהבעל  כלא  אבעלי  לשיתי  עוח  רחת  נומר  לייך  שאל"
. מיתה  בו  אגירושין  בתת  ניניך  עבעל  האמר  ילא  שחו  רחת  נחמת  משותקתו
 אן  כאין  דוח  רחת  נחמת  מליו  עה  ליש  שכות  זבעלה  לוחלת  מאשה  הין  אבלא
 ."יא המורה גמחילה וו למחול תא לם איבהא

 ):ז"קנ ס,שם( חוקק מלקתחבאר המ

 ין  בחלק  מאין  ששונו  לשמעותמ'  ז'  יח  ס"  לללש  כ"רא  התשובת  במעייןה"
 היא  ורקעותיו  קוכר  משבעל  כוא  הלו  שחילוק  היקרע  קר,  המחיל  לכירהמ
 חוק דהוא שאחר מוח רחת נו לעשות לוכרחתי הומר לוכל תמעשיו לסכמתמ
 זקיקה מי מבלא' כוו' גירושי בתת ניניך עומרא' י הסכמתי הא לם אמכירהל
כ "  גייך  שה  זהטעם  וו  למחול  תא  לם  איבה  אאן  כאין  דלה  שכות  זו  למחולל
 ."ידו בכבר שה מו למכור תא לם איבה אאן כאיןד, המכירה ותנ מביג

הדחוק ,  ורם  מדבריהם  שרק  כאשר  ההתנגדות  למכירת  הקרקע  היתה  גורמת  נזק  לבעלמ
ולומר  שנמנעה  מלטרפד  את  המכירה  אך  ורק ,  יכולה  האשה  לטעון  לחוסר  גמירות  דעת,  למעות

בלי  קשר ,  זכויותיהמה  שאין  כן  כאשר  האשה  באה  מראש  לבעל  ומוחלת  על  .  בשל  שלום  בית
 .למכירה לאדם שלישי

ת כיי  שא  להאשהת  מחילבובר  שד  ס"ראבהשביאר  שאף  )  שם  (לקת  מחוקקחעיין  עוד  בו
ן "רמב  העתדואילו  ל,  )ב"כ  כאשר  מוכרת  לבעלה  נצ"משא"  (שיתי  לבעלי  עוח  רחתנ  "טענת
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 כתובהבכ  "משא,  ב"במכירת  ומחילת  נצ"  נחת  רוח"כולה  האשה  לטעון  טענת  א  י"הרשבו
 ,שם(  מואל  שיתבועיין  ב,  תהמחילתה  וכיר  מעילהכ  מו"ע,  יבהאגביהם    לתכיי  שאת  שלתוספו
 ). ק ס"ס

ש "ש  שכתבו  לדעת  הרא"מ  והב"הקשה  על  הח)  ה"ה  בהג"ד,  שם(  ית  יעקבבמנם  בא
קושייתו  הינה ".  נחת  רוח  עשיתי  לבעלי"אין  איבה  ואינה  יכולה  לטעון  ,  ב  לבעלה"שבמכרה  נצ

 –"  הא  ראיה  יש",  שמדייקת  כי  אין  לאיש  חזקה  בנכסי  אשתו)  ב  שם"ב(י  דברי  הגמרא  "עפ
מי :  "ומקשה  על  כך  הגמרא.  הבעל  יכול  להביא  ראיה  לכך  שהאשה  מכרה  לו  קרקע  שלה:  כלומר
, בעלי  לשיתי  עוח  רחתנ:  מרה  אלמאא,  טל  בקחו  מ-  אשה  הן  מלקח  וחזר  ואיש  הן  מלקח  לא  תנן

הרי  במשנה ,  לפי  דבריהם  תמוה  מה  הגמרא  מקשהו".  בעלי  לשיתי  עוח  רחתנ:  ימא  תמי  נכאה
 !?כ במכרה לבעלה"משא, "נחת רוח"מדובר במכרה לאחרים ולכן שייכת טענת 

 :כן מבאר הבית יעקבל

שלא ,  רק  מחילת  שעבוד,  שאינה  מוכרת  לבעלכד  דודאי  "לכן  נראה  לפע"
דאם יהיה לו שאר , ואינה מוחלת גוף החוב, תהיה יכולה לטרוף נכסים אלו

ש  דיכולה  לומר  נחת "מודה  הרא,  סים  לאחר  גירושין  ומיתה  תגבה  מהןנכ
כמו  במוכרת  לאחרים  דיכולה  לטעון  שעשתה  כן  בכדי ,  רוח  עשיתי  לבעלי

ש  רק  במוכרת  גוף "ולא  כתב  הרא,  שיהיה  יכול  למוכרן  שהיה  דחוק  למעות
שלא  תהיה  יכולה  לטרוף  כלל  אפילו  כשיישאר  לו  נכסים  בשעת  מיתה ,  החוב

ש  דבזה  לא  שייך טענת נחת רוח כיון שאין "בכהאי  גוונא  כתב  הרא,  ןוגירושי
 ."לבעל טובה רק לאחר מיתה וגירושין

כגון ,  כאשר  משמעות  ויתורה  של  האשה  לבעל  תהיה  רק  לאחר  מיתה  וגירושין,  דבריול
מה  שאין  כן  כאשר  מוחלת ,  "נחת  רוח  עשיתי  לבעלי"לא  תוכל  לטעון  ,  שמוחלת  גוף  החוב

שהרי  מחמת ,  "שלום  בית"שפיר  יכולה  לטעון  שעשתה  כן  מטעמי  ,  כסיםשעבודה  על  הנ
 .מחילתה יוכל הבעל למכור

ע "אה  (ורטהמובאת  ב,  )ד,  כלל  סג  (ש"ארכאורה  הדברים  מפורשים  בתשובה  אחרת  של  הל
 :ל"וז, )סימן צ

 קרקע  מעלה  ביעקב  לסתלקה  נעקב  ישת  אחלר:  ל"ש  ז"ראא  ה"א  לאלותש"
 אר  שיעבוד  שלא  ותובתה  כיעבוד  שה  להיהי  לא  שענין  בו  להיה  שדועי

 מור  גילוק  סמנו  מנסתלקה  וידוע  הרקע  קותו  אל  עליו  עה  להיה  שטרותש
 קיימת  ולימה  שמורה  גמתנה  במנו  מנסתלקה  שדוע  יקרקע  הו  לנתנהו

 שיתי  עוח  רחת  נענת  טמנו  מנסתלקה  שרקע  קאותו  מבטלה  ולעולם  ועכשיומ
 ל  כבעד  ועדה  בקבלהו,  לוקסי  הה  זמפסידות  הטענות  הל  כשאר  ובעליל
 חל  רהתנתהו,  ו  לנסתלק  שקרקע  החריות  אעלה  בעקב  יבד  לחמתה  מבאיםה
 טר  שיעבוד  שחל  שה  מכל  מבר  דום  שה  לתקלקל  ילא  שסילוק  הה  זעיקרב
 וד  ענתחזק  שה  מכל  מבר  דום  שלא  ועלה  בעקב  יל  עה  לנתחזק  שתובהכ
 ה  לישארש  לא  איהיה  שנין  עאיזו  בליו  עה  לנתחזק  שטר  שום  ששיעבודמ
 כסיו  נאר  של  כל  עליו  עה  לנתחזק  שטרות  שאר  שו  אטר  שתובת  כיעבודש
 יןא:  שובהת?  א  לי  אילוק  סוי  היא,  מנו  מו  לנסתלק  שידוע  הקרקע  מוץח
 ל  כבעלי  לשיתי  עוח  רחת  נומר  ליכולה  דשמואלל  כ"קי  דועיל  מה  זילוקס
 לא  שנת  מל  עסילוק  השעת  במרה  אאפילו  וחריות  אליה  עבלה  קלא  שמןז
 די  כומרת  אה  זכלד,  לום  כועיל  מין  אבעלי  לשיתי  עוח  רחת  נומר  לוכלא
 תבהכ  כ"א  אוח  רחת  נענת  טמבטל  שבר  דך  לאיןו,  בעלה  לוח  רחת  נעשותל
 ."ו לשלם תהיא שמנו מעלה בל שטרוף יאם שחריות אלוקחל
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אזי ,  אלא  שעבוד  כתובתה,  ש  שכאשר  אינה  מוחלת  גוף  החוב"ואים  מפורש  בדברי  הראר
שהקשה  אף  הוא )  ח"סקכ,  צ  (ילואים  מבניאוכן  ראיתי  ב".  נחת  רוח  עשיתי  לבעלי"טעון  יכולה  ל
ש "בהסתמך  על  תשובת  הרא,  וחילק  אף  הוא  כדבריו,  ש  כקושיית  הבית  יעקב"מ  והב"על  הח

 :ל"וז, ובתוספת ביאור, ל"הנ

 ק  רהם  באשה  לאין  שרקעות  קמוכר  בדוקאדל  "ש  ז"רא  הונת  כראה  נלאא"
 לא  אה  לאין  ולו  שקרקע  הגוף  דיון  כבעל  הקפיד  יעכב  תיא  האם  ויעבודש
 ילקהה  ס"הו'  ו  כוח  רחת  נמימרל'  צי  מכךל,  עכב  תם  אפידא  קש  ייעבודש
 חת נומר לכולה ייעבוד שק רה לאין שיוןכ, ג" סכלל דכהאיו, בעלה לצמהע
 הבעל  מקנה  שלוקח  הן  מצמה  עסילקה  שמי  כהבעל  מסילקה  שכלד'  ו  כוחר
 ה  ליש  שכות  זל  כבעלה  למוחלת  הבלא,  ש"  עהז'  סי  בבית  הבדקש  ב"כמו
 אינה  דוח  רחתנ'  י  בייך  שלא  דידה  דלוג  מנכסיל  כ"ו  הלה  שוא  ההחוב  דיוןכ
 ."לה שוא החוב ההרי ובעלה ללה שת איתן לריכהצ

ועל ,  יקפיד  הבעל,  כאשר  האשה  מעכבת  על  מכירת  קרקע  שיש  לה  בה  רק  שעבוד,  דבריול
 ".י לבעלינחת רוח עשית"כן יכולה לטעון 

 :שכתב, )א" היישותאז מ"פי (ם"מברשהזכיר את דברי ה, )שם (דק הביתבמנם עיין בא

 כר מך כאחר וה זקום מל עיעבוד שה  לאין  שחלה  תאשה  היד  מנו  קם  אבלא"
 ."ותו אורפת טינה אבעל הותוא

הכוונה היא , "לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים"ש  במשנה  "לדבריו  מ,  היינוד
, לדבריו  מחילת  האשה  על  שעבודה  עומדת  בתוקפה,  ואם  כן.  הסתלקות  האשה  משעבודהל

 ".נחת רוח"ואינה יכולה לטעון 

אך  יש ,  כפי  שביארנו  לעיל,  ד  בו  אין  מדובר  על  מחילת  האשה  על  כתובתה"בנדו,  ם  כןא
, דהיינו  הסתלקות  משעבודה  על  נכסיו,  לראות  בהסכם  זה  מחילה  על  אפשרות  הגבייה  מנכסיו

כ "משא,  ם  המחילה  תועיל"דלרמב,  ש"ם  והרא"היה  מקום  לומר  שהדין  תלוי  במחלוקת  הרמב
 .ש"לרא

אף  שההסכם  מבטא  מחילה  והסתלקות  מכל  זכות  או  שיעבוד ,  ד"שהרי  בנדו,  ך  יש  לדחותא
הרי  האשה  לא  היתה  מודעת  לכך  שבחתימתה  על  ההסכם  מוותרת  על  יכולת ,  על  נכסי  הבעל

גם  הסילוק .  מן  הסתם  כלל  לא  חשבה  על  הכתובה,  שביארנו  לעילוכפי  ,  גביית  חוב  הכתובה
לכן  נראה  שהאשה  לא  תוכל ,  של  הבעל  מנכסיה  ושל  האשה  מנכסי  הבעל,  נעשה  באופן  הדדי

 .לטעון לחוסר גמירות דעת בהסתלקותה

, "נחת  רוח"ד  האשה  כלל  לא  טענה  שחתמה  על  הסכם  הממון  מטעמי  "וסיף  ונעיר  כי  בנדונ
וכן  הוא ,  ח"י  הישותאב  מ"פכ  (שנה  מסףכוכלשון  ה,  א  נוכל  לטעון  זאת  עבורהועל  כן  אף  אנו  ל

 ):ש לקח מהאשה"ה ומ"ד י"בב

 וח  רחת  נשטענה  בוקאדב  "נצ  בבעלה  לכירתה  מו  אחילתה  מהני  מלאד"
 יימים  קבעלה  למכירתה  וחילתה  מן  כענה  טלא  שמן  זל  כבלא  בעלי  לשיתיע
 לום  שפני  מלא  אכרה  מלא  ותנה  נלא  שתרצה  שת  עכל  בוזרת  חתב  כהריש
 ת  עכל  בתחזור  שענין  ללא  אענה  טאי  ההניא  מלא  דהדיא  בשמעמ  יתהב
 ".יימים קמכירתה וחילתה מזרה חלא שמן זל כבל אתרצהש

 ).ח"קנצ ס (מואל שיתבהובא להלכה בו
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כן  נראה  כי  הגם  שביארנו  בארוכה  שאין  לראות  בהסכם  ממון  דנן  כטומן  בחובו  ויתור  על ל
ם  יכולת  הגבייה  של  האלמנה  תהיה  מוגבלת  בשל  העובדה  שסילקה  עצמה מכל  מקו,  הכתובה

, אלא  מדירת  המנוח,  ולכן  במצב  הידוע  לנו  בו  אין  כל  מקור  לגבות  ממנו  כתובתה,  מנכסי  הבעל
נראה  שאין  מקום  ממנו  ניתן ,  האשה  מחלה  על  כל  תביעה  או  טענה  הנוגעת  אליה,  שכאמור

 .לממש את תביעת הכתובה לפי ההלכה

ש  לעיל  כי  למחילה  על  הכתובה  אין  תוקף "ולאור  מ,  לאחר  שהתיישבתי  עוד  בדברמנם  א
לא  יפתנה  ולא  יסיתנה  שתמחול  לו  סכי  כתובתה  לא  כולה  ולא ו:  "לפיו,  בשל  נוסח  שטר  הכתובה

אם  תמחול  הרי  המחילה  ההיא  בטלה  מעכשיו  כחרס ו,  מקצתה  ולא  שום  תנאי  מתנאי  הכתובה
  שיש  מקום  לומר  שכשם  שאין  בכח  האשה  למחול  על  חיוב הרי,  "הנשבר  וכדבר  שאין  בו  ממש

 . כך אין בכוחה למחול על יכולת גביית הכתובה מן הקרקע, הכתובה

נכסין  דאית  להון "ך  לאחר  העיון  נראה  לומר  שמאחר  ודין  גביית  הכתובה  מנכסי  הבעל  מא
, בהשלא  כחלק  מחיובי  הכתו,  מופיע  בהמשך  שטר  הכתובה,  "אחריות  ודלית  להון  אחריות

הרי  שהנוסח  האמור  אינו  מתייחס ,  ולאחר  הנוסח  השולל  יכולת  האשה  למחול  על  כתובתה
גם  פשט  לשון  הנוסח  מורה  שהאשה  אינה  יכולה  למחול .  לאחריות  נכסי  הבעל  לגביית  הכתובה

. אך  אינו  מורה  על  היעדר  יכולת  למחול  על  אופן  הגבייה,  על  סך  הכתובה  ועל  תנאי  הכתובה
לפיהם  אף  אם  לא  כתב  הבעל ,  )ד  סוף  אות  ה"הו  (ית  יעקבבלהביא  מדברי  החיזוק  לדברים  ניתן  

וכתב  כי .  דיכולה  למחול  לו  אחריות  שיעבוד,  אין  בעילתו  בעילת  זנות,  אחריות  לענין  משעבדי
 ".ד"לענין משעבדי לא היה תנאי בי"

דא  עקא  שבשל  חתימתה  על ,  לפיו  האשה  זכאית  לגבות  כתובתה,  קם  דינא  כדלעיל,  פיכךל
ולכן  אין  באפשרותה  לממש  זכות  זאת  מדירת ,  ההלכתי"  שעבוד"סכם  הממון  יש  וויתור  של  הה

ד "ידון ביה, במידה ויתברר שיש סכום כסף או מקור אחר שניתן לגבות ממנו את הכתובה. הבעל
זה ).  צו'  ע  סי"ע  אה"עיין  שו(בענין  שבועת  האלמנה  הנדרשת  ממנה  בבואה  לגבות  כתובתה  

 .ל יצילנו משגיאותוצור ישרא, ד"הנלע

 יכוםס

נחלקו .  צריך  לכתוב  לה  כתובה  אחרת,  המוחלת  על  כתובתה  או  המוכרת  כתובתה  לבעלה.  א
יש שכתבו שגם בזה אינה מפסדת , התקבלתי: הראשונים מה הדין במקום בו כתבה האשה לבעל

והסיבה  שצריך  לכתוב  לה  כתובה  אחרת  היא  בשל  העובדה  שלא  סמכה  דעתה  של ,  כתובתה
ד  לכותבת "ויש  לעיין  אם  יש  לדמות  נדו.  ויש  שכתבו  שבכגון  זה  מועילה  המחילה,  האשה

 ".התקבלתי"

יש  להסתפק  מה  הדין  כאשר  הוויתור  על  הכתובה  לא  יחול  במקרה  של  גירושין  אלא .  ב
מאחר  וחיוב ,  באופן  זה  היה  מקום  לומר  שהוויתור  אפשרי.  ימומש  אך  ורק  עם  פטירת  הבעל

וממילא  אין  האשה  קלה  בעיני  בעלה ,  זמן  שבני  הזוג  נשואיםהכתובה  נותר  בתוקפו  כל  
מפני שחכמים לא חילקו , המחילה אסורה,  ולה  שגם  באופן  זה  עשרי  אהגהותהמדברי  .  להוציאה

חלקת בועיין . סובר  כי  רשאית  האשה  למחול על כתובתה אם תתאלמן  על  העיטורבאמנם  .  בדבר
 .ל העיטורמשמע שנקטו להלכה כבע דמואל שביתבוכן  מחוקק

מבלי  לסייגו  למקרה  של  גביה ,  במקום  בו  הוויתור  על  הכתובה  נאמר  בלשון  כוללת.  ג
גם  אם ,  ד"לכן  בנדו.  רק  במקרה  של  פטירה  יחולשואין  לומר  ,  אזי  הוויתור  אינו  חל,  מהיורשים

הרי  אין ,  נתייחס  לסעיף  היעדר  התביעות  של  האשה  כסעיף  הטומן  בחובו  ויתור  על  הכתובה
 .אלא כוויתור כוללני על הכתובה, יתור אך ורק במצב של פטירת הבעלמפורש בו ו
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י  חכמים  כדי  שלא  תהא  קלה "שתוקן  ע,  יקר  הכתובהעאמנם  כל  דברינו  אמורים  לענין  .  ד
 .שלגביה המחילה חלה, וספת כתובהתמה שאין כן לגבי , בעיניו להוציאה

ענות  או  דרישות  או  תביעות כל  ט  היו  לאשהיא  ללפיו  ,  עלינו  לבחון  האם  הוראת  הנוסח.  ה
 .מהווה מחילה על חוב הכתובה, כויותיו של בעלהזו נכסיו, רכושובמכל מין וסוג שהוא 

עוסק  בשטר  שכתב  בעל  לאשתו  וכתב  בו  כי  הוא  פוטר  אותה  מכל   תשובותיובק  "מהריה.  ו
, בנוסח  השטר  מזכיר  הבעל  בתחילה  כמה  תביעות  גוף  שהיו  לו  עליה.  התביעות  שהיו  לו  עליה

כל  אלה  ומכל  תביעות  וערעורים  שהיו מ:  "אחר  כך  מוסיף  הבעל,  כגון  שתלך  עמו  ותשכון  בביתו
ובפנינו  עדים  חתימי  מטה  קבל ,  הנני  פוטר  אותה  ומרוצה  ממנה,  לי  עליה  מעולם  עד  היום  הזה

 ". 'ושלא לתבוע אותה וכו... עליו

לפיה  הבעל  פוטר  את ,  טרדיין  אחד  טען  כי  לשון  הש.  נחלקו  שני  דיינים  הסכםהבפרשנות  .  ז
אינן  נוגעות  לתביעות  הגוף   שביעות  תאר  לשאף  ביחסה  שמעותמ,  ערעורים  וביעות  תכלמאשתו  

 טען  כי  דברי  הבעל  נוגעים  אך  ורק,  לעומתו,  הדיין  האחר.  אודותיהן  דובר  בשטר  קודם  לכן
עות ק  מכריע  כדעה  הסוברת  שמשמ"המהרי.  ולמסתעף  מהן,  הוזכרו  קודם  לכן  בשטר  שביעותלת

 .אף אותן שלא הוזכרו קודם לכן, השטר נוגעת לכל התביעות

ט  שהסתלקות  מכלל  התביעות  חלה  אך  ורק  לגבי  תביעות  על  פה "סובר  המבי,  לעומתו.  ח
שאין  משמעות  המחילה  הכוללת ,  שיש  עליה  שטר  או  חוב  בעדים  ביעהתמה  שאין  כן  ',  וכדו

 .שתחול אף עליהן

ק  אין  לראות  בהסכם  הממון  כמסדיר  אף  את  ענין "ד  גם  לדברי  המהרי"נדובנראה  כי  .  ט
טעם  הדבר  הוא  שגם  אם  נאמר  כי  נוסח  כוללני  של  הסתלקות  מתביעות  כולל  אף  ענייני .  הכתובה

הדברים  נכונים  באשר  לחובות  שהצדדים  מודעים ,  ממון  שלא  הוזכרו  בפירוש  בשטר  או  בהסכם
מה  שאין  כן  בנוגע  לחוב ,  לקיומם  ומסיבות  שונות  בחרו  שלא  להזכירם  במפורש  בהסכם

 .אשר נראה מתוך התנהלות הצדדים כי לא התייחסו לגביו כאל חוב ממוני רגיל, הכתובה

עוד  יש :  "בו  נכתב,  כ  היורשות"חיזוק  משמעותי  להבנה  זאת  מצוי  בכתב  התגובה  של  ב.  י
המנוח  התייחס  אל  הכתובה  כאקט .  לא  היו  שומרי  מצוות,  והן  המנוח  תובעתהכי  הן  ,  לזכור

אמנם  כוונתו  בדברים  אלו  לנמק  מדוע  אין  האלמנה  זכאית ".  ימבולי  בלבד  וכך  גם  התובעתס
ולא  יכול  היה  לטעון ,  שהרי  הבעל  חתום  על  הכתובה,  אך  טענה  זאת  דינה  להידחות,  בכתובה

יש  בטענה  זאת  כדי  לנמק  מדוע  לא  היה  בדעתם  של  הצדדים ,  עם  זאת.  שלא  הבין  על  מה  חתם
שהרי  לא  התייחסו  לחוב  הכתובה  כחלק  מהזכויות ,  חוב  הכתובהלהתייחס  בהסכם  הממון  ל

. אלא  כעניין  דתי  שאינו  נוגע  ליחסי  הממון  שעליהם  להסדיר  ביניהם,  הממוניות  והרכושיות
שהסכם  הממון ,  מצד  היורשות"  הודאת  בעל  דין"אפשר  שאף  יש  בטענה  זו  מעין  ,  יתירה  מכך

 .אינו מתייחס לכתובה

עניינו  הסדרת  הרכוש  והזכויות  של  הצדדים  עובר  למועד מורה  ש  הסכםהגם  לשון  .  אי
ממילא .  כאשר  כל  אחד  מהם  רצה  להסדיר  את  קנייניו  וזכויותיו  השייכים  לו  זה  מכבר,  נישואיהם

גם  אם  יש ,  לכן.  אין  עניינו  של  הסכם  זה  לעסוק  בחוב  הכתובה  הנוצר  מעצם  נישואי  הצדדיים
בו  מדובר  על ,  ד"נראה  שבנדו,  סכם  גירושיןלדון  על  נוסח  דומה  של  היעדר  תביעות  הנכתב  בה

 .אין לכלול את הכתובה בוויתור זה, הסכם ממון שנחתם בתחילת חיי הנישואין

לדבריו ,  א"ג  מימון  נהרי  שליט"ד  של  הרה"סברא  נוספת  הנוגעת  לענייננו  מובאת  בפס.  בי
חותמים ,  ב"ושותפין  וכי,  שבכל  הסכם  פירוד  ופירוק  הנכרת  בין  בני  זוג  ימינובנוהג  מקובל  

בלשון  שאין  לצדדים  תביעות ,  הצדדים  על  הצהרה  המסיימת  את  ההליך  המשותף  שהיה  ביניהם
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. ועל  דעת  כן  מתגרשים  ונפרדים,  וזאת  במטרה  לשים  סוף  וקץ  להתדיינות  ביניהם.  זה  על  זה
שעניינו  סיום  ההליכים ',  אמנם  נראה  שוב  שדברים  אלה  יפה  כוחם  בנוגע  להסכם  גירושין  וכדו

בו  אין  מדובר  בבני  זוג  המנהלים  ביניהם  הליכים ,  ד"מה  שאין  כן  בנדו,  טיים  בין  בני  הזוגהמשפ
 .אלא בהסדרת ענייני הרכוש עם תחילת חיי הנישואין של בני הזוג, משפטיים

ואין  לדמות .  הרי  האשה  מוחזקת  בשטר  כתובתה,  ד  כספק  מחילה"דוננציין  כי  לו  יהי  .  גי
ד "כ  נדו"משא,  "איני  יודע  אם  נתחייבתי"  ששם  הספק  הוא  כ,הדבר  להסכם  ממון  שקדם  לכתובה

 .שהספק הוא בפרעון החוב

ולא  יפתנה  ולא  יסיתנה  שתמחול  לו :  "נכתב,  ד"טר  הכתובה  שהוצג  בפני  ביהשבנוסח  .  די
אם  תמחול  הרי  המחילה ו,  סכי  כתובתה  לא  כולה  ולא  מקצתה  ולא  שום  תנאי  מתנאי  הכתובה

לאור  נוסח  זה  נראה  לכאורה  בבירור   ".ר  וכדבר  שאין  בו  ממשההיא  בטלה  מעכשיו  כחרס  הנשב
מפני ,  עדין  לא  היה  לדבר  תוקף,  כי  גם  אם  היינו  כוללים  בהסכם  בממון  דנן  ויתור  על  הכתובה

 .תנאי הכתובה המעכב מלמחול על החוב

המוכר  שטר  חוב ":  פיול,  שולחן  ערוךבהקושי  שבנוסח  האמור  מתעורר  לאור  הנפסק  .  וט
". ם  מחלו  מחול  א,ואפילו  אם  התנה  עמו  שלא  יוכל  למוחלו...  מחול,  חזר  ומחלו  ללוהאם  ,  כדינו

 .י אפשר להתנות שלא יוכל לעשות מה שיכול לעשותאהדבר הוא ש עםט

חל ,  י  הוא  כי  התנאי  לפיו  האשה  לא  תוכל  למחול"י  תשובת  הב"ביאור  הדבר  עפ.  זט
, עליו  את  כלל  חיובי  הכתובה  בקניןוממילא  מאחר  והמנהג  הוא  שהחתן  מקבל  ,  באמצעות  הקנין

 .אזי מחילת האשה על כתובתה לא תועיל

על  כתובתה  תועיל  במקום  בו  המחילה  נעשית  במסגרת  הסכם   אשההם  אם  מחילת  ג.  זי
, ועל  כן  אין  הדבר  נחשב  כמחילה  אלא  כמכירה,  המקנה  אף  לאשה  יתרונות  כלכליים,  כולל
אזי  אין ,    שלא  היתה  זוכה  בו  אלמלא  ההסכםד  בו  האשה  אינה  זוכה  בהסכם  הממון  לדבר"בנדו

 .כל תוקף למחילה

. לא  נותר  לו  כל  רכוש  או  ממון.  ד  עסקינן  במנוח  שנפטר  כאשר  הוא  נתון  בחובות"בנדו.  חי
לאור  זאת  עלינו  לדון  ביכולת .  יכולתה  של  אלמנתו  לגבות  כתובתה  הינה  אך  ורק  מדירתו,  לפיכך

אם  נאמר  שבני  הזוג  לא  התכוונו  בהסכם  הנישואין שהלא  גם  ,  הגבייה  של  הכתובה  מנכסי  הבעל
פורשת  וגמירות  דעת מהרי  שבכל  הנוגע  לדירת  הבעל  ישנה  התייחסות  ,  להתייחס  לכתובה

דומה כי די בנוסח זה . לפיה לאשה לא תהיינה דרישות או תביעות מכל מין וסוג שהוא,  מוחלטת
  אינה  מודעת  בעת  חתימת אף  אם,  כדי  להסיר  כל  אפשרות  שעבוד  של  האשה  על  דירת  הבעל

 . ההסכם שהיא מוותרת על שעבוד מסוים החל על דירה זו

עלינו  להתעכב  קמעא  ולחקור  האם  יש  תוקף  למחילה  של  האשה  לבעלה  על  אפשרות .  טי
האם  מותר  לאדם  לשהות  עם  אשתו :  דהיינו,  הן  מצד  הלכות  כתובה,  גביית  כתובתה  מהקרקע

, האם  המחילה  חלה:  דהיינו,    הן  מצד  הלכות  קניינים,כאשר  יכולת  הגבייה  של  הכתובה  מוגבלת
אלא  כוונתה  היתה  עשיית  נחת ,  או  שהאשה  יכולה  לתרץ  את  מחילתה  ולומר  שלא  התכוונה  לכך

 .רוח לבעלה

שיש  לה "  שעבוד  הנכסים"זכות  האלמנה  לגבות  את  כתובתה  מהיורשים  מבוססת  על  .  כ
שינוי  זה .  ובכללן  כתובות,  ה  של  שטרי  חובבזמננו  חל  שינוי  בסדרי  הגביי.  בנכסי  עיזבון  המנוח

כ "המציאות  היום  היא  שהלוואות  נעשות  בד.  הינו  תוצאה  מתמורות  שחלו  בסדרי  המסחר  בזמננו
שהרי  הלקוחות  אינם ,  לכן  אין  לומר  שיחול  שיעבוד  על  נכסי  הלווה.  ואין  מתפרסמות,  בחשאי

הדרך  היחידה ,  לכן.  דיםיכולים  להיזהר  מכח  זה  שההלוואה  נעשתה  בשטר  שחתומים  עליו  ע
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בטאבו ) הערת אזהרה(י  רישום שיעבוד "לגבות  מדירה  שנמכרה  או  ניתנה  במתנה  הינה  אך  ורק  ע
יש  אפשרות  למי  שייקנה  את  הקרקע  לדעת  שהדירה ,  באופן  זה.  או  אצל  רשם  המשכונות

 .יחול השעבוד, אף אם לא יהיה שטר בעדים על החוב, באופן זה. משועבדת

אין  בעילתו ,  עקב  כי  אף  אם  הבעל  לא  כתב  לאשה  אחריות  לענין  משעבדיכתב  הבית  י.  אכ
לפיהם  אם  לא  כתב  לה ,  כדמוכח  מדברי  הגמרא,  דיכולה  למחול  לו  אחריות  שיעבוד,  בעילת  זנות

. לא  היתה  גובה,  משמע  שלולי  טעם  זה,  גובה  ממשועבדים  מטעם  אחריות  טעות  סופר,  אחריות
ובכלל  זה ,    הממון  ויתור  על  יכולת  גבייה  מדירת  הבעלאם  נגיע  למסקנה  לפיה  יש  בהסכם,  לכן

 .ואין הדבר פוגם בכשרות הכתובה, הרי שהדבר תקף מבחינת ההלכה, גביית כתובתה

אמנם  עלינו  לדון  בעצם  מחילתה  של  האשה  על  כל  טענה  או  תביעה  הנוגעת  לרכוש .  בכ
, פיה  מאותם  נכסיםהאם  אכן  משמעות  הדבר  שאינה  יכולה  לגבות  חובותיו  של  הבעל  כל,  הבעל

או  שמא  יכולה  לטעון  שוויתורה  נעשה  על  מנת ,  כמשמעות  הפשוטה  העולה  מהסכם  הממון
נחת  רוח  עשיתי :  "או  כלשון  הגמרא,  ולא  מתוך  כוונה  אמתית,  להימנע  מעימות  עם  הבעל

 ".לבעלי

שהאשה  הכניסה  בנישואיה  והבעל  שם ,  אדם  הקונה  מהבעל  קרקע  מנכסי  צאן  ברזל.  גכ
יכולה  לחזור  בה ,  ולאחר  מכן  האשה  ניאותה  לדבר  והצטרפה  אף  היא  למכירה,  כתובהקרקע  זו  ב

ועשתה  כן  לשם  שלום ,  ולטעון  שהנתינה  או  המכירה  לקונה  נעשו  בחוסר  גמירות  דעת  מצידה
או  שייחד  לה ,  הדין  זהה  אף  בשדה  שהבעל  ייחד  לה  בפירוש  בשטר  הכתובה  לצורך  גבייה.  בית

בהם ,  מה  שאין  כן  בנכסי  מלוג.  לגבות  ממנה  כתובתה,  שואיהםלאחר  ני"  אפותיקי"שדה  זאת  כ
 .היה עליה למחות ולא להצטרף למכירה, דמאחר וגוף הנכסים שלה, אינה יכולה לטעון זאת

, קודם  שמכר  את  הקרקע,  מתייחס  למציאות  בה  האשה  פנתה  בתחילה  לבעלה  א"רמה.  דכ
ואילו  לדברי ,  ש  המחילה  מועילה"ד  והרא"לדעת  הראב.  ומחלה  לו  כל  זכות  שיש  לה  על  הנכסים

 .א מחילתה לא תועיל"ן והרשב"הרמב

הדחוק ,  רק  כאשר  ההתנגדות  למכירת  הקרקע  היתה  גורמת  נזק  לבעל,  ש"לדעת  הרא.  הכ
ולומר  שנמנעה  מלטרפד  את  המכירה  אך  ורק ,  יכולה  האשה  לטעון  לחוסר  גמירות  דעת,  למעות

בלי  קשר ,  ש  לבעל  ומוחלת  על  זכויותיהמה  שאין  כן  כאשר  האשה  באה  מרא.  בשל  שלום  בית
 .למכירה לאדם שלישי

כותב  הבית  יעקב  כי  כאשר  משמעות  ויתורה  של  האשה  לבעל  תהיה  רק  לאחר  מיתה .  וכ
מה  שאין  כן ,  "נחת  רוח  עשיתי  לבעלי"לא  תוכל  לטעון  ,  כגון  שמוחלת  גוף  החוב,  וגירושין

שהרי ,  "שלום  בית"ה  כן  מטעמי  שפיר  יכולה  לטעון  שעשת,  כאשר  מוחלת  שעבודה  על  הנכסים
ש  מפורש "וכן  כתב  הרא,  כעין  זה  מובא  באבני  מילואים.  מחמת  מחילתה  יוכל  הבעל  למכור

 . בתשובה אחרת

הכוונה , "לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים"ש במשנה "מ, ם"לדעת הרמב.  זכ
, דה  עומדת  בתוקפהלדבריו  מחילת  האשה  על  שעבו,  ואם  כן.  היא  להסתלקות  האשה  משעבודה

 ".נחת רוח"ואינה יכולה לטעון 

אך יש , כפי שביארנו לעיל, ד  בו  אין  מדובר  על  מחילת האשה על כתובתה"בנדו,  אם  כן.  חכ
, דהיינו  הסתלקות  משעבודה  על  נכסיו,  לראות  בהסכם  זה  מחילה  על  אפשרות  הגבייה  מנכסיו

כ "משא,  ם  המחילה  תועיל"מבדלר,  ש"ם  והרא"היה  מקום  לומר  שהדין  תלוי  במחלוקת  הרמב
 .ש"לרא
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, אף  שההסכם  מבטא  מחילה  והסתלקות  מכל  זכות  או  שיעבוד  על  נכסי  הבעל,  ד"בנדו.  טכ
, הרי  האשה  לא  היתה  מודעת  לכך  שבחתימתה  על  ההסכם  מוותרת  על  יכולת  גביית  חוב הכתובה

של ,    הדדיגם  הסילוק  נעשה  באופן.  מן  הסתם  כלל  לא  חשבה  על  הכתובה,  וכפי  שביארנו  לעיל
לכן  נראה  שהאשה  לא  תוכל  לטעון  לחוסר  גמירות  דעת ,  הבעל  מנכסיה  ושל  האשה  מנכסי  הבעל

 ".נחת רוח"בהסתלקותה משום 

, "נחת  רוח"נוסיף  ונעיר  כי  הרי  האשה  כלל  לא  טענה  שחתמה  על  הסכם  הממון  מטעמי  .  ל
 ו  אחילתה  מהנימ  לאדוכדעת  הכסף  משנה  הסובר  ,  ועל  כן  אף  אנו  לא  נוכל  לטעון  זאת  עבורה

 ן  כענה  טלא  שמן  זל  כבל  אבעלי  לשיתי  עוח  רחת  נשטענה  בוקאב  ד"נצ  בבעלה  לכירתהמ
 .יימים קבעלה למכירתה וחילתהמ

: לפיו,  ש  לעיל  כי  למחילה  על  הכתובה  אין  תוקף  בשל  נוסח  שטר  הכתובה"לאור  מ.  אל
  שום  תנאי  מתנאי לא  יפתנה  ולא  יסיתנה  שתמחול  לו  סכי  כתובתה  לא  כולה  ולא  מקצתה  ולאו"

, "אם  תמחול  הרי  המחילה  ההיא  בטלה  מעכשיו  כחרס  הנשבר  וכדבר  שאין  בו  ממשו,  הכתובה
כך  אין  בכוחה  למחול ,  הרי  שיש  מקום  לומר  שכשם  שאין  בכח  האשה  למחול  על  חיוב  הכתובה

 . על יכולת גביית הכתובה מן הקרקע

נכסין  דאית "מנכסי  הבעל  מאך  לאחר  העיון  נראה  לומר  שמאחר  ודין  גביית  הכתובה  .  בל
, שלא  כחלק  מחיובי  הכתובה,  מופיע  בהמשך  שטר  הכתובה,  "להון  אחריות  ודלית  להון  אחריות

הרי  שהנוסח  האמור  אינו ,  ולאחר  הנוסח  השולל  אפשרות  של  מחילת  האשה  על  כתובתה
גם  פשט  לשון  הנוסח  מורה  שהאשה  אינה  יכולה .  מתייחס  לאחריות  נכסי  הבעל  לגביית  הכתובה

אך  אינו  מורה  על  היעדר  יכולת  למחול  על  אופן ,  למחול  על  סך  הכתובה  ועל  תנאי  הכתובה
לפיהם  אף  אם  לא  כתב  הבעל  אחריות  לענין ,  ל"הנ  ית  יעקבבראיה  לדבר  מדברי  ה.  הגבייה

דלענין  משעבדי  לא  היה ,  דיכולה  למחול  לו  אחריות  שיעבוד,  אין  בעילתו  בעילת  זנות,  משעבדי
 .ד"תנאי בי

 דיין – הם צבי גאופטמןרב אברה

ואשר מבוארים בהרחבה בפסקי דין , ד"א אשר נכתבו בטוטו"קראתי את דברי חבריי שליט

ד  בבאר  שבע "ראו  שני  פסקי  דין  של  ביה,  קודמים  שניתנו  בשנים  עברו  במקרים  דומים

1888'  תיק  מס(ד  בחיפה  "וכן  פסקי  דין  של  ביה,  )944846/6-ו,  139871/4'  תיק  מס(

 ).509827/11-ו, 581579/1, ה"תשס/

' תיק  מס(ד  צפת  "וכן  של  ביה)  923167/1'  תיק  מס(ד  הגדול  "ד  של  ביה"או  עוד  בפסר
 .ואין טעם לכפול ולשלש את הדברים) 619776/6

ובלשון  הסעיף  בהסכם ,  ף  אני  בדעה  כי  בנידון  דידן  חיוב  הכתובה  חל  משעת  הנישואיןא
ולכן ,    או  אי  מחילת  הכתובה  והוי  ספק  מחילההממון  שצויין  לעיל  אין  ודאות  גמורה  למחילה

 .האשה מוחזקת בכתובתה מספק

: לחוק  המקרקעין  כי  עסקה  במקרקעין  טעונה  רישום)  א(7נידון  דידן  יש  לציין  לסעיף  ב
מאחר  ובעלה  של  המבקשת  נפטר  טרם  גמר  רישום  העברת  הדירה ".  העסקה  נגמרת  ברישום"
יו יש דין ירושה המוחזקת בידי המשיבות ואשר העסקה לא נגמרה וממילא לנכס, ש המשיבות"ע

 .שחלו וקדמו לרישום העסקה, כולל חיוב הכתובה, הן חייבות בתשלום חובותיו
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ש  לעניני "שבאשר  לשאלת  תחולת  העיזבון  תלוי  ועומד  ענין  זה  להכרעת  ביהמ,  א  עקאד
ם  על האשה  מחלה  בהסכ,  א"ג  אברהם  צבי  גאופטמן  שליט"אך  כפי  שכתב  עמיתי  הרה.  משפחה

 .י הלכה"ולא ניתן לגבות את הכתובה מהדירה או תמורתה עפ, שיעבוד הדירה

ל  וכבכל  פרשנות  הסכם  או "מנם  לדידי  ניתן  להציע  שתי  דרכים  לפרשנות  הסעיפים  הנא
בדרך זו ניתן לומר . אומדן דעת הצדדים בעת כריתת ההסכם, דרך  אחת  היא דרך האומדנא.  שטר

, כדלעיל, הספק האחד הוא.  כם  הממון  ובאומדן  דעת  הצדדיםשיש  כאן  מספר  ספיקות  בלשון  הס
תביעות  מכל ,  דרישות,    האומר  שהתובעת  מצהירה  שאין  ולא  תהיינה  לה  טענות23האם  סעיף  

או ,  האם  זה  כולל  גם  את  הכתובה,  זכויותיו  מכל  מין  וסוג  שהוא,  נכסיו,  ברכושו,  מין  וסוג  שהוא
, ויש  ספק  מחילה)  כאמור  לעיל,    משעת  החופהשהרי  החיוב  חל(ובמצב  זה  שהיא  מוחזקת  ,  לא

אם  תמצי  לומר שלא מחלה ,  אך  לגבי  השעבוד  מצטרף  ספק  שני  והוא.  אם  כן  מגיעה  לה  הכתובה
,   בהסכם  האומר  שבמידה  והצדדים  יעברו  להתגורר  בביתו  של  המנוח7האם  סעיף  ,  על  הכתובה

בעת  ויתרה  ומחלה  על  כל אומר  שהתו,  לא  תהיה  לתובעת  כל  זכות  בדירה  מכל  מין  וסוג  שהוא
 .ל שאין להוציא מהיורשים"וי, ואם כן יש כאן ספק כפול. או לא, זכות או שעבוד שיש לה בנכס

שעצם  החתימה  על  הסכם  לדעת  פוסקים  רבים  דינו ,  בהסבר  המחילה  על  השעבוד  יוטעםו
 .וממילא אין כאן רק הסתלקות או מחילת שעבוד אלא יש על כך קנין גמור, כסיטומתא

 ):סא סעיף טו' מ סי"חו(ע "שהרי ידועים דברי השו, דרך אחרת ניתן לומרב

מדקדקין  לשון  השטר  ודנין  על  פי  אותו  דקדוק  ולא  אמרינן  האי  גברא  לא "
 ."גמיר כולי האי והיה סבור שהדין היה בענין כך ומפני כך כתב אותו לשון

 ).תפ' סי(ש "קורו מתשובת הריבמ

את  דינו  של  רבינו  ירוחם  שתנאי  שאדם  מתנה  עם  חבירו  אין ע  "בסעיף  טז  פוסק  השו,  אמנםו
ואם  כן  רואים  שהולכים  אחר  כוונת  הצדדים ,  הולכים  אחר  הלשון  הכתוב  בו  אלא  אחר  הכוונה

 .ולא אחר הכתוב

הבאר  שבע  מדבר  על  תנאי ).  לט'  סי(ת  באר  שבע  "ציין  לדברי  שו)  ק  כ"שם  ס(ך  "ולם  השא
והנה  תנאי  זה  סותר  את  ההלכה .  בין  בחייו  ובין  במותושהאשה  תוכל  לגבותה  ,  שנכתב  בכתובה

שכתובה  נגבית  רק  בגירושין  או  לאחר  מיתת  הבעל  ולא  ניתנת  ליגבות  בחייו  כל  זמן  שהן 
אלא  חייבים  לפרש  שכוונת  הבעל  היתה  לקיים  ולחזק  את  הנישואין  שלא  יוציאנה .  נשואים
סעיף (והביאו  הטור  בסימן  סא  )  כלל  סח  סימן  יג(ש  בתשובה  "וכתב  שכעין  זה  פסק  הרא.  בקלות

הולכים בתר הכוונה ולא אחר , ומדבריו  יש  ללמוד  שבמקום שלשון השטר סותרת את ההלכה).  ו
 .הולכים אחר לשון השטר, אך במקום שאין סתירה להלכה, לשון השטר

מבואר  שניתן  לפרש  באופן  שונה  מהכתוב  בשטר  רק  על  פי )  ב"כתובות  עח  ע(ן  "רמבב
אלא  דברים  שבפי  כל  העולם "באופן  שהכוונה  אינה  נחשבת  דברים  שבלב  ,  אומדנא  דמוכח

 ".ובלבם

שאפשר  לפרש  בשונה  מהלשון  הכתוב  בשטר ,  מתבאר)  תט'  חלק  ג  סי(א  "תשובות  הרשבב
שהכל  יודעין  שהתנאי  ההוא  או  הדבר  ההוא  על  כונה  זו  נעשה  בלי "ולהתחשב  בכוונה  רק  באופן  

 ".ספק

וונה  ולא  אחר  דקדוק  לשון  השטר  נאמרה  רק  במקום ההלכה  שהולכים  בתר  הכ,  ם  כןא
 .שלשון השטר סותרת את ההלכה או כאשר יש אומדנא דמוכח שלא ללכת לפי לשון השטר
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חתימתם  מהווה  קנין  סיטומתא  ויש  להסכם  תוקף  הלכתי  וגם  אין ,  כאמור  לעיל,  נידון  דידןב
 .אומדנא דמוכח מוחלטת נגד לשון הסעיפים האמורים

,   יש  לדקדק  שבהעדר  התביעות  הן  מרכושו23בסעיף  ,    ך  אחר  לשון  השטראם  נל,  ם  כןא
 .נכסיו וזכויותיו לא התכוונה כלל לוותר על הכתובה

והכוונה ,    יש  לדקדק  שלתובעת  לא  תהיה  תביעה  מכל  מין  וסוג  שהוא  על  הדירה7בסעיף  ו
 .לרבות שעבוד של הבית לצורך גביית הכתובה

אך  לא  תוכל  לגבות  זאת ,  שלתובעת  מגיעה  כתובהשתי  הדרכים  דלעיל  המסקנה  תהיה  ב
 .]'פ[' מהדירה ברח

שניתן  לגבות  ממנו  את )  חוץ  מהדירה(כל  שיתברר  שיש  סכום  כסף  כלשהו  או  נכס  כ
ע "כמבואר  בשו,  ד  בענין  שבועת  האלמנה  הנצרכת  טרם  גביית  הכתובה"ידון  ביה,  הכתובה

 ).צו' ע סי"אה(

 דיין – רב אבידן משה שפניירה

ד  כיון  שבהסכם "לענ.  א  ולא  אוכל  להסכים  איתם"ג  שליט"ה  שכתבו  עמיתי  הרהראיתי  מ

הרי  שעניין  הכתובה  כלל  אינו  כלול ,  אין  סעיף  הכולל  ויתור  על  כל  תביעה  מכל  סוג  שהוא

בהסכם  זה  ומשכך  הוויתור  שוויתרה  האשה  על  זכויותיה  בדירה  אינו  נוגע  לאפשרות  בה 

 :7א את לשון סעיף נבי. זכות זו תבוא מכח זכאותה לכתובה

 ריה,  בעש-באר  בביתו  בהתגורר  לעברו  יהם  ומידה  ביכ,  צדדים  הל  עוסכםמ"
 כות  זל  כ]אשה[  להיה  תאל,  ח"ו  חותו  מל  שמקרה  בוא/  וירוד  פל  שבמקרהש
 סכימים  מצדדיםה,  אמור  הן  מגרוע  לבלימ  [...]  הוא  שמין  ווג  סכלמ,  דירהב
 פנהח  ת"ו  חוות  מל  שרהמק  בירושה  הוק  חהוראות  בפגוע  לבלי  מיכ,  זאתב
 היא  שוךת,  טירתו  פמועד  מודשים  חישה  שוךת,  בע  שבאר  בדירה  התא
 ." ימה עיקח תותם אמיטלטלין המעטל, ין די פל עיורשיו לותה אותירהמ

כוונתם  היתה  כי  לאשה  לא  תהיה ,  ד  שעל  דעת  הצדדים  לא  עלה  עניין  הכתובה"רור  לענב
אלא שיש , "הוא שמין ווג סכלמ", דירה בכות זלכלה אכן נאמר שלא תהיה . בדירה זכות קניינית

או  מכח  פרשנות ,  מכח  חזקת  השיתוף,  לפרש  שלא  תהיה  לה  זכות  קניינית  מכח  חוק  יחסי  ממון
 .אך  כיון  שעניין  הכתובה  לא  עלה  על  דעתם  אין  לראות  בכך  מחילת  שעבוד,  משפטית  כלשהי

 ייבחש לי. תובתה כת אאלמנה הפסידת שילה על כצאנו מאלכי , כאמור בסוף דברי, עתי אם כןד
 יתברר  שאחרל.  קרוני  עינו  הה  זין  דסקפ.  אלמנה  התובת  כמיד  ₪  180,000  סך  במנוח  הזבון  עתא
 וכלו  ידין  הסק  פודםק.  פועל  בדין  היפסק  ילשהם  ככסים  נבוןיזע  בש  יי  כמתאימה  הערכאהב
 .אלמנה הבועת שעניין באלו כישנן שכלכ, ענותיהם טטעון לצדדיםה

 ר"יו –הו אריאל אדרי ליא

הצדדים  אכן  לא  התכוונו  להתייחס  לכתובה  במסגרת  הסכם  הממון ,  כפי  שכתבתי  לעיל

מאחר  שבהסכם  ישנה  התייחסות  מפורשת ,  עם  זאת.  שנחתם  ביניהם  לאחר  נישואיהם

הרי ,  מכל  מין  וסוג  שהוא,  ונכתב  בו  כי  לאישה  לא  תהיה  כל  זכות  בדירה,  לדירת  הבעל

ל  בתוקפו  של  הסכם  הממון "ואכמ[ל  כל  זכות  שיש  לה  בדירה  שבכך  האשה  מקנה  לבע

ממילא  ברור  שלפי  ההלכה  גם  נשללת  יכולת  גביית  הכתובה ].  ובחלותו  מדין  סיטומתא
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א  קדושין "ריטב(הן  אם  דינו  של  שיעבוד  הוא  כחצי  קנין  [מדירת  הבעל  "  שיעבוד"בתורת  

, נותרה  זכות  בדירת  הבעליוצא  שלאישה  ,  דאם  לא  כן,  ]ובין  אם  נגדירו  באופן  אחר)  יג

בו  נכתב  חזור  והבהר  כי  לאישה  לא  יהיו  זכויות  בדירה  מכל ,  והדבר  סותר  את  נוסח  ההסכם

הרי  היתה  כוונה  ברורה  וגמירות  דעת  ביחס ,  לכן  אף  אם  לא  התכוונו  לכתובה.  סוג  שהוא

לכך  שהדירה ,  "מכל  סוג  שהוא"ודי  בגמירות  דעת  כללית  המבוטאת  במילים  ,  לדירת  הבעל

אף  אם  אינה  יודעת  בבירור  את  כל  סוגי ,  ייכת  לבעל  ואין  לאישה  כל  זכויות  בדירהש

 .ובכללן זכות גביית שעבוד כתובתה מהדירה, הזכויות

  דיין-ברהם צבי גאופטמן א

 סקנהמ

אולם .    180,000₪ס  "ד  פוסק  כי  האשה  זכאית  לגבות  כתובתה  ע"ביה,  לאור  האמור  לעיל

לפי  דיני  כתובה  אינה  יכולה  לממש  זכות  זאת ,    הממוןבשל  חתימתה  על  הסכם,  לדעת  הרוב

, ל  לפי  ההלכה"ולדעת  המיעוט  ניתן  לממש  זכות  זו  מהדירה  הנ,  ]'פ['  מדירת  הבעל  ברח

ככל  שיתברר  כי  קיים  נכס  אחר  כלשהו  או  סכום  כסף  מעזבונו  של .  ונקבע  כדעת  הרוב

 .ד בענין שבועת האלמנה טרם הגביה"ידון ביה, המנוח

 .הדין-תר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעליסק הדין מופ

 ).19.02.2018(ח "באדר התשע' יתן ביום דנ
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