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 בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפוב

 :פני כבוד הדייניםל

 פפורטהרב יצחק ר, הרב מאיר קאהן, ד" אב—רב מאיר פרימן ה

 )ד ישראל ליבוביץ"כ עו"י ב"ע(  לוניפ :מבקשה
 גדנ
 )ד רונן דליהו"כ עו"י ב"ע(  לוניתפ :משיבהה

  'אונאה בקרקעות ';ירה דלוקתלחהסכם  רשנותפ: נדוןה

 סק דיןפ

 קע ר

לצדדים  הסכם  גירושין ).  30.4.2002(ב  "ח  אייר  תשס"הצדדים  התגרשו  בבית  הדין  ביום  י

לצדדים דירה . ההסכם  אושר  בבית  הדין  ביום חתימתו)  29.4.2002(ב  "ז  באייר  תשס"מיום  י

[...]. תת  חלקה  ,  [...]חלקה  ,  [...]הידועה  כגוש  [...]  בבעלות  משותפת  הנמצאת  ברחוב  

(ד  "ג  כסלו  תשע"לבית  הדין  הוגשה  ביום  כ.  הדירה  רשומה  על  שם  הצדדים  בחלקים  שווים

מכירת  דירת  המגורים  בהתאם  להסכם בקשת  הבעל  למינוי  כונס  נכסים  לצורך  )  26.11.13

 :להסכם הגירושין נקבע ביחס לדירה כדלקמן' בסעיף ז. הגירושין

 .כשעל הדירה ישנם עקולים,  [...]לצדדים דירה הנמצאת ברחוב) 1

ולהסיר  את  העקולים ,  הבעל  מתחייב  לשלם  את  כל  החובות  שעל  הדירה)  2
האישה ,  עקוליםולא  הסיר  את  ה,  וכל  זמן  שהבעל  לא  שילם  את  החובות

  .תמשיך להתגורר לבדה בדירה והבעל יתגורר מחוץ לדירה

הבעל  זכותה של האישה לרכוש מהבעל את   יידלאחר  הסרת  העקולים  על  )  3
ן יתתש)    50,000$(ים  אלף  דולר  ישמחצית  הדירה  שעל  שמו  תמורת  חמ

האישה  את  כל  זכויותיו שם  והבעל  מתחייב  להעביר  על  ,  בעללהאישה  
 .בדירה

חמישים  אלף   חודשים  את  הסך  לושהשן  לבעל  תוך  יתבאם  האישה  לא  ת)  4
בין וה  בשווה  הדירה  תימכר  ותמורתה  תחולק  שו,  ל"נ  ה)דולר  50,000(  דולר

פי ירת  הדירה  על  כימנה  כונס  נכסים  לצורך  מ  ןדיהת  ובי.  הישהבעל  והא
 .בקשת כל צד

(  חמשת  אלפים  שקלים  עד  לסךיה  יירהבעל  מתחייב  לשלם  חובות  לע)  5
5,000 ₪.( 

 הנגרייה תישאר לבעל בלבד) 6

 .מכונית מזדה תישאר לבעל בלבד) 7

 :בין השאר פרוטוקול הדיון בו אושר ההסכם נאמרב
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משיכה מיא  הסיכמנו  שהאישה  תמשיך  לשלם  את  המשכנתא  כל  עוד  "
כר  תקוזז  המשכנתא  מהתמורה ימובאם  הדירה  ת.  להתגורר  בדירה

 ."שתתקבל

האישה  המשיכה  לגור  בדירה  כל  עוד  הבעל  לא  הסיר  את ,  יןפי  האמור  בהסכם  הגירושל
ביקש  הבעל  למנות  כונס  נכסים  למכירת  הדירה ,  לאחר  שהבעל  הסיר  את  העיקולים.  העיקולים

בית  הדין .  התקיימו  דיונים  בבית  הדין  בבקשה.  להסכם  הגירושין)  4'  בהתאם  לאמור  בסעיף  ז
בית  הדין .    המחלוקת  נותרה  בעינהאך,  בהרכבו  הקודם  ניסה  להביא  את  הצדדים  להסכמות

להלן .  הצדדים  נחקרו  והוגשו  סיכומים,  בהרכבו  הנוכחי  שמע  את  הבקשה  ואת  טענות  הצדדים
 .טענות הצדדים

 ענות הבעלט

התאם  לאמור  בהסכם  הגירושין  הבעל  הסיר  את  כל  העיקולים  שהוטלו  על ב"
 וםה  הודעה  על  הסרת  העיקולים  בדואר  רשום  ביישהבעל  שלח  לא.  הדירה

ה  עמדו  שלושה  חודשים  בהם ישפי  ההסכם  לאל).  8.4.13(  ב"ז  ניסן  תשס"כ
(חמישים  אלף  דולר    הבעל  בתמורה  לסך  של  שלו  יכלה  לרכוש  את  חלק

50,000$ .(  

יום  בו  האישה  קיבלה ה)  18.4.13(  ג"ניסן  תשע'  ז  ן  החודשים  החל  ביוםיינמ
קבלת האישה  חתמה  על  .  את  ההודעה  על  הסרת  העיקולים  בדואר  רשום

וצג  בבית   ה)18.4.13(  ג"ניסן  תשע'  ז  האישור  החתום  מיום,  הדואר  הרשום
גם  מיום .  הרבה  יותר  משלושה  חודשים,  מאז  עברה  תקופה  ארוכה.  הדין

על  כן  יש  לפעול  לפי  האמור ,  הגשת  הבקשה  לבית  הדין  עברה  תקופה  ארוכה
לאחר  שלושה  חודשים  הדירה שבו  נקבע  ,  להסכם  הגירושין)  4'  בסעיף  ז

יש לפעול . ובית הדין ימנה כונס נכסים, תימכר והתמורה תחולק בין הצדדים
לפי  ההסכם  ולמנות  כונס  נכסים  למכירת  הדירה  ולחלוק  בתמורה  בחלקים 

ה  את  תשלומי  משכנתא  אותם ישמחלק  הבעל  יש  לקזז  ולהעביר  לא,  שווים
 .כך שהאישה לא תקופח ,שילמה האישה עבור הבעל במשך השנים

(  ג"ניסן  תשע'  ז  בעל  דמי  שימוש  החל  מיוםלאישה  לשלם  כן  על  ה  מוכ
בלת  הדואר  הרשום  על  ביטול   קיום  בו  חתמה  האישה  על  ה)18.4.13

בור ע)  50.000$(הסכם  נקבע  הסכום  של  חמישים  אלף  דולר  ב.  העיקולים
( מאה אלף דולר מחצית הדירה מאחר ושווי הדירה בזמן עריכת ההסכם היה

 " .הדירה עלה בהרבהמאז ההסכם ערך  ).100,000$

 הישענות האט

לפי  הסכם  הגירושין  האישה  זכאית ,  סכם  הגירושין  תקף  ויש  לבצע  אותוה"
ין מני.  )50.000$(מישים  אלף  דולר  ח  לרכוש  את  חלק  הבעל  בדירה  תמורת

שלושה  חודשים  צריך  להימנות  מהיום  בו  הצדדים  יחתמו  על  הסכם  העברת 
 . ת שהאישה תוכל לקבל משכנתאזאת על מנ, הישהזכויות בדירה מהבעל לא

ובמשך  למעלה  מאחת  עשרה  שנה  לא  הסיר  את "  שקט  על  שמריו"בעל  ה
האישה  נאלצה  לעמוד .  כפי  שהתחייב  לעשות  בהסכם  הגירושין,  העיקולים

האישה  שילמה  לבדה  במשך  כל  השנים  את  תשלומי .  מול  נושים  של  הבעל
  תשלומי סתיימוה)  1.6.11(א  "ח  אייר  תשע"כ  עד  שביום,  המשכנתא
ה  נודע  שהבעל  הסיר  את  העיקולים  רק  לאחר  קבלת ישלא.  המשכנתא

האישה  מכחישה  שחתמה  על  קבלת  דואר  רשום .  הבקשה  למינוי  כונס  נכסים
אין משמעות לשינוי ערך הדירה שכן קיים . של  ההודעה על ביטול העיקולים

הבעל  לא  שיתף  פעולה  עם  ביצוע ,  לאחר  הגשת  הבקשה.  הסכם  מחייב
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א  הסכים ל)  50.000$(מישים  אלף  דולר  חהעברת  הזכויות  תמורת  ההסכם  ל
ובכך  הבעל  סיכל  את  ביצוע ,  הישלחתום  על  הסכם  להעברת  הזכויות  לא

 . על התנהגותו חסרת תום הלב" פרס"הבעל מבקש . ההסכם

יום  לאחר  עליית  ערך  הדירות  מבקש  למכור  את  הדירה  במחיר  הגבוה כ
זכות  האישה  לרכוש  את  חלק .  הסכםמהאמור  בהסכם  ובכך  להתנער  מקיום  ה

אמורה  בהסכם  באה  בשל  ויתורים ה)  50.000$(מישים  אלף  דולר  חבעל  בסך  ה
במכונית  ומחלה ,  האישה  ויתרה  על  זכויות  הבעל  בנגריה,  הישרבים  של  הא
מצבו  הכלכלי  של  הבעל  טוב ,  מצבה  הכלכלי  של  האישה  קשה.  על  כתובתה

 . הישבהרבה ממצב הא

ימוש  הן  מצד  שהפרוצדורה  להגשת  תביעת  דמי א  מגיע  לבעל  דמי  של
ה יתכמו  כן  התארכות  הדיונים  הי,  שימוש  לא  התקיימה  והן  מהפן  המהותי

שכן ,  ה  עומד  עיקרון  ההסתמכותישלא.  הישבשל  סיבות  שאינן  תלויות  בא
האישה  שילמה  כל  השנים  את  המשכנתא  בהנחה  שהדירה  תהיה  שלה 

 ." )50.000$(מישים אלף דולר ח בתמורה לתשלום של

 יוןד

ומנגד  לאישה ,  בהסכם  הגירושין  הבעל  התחייב  להסיר  את  העיקולים  שרבצו  על  הדירה

בהסכם לא הייתה הגבלת . עד להסרת העיקולים, ניתנה  האפשרות  לגור  בדירה  ללא תמורה

, ההסכם  קבע  מנגנון  מאוזן.  זמן  או  התניה  אחרת  בהקשר  לחיוב  הבעל  להסרת  העיקולים

האישה  תהנה ,  ד  בהתחייבות  שנטל  על  עצמו  להסרת  העיקוליםשכל  עוד  הבעל  לא  עומ

בהעדר  תאריך  יעד  המחייב  את  הבעל  להסיר  את .  ממגורים  בחלקו  ללא  תשלום  דמי  שימוש

 . אין לבוא בטענה כלפי הבעל על התנהגות חסרת תום לב, העיקולים

דבר עד  שה,  הוא  ניסה  בכל  השנים  להסיר  את  העיקוליםה  הבעל  לפי  ענתטש  לקבל  את  י
למעשה  האישה  כלל  לא  ניזוקה  מכך  שהבעל  השתהה .  הסתייע  בידו  רק  לאחר  שנים  רבות

שכן  בכל  אותה  תקופה  האישה  נהנתה  ממגורים  בדירה  ולא  נאלצה  לשלם ,  בהסרת  העיקולים
אותן  היא  שילמה עבור חלק הבעל א  כמו  כן  תשלומי  משכנת,  עבור  שימושה  בחלק  הבעל  בדירה

ובכל  רגע  נתון  של  הסרת  העיקולים  עמדה  לה  האפשרות ,  ירהיוחזרו  אליה  בעת  מכירת  הד
או ,  משך  שלושה  חודשים  ב)50.000$(מישים  אלף  דולר  חלרכוש  את  חלק  הבעל  בדירה  בסך  

 . לקבל מחצית משווי הדירה לאחר שלושה חודשים

מישים  אלף ח  פי  האמור  בהסכם  זכות  האישה  לרכוש  את  חלק  הבעל  בדירה  בסכום  שלל
. למרבה  במחיר  דירה  תימכרהעומדת  לה  רק  למשך  שלושה  חודשים  ולאחר  מכן    )50.000$(דולר  

להסכם ) 4השאלה  בה  יש  להכריע  היא  ממתי  יש  למנות את שלושת החודשים האמורים בסעיף ז 
האם  למנותם  מיום ,  שלושת  החודשיםין  הפרשנות  אותה  יש  לתת  למניא  יה  המ.  הגירושין

או  מיום  חתימה  על  הסכם  מכר  להעברת .    הבעלכטענת,  ה  על  הסרת  העיקוליםישההודעה  לא
 .ואולי קיים פרוש אחר. הישהזכויות כטענת הא

 ? צדדים הוונתכבלשון הנכתב או שמא  קדוקדהוא  ובע הקםהא

 : נפסק) חושן משפט סימן סא סעיף טו(בשולחן ערוך 

 א  לברא  גאי  המרינן  אלאו,  קדוק  דותו  אי  פל  עדנין  ושטר  השון  למדקדקין"
 ." שון לותו אתב כך כמפני וךין כעני ביה ההדין שבור סהיה ואי הליו כמירג

 :בו צריך לדקדק, להלן לשון ההסכם. לדון לפי הדקדוקוהסכם הרי שיש לדקדק בלשון ה
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הבעל  זכותה  של  האישה  לרכוש  מהבעל   י  על  ידעקולים  הסרת  האחרל)  3"
 ןיתתש)    50,000$(את  מחצית  הדירה  שעל  שמו  תמורת  חמשים  אלף  דולר  

 כויותיו  זל  כת  אאישה  על  שם  ההעביר  לתחייב  מהבעלו,  בעל  לאישהה
 .דירהב

משים  אלף חאת  הסך    ודשיםחלושה  שלבעל  תוך    ן  תיתא  לאישה  האםב)  4
 יןוה  בשו  בה  שווחולק  תתמורתה  וימכר  תדירהה,  ל"נה)    50,000$(דולר  

 ל  פיימנה  כונס  נכסים  לצורך  מכירת  הדירה  ע  ןידת  הביו.  הישהא  ובעלה
 ."בקשת כל צד

אין  רמז ,  הלשון  מלמד  על  תקופה  של  שלושה  חודשים  מיום  הסרת  העיקולים  קדוקד
 . להתחייבות הבעל לחתום על הסכם מכר

 כתובה  הלשון  בק  רלא  וכוונה  בם  גהתחשב  ליש  שפסק  נשטר  הלשון  בדקדוק  הצד  למנםא
  :)ז טעיף סא סימן סשפטמ( בסעיף הבא כך נפסק בשלחן ערוך חושןו. שטרב

 לשון  החר  אולכים  הין  אבירו  חם  עתנה  מאדם  שתנאי  שאומר  שימיש  "
 ."כוונה החר אלאא, כתובה

 . הרי שיש לבחון גם את הכוונה של ההסכם. ו ירוחםנקור הדין מובא בבית יוסף מרבמ

  ומד כוונתם מוכח א דווקא אם– הכוונהי אחר ולכיםהשון ההסכם ללהצדדים סותרת  וונתכשכ

כוונה  תגבר  על  הכתוב  בפרוש  בהסכם  יש  צורך  שיהיה  אומדן  חזק אמנם  על  מנת  שה

 . שאכן לכך התכוונו" אומדנא דמוכח"

 :דלהלןכ) ז טעיף סא סימןס (שפט מל חושן עצחק יספר נחלבתב כל כך ע

 חר  אלא  אהלך  לאין  שנאי  תכל  בידינו  בוא  הדול  גלל  כם  שכתב  שה  מוכן"
'   סףד(  קידושין  דהא  בכןו.  מוכח  דומדנא  אהוי  דיכא  הן  כם  גכוונתוד,  כוונהה
 ומדנא  אקרי  מן  כם  גזהד',  ו  כתכוונה  נלאד'  ו  כאראך  שנת  מעל  ב)ב"ע
 .מוכחד

 שון  לחר  אילך  לאין  דכא  המחבר  הכתב  שה  מפשיטות  בפיר  שתי  אה  זולפי 
 הני  מזהד,  מוכח  דומדנא  אהוי  דיכא  הן  כם  גקאיד,  כוונה  החר  אלא  אכתובה
  [...].בירו חביןו בינו שממונות בהוי דב גל עףא

 נראה  שק  רמוכח  דומדנא  איכא  לם  אבלא,  אמוכח  דומדנא  אוי  הם  אה  זכלו
 א  לה  זבירו  חבין  ובינו  שןייענ  היקר  עעשה  נבגללןן  שייענ  הוונת  כתוך  מןכ
 זה  בוי  הא  לדינא  דפיקא  סאף  ו,)  אעיף  סיח  רןמיס(  הדעה  ריו  בכמבואר  והנימ
 ."  מוכחא דאומדנא בק ריירי מא להכא דמחבר הדברי דתבאר נהאד

. דברי  הנחל  יצחק  משא  ומתן  ארוך  בהבנת  ההלכה  האמורה  כמפורט  בדבריו  בארוכהב
בנדון  דנן  אמנם  כוונת .  דמוכח  על  קיום  הכוונה  דר  אומדנהיעין  ללכת  אחר  הכוונה  בהאלדבריו  

אך  האם  הכוונה .  האישה  אכן  תרכוש  את  חלק  הבעל  בדירה,  ה  שבתמורה  לתשלוםיתהצדדים  הי
כך  שמניין ,  כם  הייתה  גם  לחייב  את  הבעל  לחתום  על  הסכם  מכר  עוד  לפני  קבלת  התמורהבהס

דמוכח   התשובה  לכך  היא  שלא  קיימת  אומדנה  ?שלושת  החודשים  יחל  רק  מחתימת  הבעל
שכן  לצורך  העברת  הזכויות  אמנם  נחוצה  הסכמת  הבעל  לחתימה  על .  שלכך  התכוונו  בהסכם

הראות  לבעל  תחילה  שברשותה  היכולת  לשלם  את ה  צריכה  ליתאך  האישה  הי,  הסכם  מכר
יון  בפרשנות  ההסכם  באופן  שההסכם  הטיל יגאין  ה.  הסכום  קודם  לחתימת  הבעל  על  הסכם  מכר

מבלי  שהבעל  נוכח  שהאישה  יכולה  לשלם  לו  את ,  חובה  על  הבעל  לחתום  על  הסכם  מכר
 . התמורה המוסכמת
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על  אישור  עקרוני  על  קבלת פרשנות  הסבירה  היא  שאם  האישה  אכן  הייתה  ממציאה  לבה
אז  הבעל  היה  חייב  לשתף ,  הלוואה  בתוך  שלושה  חודשים  מיום  שידעה  על  הסרת  העיקולים

מיום שידעה על , האישה יכלה להמציא במשך שלושת החודשים. פעולה ולחתום על הסכם מכר
 אישור  מהבנק  על  הסכמה  עקרונית  לקבלת  הלוואה  בכפוף  לחתימה  על  הסכם,  ביטול  העיקולים

ה  ממציאה  בתוך  שלושה  חודשים  אישור  עקרוני  על  קבלת  הלוואה יתאם  אכן  האישה  הי.  מכר
בפועל  האישה  לא  המציאה  אישור  על  זכאות .  אז  היה  הבעל  חייב  לחתום  על  הסכם  מכר,  מהבנק

האישה  המציאה ,  רק  במועד  מאוחר  יותר  ובחלוף  הרבה  יותר  משלושה  חודשים.  להלוואה  בזמן
שך מ.  )ח"ש  200,000(מאתיים  אלף  שקלים    ה  עקרונית  למתן  הלוואה  בסךאישור  מהבנק  על  הסכמ

 .כל התקופה האישה אף לא פנתה לבית הדין בבקשה שיורה לבעל לחתום על הסכם מכר

 :הרלוונטיים וט התאריכיםירלהלן פ 

ה  על  כך  שהסיר  את ישלח  הבעל  בדואר  רשום  הודעה  לאש)  8.4.13(  ג"ד  ניסן  תשע"כ  יוםב
  .כל העיקולים

להלן .  הישתקבל  אישור  על  מסירת  הדואר  הרשום  לאה)  18.4.13(ג  "אייר  תשע'  ח  יוםב
 :אישור המסירה

 .דואר ישראל –עקב משלוחים  מואר ישראלד

 .RC028401255IL: ידע על פריט מ

אמצעות ב)  08.04.2013(ג  "ד  ניסן  תשע"כך  בר  הדואר  האמור  התקבל  למשלוח  בתאריד
(ג "אייר תשע' ח דבר הדואר האמור נמסר ליעדו בתאריך. חולוןיחידת  הדואר אחד במאי אשר ב

 . אמצעות יחידת הדואר הרצל אשר בבת יםב) 18.04.2013

 :כדלקמן, הישאישור המסירה מצורפת חתימת האל

 ) חתימת האישה ( 

 ביום.  נה  הבעל  לבית  הדין  בבקשה  למינוי  כונס  נכסיםפ)  26.11.13(ד  "שע  תג  כסלו"  כיוםב
 . לייצוגה בהליךוח וי כיפתמה האישה על יח) 16.12.13 (ד"שע תבתטג "י

כ  האישה  לבקשה  למינוי  כונס  נכסים "תקבלה  תגובת  בה)  17.12.13(  ד"ד  טבת  תשע"י  יוםב
קיבלה  האישה  אישור  עקרוני  מהבנק  למתן   )15.12.14  (ה"שע  תסלוכג  "כ  ביום,  ורק  כעבור  כשנה

כ  האישה  לבית "ישור  הבנק  צורף  להודעת  בא  ).  200,000₪(אתיים  אלף  שקלים  מהלוואה  בסך  
ו  הודיעה  האישה  כי  חזרה  בה  מהצעת  הפשרה  שהוצעה ב,  )22.12.14(  ה"כסלו  תשע'  ל  הדין  מיום

 .בדיון בבית הדין

ראה  שקיימת  חזקה  על  שליחי  הדואר  שעשו  שליחותם  ואכן  המציאו  את  הודעת  הבעל נ
  את  עמדת  האישה  לפיה  היא  לא  קיבלה ך  גם  אם  נקבל  א).18.4.13(  ג"אייר  תשע'  ח  ה  ביוםישלא

הרי  ברור  שהאישה  ידעה  על  הסרת  העיקולים  כבר  ביום ,  את  הדואר  הרשום  וחתימתה  זויפה
כ  האישה  את  תגובתו "ברור  שביום  בו  הגיש  ב.  ינוי  כונס  נכסיםמשקיבלה  את  בקשת  הבעל  ל

ת  העיקולים למרות  שהאישה  ידעה  על  הסר.  לבית  הדין  האישה  ודאי  ידעה  על  הסרת  העיקולים
כל ,  במשך  שלושת  החודשים  מהיום  בו  היא  ידעה  על  הסרת  העיקולים,  היא  לא  המציאה  לבעל

רק  כעבור  כשנה  מיום  מתן  התגובה  בבית .  אישור  או  הודעה  על  יכולתה  לרכוש  את  חלקו  בדירה
 . המציאה האישה אישור על זכאותה העקרונית לקבלת הלוואה, הדין

ן ייש  להתייחס  למחלוקת  שב,  ה  אחרת  לאמור  בהסכםדר  אומדנא  דמוכח  על  כווניעהב
שהרי  האישה .  ולקבוע  שידה  של  האישה  על  התחתונה  ,הצדדים  כמחלוקת  בפרשנות  ההסכם
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בתמורה ,  ההסכםוח  מבקשת  להפקיע  את  הבעלות  ואת  המוחזקות  של  הבעל  בחלקו  בדירה  מכ
. לק הבעל בדירהבהיות  התשלום  המוצע פחות בהרבה משווי ח,  לתשלום  שלא  מקובל  על  הבעל

, השטר  שנמצא  בידיהוח  הרי  שהאישה  הינה  בבחינת  בעל  השטר  המבקשת  להוציא  מהבעל  מכ
 ב  מימןס(  הואלו  הלכות  השפט  מושן  חרוך  עשולחןבוכפי  שפסק  ,  על  התחתונהה  באופן  כזה  ידו

 :וזה לשונו ) זעיףס

 ."תחתונה הל עשטר העל בידש, זה ביוצא כל ככןו"[...] 

את  הדעות  שלא  רק  בספק  שקול  ידו  של  בעל   )25  מוד  ט  עלקח(  בניים  רין  דראה  בפסקי  פסקיו
כל  אופן  יד  בעל  השטר  על בהשטר  על  התחתונה  אלא  גם  במקום  בו  המשמעות  נוטה  לצד  אחד  

 : נצטט חלק מהפסק ו,התחתונה

 ).ב מןמי ספט משןשוח( תחתונה הל עשטר העל בד יי כיא ההלכה הריה"[...] 

 על  בדברי  כצת  קשמע  מהלשון  שף  א)ג  יותא(ל  "נ  הןמי  סוסף  יבית  בעייןו
 ה  זצד  לוטה  נשהלשון  כק  ראל,  לומרכ.  תחתונה  הל  עדו  יאת  זכלב,  שטרה
 ל  עדוי,  יותר  בחד  אצדיה  לטי  ניימת  קם  אם  גלאא,  והו  שהידמ  בה  זלצדו
 . תחתונהה

א "רשב  הךק  א"מהרי  הל  שעתו  דיא  הזאתש)    ויףסע(  ולהדגהת  סכנ  בעייןו
 נוסח  שמן  זל  כבלא  [...]  ין  שוונפי  אתרי  לשתמע  משהשטרכ  אוקו  דוברס
 . עליונה הל עדו י- תובע הסיוע לטר שבריד

 ת  מידבמהות  ותחתונה  הל  עשטר  העל  בד  יהגדרת  בסודית  ילוגתא  פפנינול
 ו  אכאן  לה  שווהידמ  בוא  הספק  הםא,  שטר  הל  שלשונו  בשמתעורר  כספקה
 . ותר יחד אצד לוטה נהוא שפילו אוא, כאןל

 די[...]  ק  "מהרי  בבוארמ):  [...]    גןמסיב  (גרשוני  הבודת  עוסק  פן  כל  עתרי
 שטר  העל  בדברי  כשמע  מהלשון  שיכא  הפילו  אתחתונה  הל  עשטר  העלב

 וטה  נותר  יהלשון  שב  גל  עף  אבריו  דפרש  לכול  יבעתהנ  שמעינןש[...]  
 [...]ה  בית  חכדא  לרי  קמיעוטאד  [...]  מניח  הפרק  מאיה  רודע,  תובע  הדבריל
 ל  כיפך  הפרש  לרוצה  שיכא  הדוקאד  [...]  רוב  החר  אממון  בולכין  היןא
 פרש  ליה  לוי  המרינן  אא  לזהב  [...]  ך  כל  כוכרח  מינו  אם  אבלא,  שומעיםה
 שומעים  הבנת  הסתמא  מדא  כורין  קמיעוטא  וביתא  חורין  קשרובא  כהאד
 ליו  עחבירו  ממוציא  המרינן  איהכלו  יפא  [...]  כר  מחביתא  שוטה  נותרי

 . הראיה

 וא  הכלל  האת  זכלב,  חד  אצד  לרבה  הוטה  נשהמשמעות  כגם  שעתו  דריה
 ."תחתונה הל עידוש

 להסכם עצמה נתנה הישאין אפשרות לחזור מהפרשנות שהא

שכן  אין  לפרש  שההסכם .  למעשה  בנדון  דנן  יש  לקבוע  שכלל  אין  ספק  בפרשנות  ההסכם

או לקבלת אישור עקרוני מטיל על הבעל חובה לחתום על הסכם מכר קודם לקבלת תשלום 

כראיה לכך שהפרשנות הסבירה להסכם לא מטילה על הבעל חובה לחתום . לקבלת הלוואה

 .ניתן ללמוד מעמדת האישה עצמה בתגובתה לבקשת הבעל, תחילה על הסכם מכר

תב   כ)17.12.13(ד  "ד  טבת  תשע"י  שהוגשה  לבית  הדין  ביום  הראשונה  של  בא  כוחה  תגובב
 :קמןכדל, הישהא כוחא ב

ה  של ידבר  בקורת  הגג  היחדוומאחר  שמ,  ולם  למרות  האמור  לעילא"
, כי  היא  מעוניינת  לרכוש  את  חלקו  של  הבעל,  מריאכבר  עתה  י,  האישה
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כבוד   יל  ידכקבוע  בהסכם  הגירושין  אשר  אושר  וקיבל  תוקף  של  פסק  דין  ע
ל  פי  השער ע  50.000$(מישים  אלף  דולר  ח  בית  הדין  ולשלם  לבעל  את  הסך  של

. אל  לבית  הדן  למנות  כונס  נכסים  שלא  לצורך,  שכךמ,  )יג  ביום  התשלוםהיצ
החודשים  הקבועים  בהסכם   שלושה  מבקשת  האישה  שמניין,  ואולם

ולאור  הבקשה  האמורה  נודע  לה ,  כאשר  רק  כעת,  פרו  מהיוםיסהגירושין  י
 " .שהבעל הסיר את כל העיקולים על הדירה, לראשונה

ת  החודשים  יחל  מיום  מתן  התגובה  שכן  לטענתה  של האישה  ביקש  שמניין  שלוש  כוחבא  
הרי  שקיימת  הודאת  בעל  דין  שיש  למנות  את  שלושת .  האישה  רק  אז  ידעה  על  הסרת  העיקולים

ד  טבת "י  אין  ספק  שביום  הגשת  התגובה  ביום.  החודשים  מיום  הידיעה  על  הסרת  העיקולים
שלשת  החודשים  תמו שם  כן  ש  לקבוע  אי.  אישה  ידעה  על  הסרת  העיקולים  ה)17.12.13(ד  "תשע

17.3.14(  ד"תשע'  ו  אדר  ב"טהיינו  בתאריך    ל"הבקשה  הנמעבור  שלשה  חודשים  ככל  המאוחר  ל

טוען  וחוזר "הוי  דוכל  פרשנות  אחרת  שתרצה  האישה  מעתה  לתת  להסכם  דינה  להידחות  ,  )
האישה  לא  שילמה  לבעל  את  הסך  שנקבע וכבר  עברו  אותם  שלשה  חודשים  ואחר  מ.  "וטוען
הדירה :  "מור  בסעיףאי  הפש  לפעול  כוי,  כנס  לתוקףנההסכם  מ)  4'  הרי  שסעיף  ז,  ם  במועדבהסכ

 ."הישבין הבעל והאוה שוה בושותימכר ותמורתה תחולק 

 בדירה לפי שוויה בעת החלוקה  תחלקהשכוונת הצדדים היא ל וכחת מומדנהא

  חמישים  אלף שיקול  נוסף  להכרעת  הדין  באופן  האמור  נלמד  מתוך  הבנת  המשמעות  של  סך

במהלך  הדיון  בבית  הדין .  שנקבע  בהסכם  כתמורה  למחצית  הבעל  בדירה  )50.000$(דולר  

התברר  שהסך  האמור  נקבע  בשל  העובדה  שערך  הדירה  בזמן  עריכת  ההסכם  עמד  על  מאה 

(ו  "בכסלו  התשע'  להלן  פרוטוקול  הדיון  מיום  ו.  או  קצת  פחות)    100,000$(אלף  דולר  

18.11.2015:( 

 ?ולר דלף א50 ל שכום סקבע נדועמ : ןדי היתב"

 . ולר דלף א100 ווה שיה הנכס היכ : בעלה

 ."חות פצת קז אווה שיה הנכסה : אישהה

כפי ,  ו  קרוב  לערך  זהארי  שהסכום  שנקבע  בהסכם  משקף  את  שווי  ערך  מחצית  הדירה  ה
ך  הדירה כיום  ער.  ידוע  שמחירי  הדירות  האמירו  בשנים  האחרונות.  זמן  עריכת  ההסכםבשהיה  

תה  ביחס ייאין  ספק  שכוונת  הצדדים  בנקיטת  הסכום  ה.  הכפיל  את  עצמו  ואף  למעלה  מכך
ולא  למחיר  שאינו  משקף  כלל  את ,  או  קרוב  לכך,  למחצית  שווי  ערך  הדירה  בזמן  עריכת  ההסכם

בפסיקת ,  כאמור  לעיל.  קיימת  אומדנא  דמוכח  שלכך  התכוונו  בשעת  עריכת  ההסכם.  ערך  הדירה
במקום  שקיימת  אומדנא  דמוכח  הולכים   ,בדברי  נחל  יצחקו)  ז  טעיף  סא  ססימןב(השולחן  ערוך  

 . אחר הכוונה שבשטר ולא אחר הכתוב

 שיווי הפל כי כדד עיתאמהשולם סוטה מהערך שסכום הש כא"הרמ ורוך עשולחןהחלוקת מ

עולה  לדיון ,  במידה  ונקבע  בהסכם  סכום  שאינו  משקף  את  הערך  האמיתי  של  הנכס,  בנוסף

ודינה ,  אנו  עוסקים  בדירה  שהינה  נכס  דלא  ניידי.  ת  ההונאה  היכולה  לבטל  את  המקחשאל

נחלקו הדעות , ביחס לאונאה בקרקעות כאשר ההונאה גבוהה עד כדי כפל השווי. כקרקעות

ף על הסוגיה במסכת בבא "ראה רי, קיימת  בנושא מחלוקת בין הראשונים.  האם  המקח  בטל

א  דיבור  המתחיל "בדף  צח  ע(  ראה  תוספות  במסכת  כתובות  ,)ף"בדף  לב  עמוד  א  מדפי  הרי(מציעא  
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הובאה ,  להלכה").  ואלו  דברים:  "בסימן  רכז  בדיבור  המתחיל(  וראה  בית  יוסף  ,")אלמנה  שמכרה"

 :א" בין מרן המחבר לבין הרמ)חושן משפט סימן רכז סעיף כט(מחלוקת בשולחן ערוך 

, ההקדשות  וקרקעותה  והשטרות  ועבדיםה,  ונאה  אהם  לאין  שברים  דאלו"
 . ונאה אהם ביןא, אלף בינר דוה שוא, דינר בלף אוה שכר מפילוא

 חד  או  למכר  שגוןכ,  פלגא  מותר  יבלא,  לגא  פד  עדוקא  דמריםש  אויו:  גהה
 )."ש"הראת ו" רשם בורט( ונאה אויה, שנים מותרי

. מידדעת  מרן  המחבר  נפסק  שאין  הונאה  בקרקעות  ביחס  לכל  מחיר  שנקבע  והמקח  קיים  תל
יש  הונאה  לקרקעות  והמקח ,  ומעלה  א  כאשר  ההונאה  עומדת  על  פי  שנים  מהערך"לדעת  הרמ

. היום  ווי  הדירהשבנדון  דנן  המחיר  לפי  ההסכם  הינו  למטה  ממחצית  השווי  האמיתי  לפי  .  בטל
בהכרעת  המחלוקת  קיימות  הרבה .  א"קיום  המקח  תלוי  לכאורה  במחלוקת  שבין  המחבר  והרמ

 . קמאא המר, ים שהמקח בטל ולא ניתן להוציא מהבעלים המקורייםדעות בדברי האחרונ

 עמודבדין    פסק  ז  ברך  כוחסין  יבירורי  ומונות  מיניד(  רושלים  י-  ין  דראה  סיכום  הדעות  בפסקיו

 ):נטש

, תויעסיף  ו"הרי  כהעיקרד)  ו  סמןף  סיסו  וזק  י"  סםש(ך  "ש  הכריע  הולהלכה"
י   רבושידחי  בכתבו.  דינא  דאפיקוי  סהו  ד)ח  נןמיס(ם  "שד  רתבתשו  לצייןו
 ללכ(  לוי  הביתי  ל"מהרו)    כןמי  ספט  משןשו  ב  חקחל(ט  "הרי  משם  בגראיבא  יקע

 מא קרא מחזקת  אוקי  אדינא  דמספיקאד,  )ח  קןמי  א  סקחל(ל  "מהריב  ו)ב  נןמיו  ס
 ןמי  א  סקחל(ל  "צ  זליץ  קרשון  שמי  רבוןאהג  ללמה  שטרתת  ע"ו  שןיעיו(  מקח  הבטלו
 ביא  הלאו,  מוחזק  החזקת  במעמידים  דפלגא  מותר  יקרקעות  באהונין  העני  בפסקש)  דע
און   הגצייןט  ש"מהרי  בןיועי  ).קח  מבטל  דאחרונים  השם  בגר  איבאיק  עיבר  הבריד

 עמידיםתם  מנו  בר  כוף  א"הרי  כם  אהלכה  במספק  שכתב  שגראיבא  יקעי  רב
 ".מא קרא מחזקת בקרקעה

רה  בתמורה  למחיר  הנמוך  ממחצית לא  ניתן  להוציא  מהבעל  את  חלקו  בדי,  לדעות  האמורות

 ".קים לי"שכן הבעל יכול להסתמך על הדעות שקיים ביטול מקח ולטעון , שווי חלקו

 סכם בניגוד לפסיקת השולחן ערוך  בהות המזרח לא יוכל לטעון לביטול סעיףדוג מעז

 הבעל, בנדון  דנן  לפי  כללי  הפסיקה המקובלים על בני הזוג,  אלא  שלמרות  הדעות  האמורות

 . כנגד הכרעת מרן השולחן ערוך" קים לי"לא יכול לטעון 

ך  לפי  האמור  בכללי  הפסיקה  המובאים  בחיבורו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול  הגאון  רבי כ
 :) העיף סטעה שיין דהלכות בה כימן סשפט מושן חוך ערלחן שוצורקי( וסף יא בילקוט"יצחק יוסף שליט

 פילוא,  רוך  עשלחן  בנפסק  שה  מגדנ"  י  ל-  יםק  "טעון  לכול  ימוחזק  האין"
, יים  חנו  אמפיו  ואתרין  דרי  מוא  המרן  שאחרמ,  ליו  עולקים  חחרונים  ארבהה
 ביעת  י"וש.  [הורות  לאוי  רכןו,  ה  זוא  הי  כאמר  ישר  אכל  כוראותיו  הקבלנוו
 חלקו,  )  דות  ח  אימןד  ס"ו  ילקח('    החלק  ו,)  וות  ח  אימןע  ס"ה  אלקח('    בלק  חומרא
' הק    חלעתוה  דחות  י"בשוו,  )  אימןמ  ס"וח('  יק  לבח  ו,)ג  ימןמ  ס"ו  חלקח('  ו
 ]."שםין עי). יב שמודע(

 ונאה  איש  ויתכןיהיה  בכוונת  המתאנה  לשלם  או  להפסיד    לא  שברורהוהאומדנה  מוכחת    אשרכ
 קרקעותב

א  נאמרה  רק  במקום  בו  הצדדים "אמנם  נראה  שכל  המחלוקת  שבין  מרן  המחבר  והרמ

לא  כן .  ר  שיש  פער  בין  המחיר  שנקבע  לבין  השווי  האמיתיקובעים  עתה  סכום  ומיד  מתבר
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אלא ,  במקום  שהמחיר  נקבע  מראש  לפי  השווי  האמיתי  שהיה  קיים  בזמן  עריכת  ההסכם

כאן  נראה  שלכל  הדעות  תעמוד  טענת  ההונאה ,  שרק  במרוצת  השנים  המחיר  השתנה

רכו  ולא לביטול  המקח  בשל  האומדן  המוכח  שהכוונה  במחיר  הייתה  לשווי  המקח  לפי  ע

מכאן  שגם  אם  היינו  נמצאים  עדיין  בתוך  אותם  שלושה .  בכל  מצב,  לסכום  הכסף  הנקוב

(חודשים  בהם  יכלה  האישה  לרכוש  את  חלק  הבעל  בדירה  בסכום  של  חמישים  אלף  דולר  

הבעל  היה  יכול  לבטל  את  ההסכם  מכוח  האומדן  הברור  שלא ,    לפי  ההסכם)50.000$

קיימת  כאן  הונאה  המבטלת  את .    מהשווי  האמיתיהתכוונו  למכירה  בסכום  הנמוך  בהרבה

(כאשר  הפער  בין  שווי  הדירה  כיום  לבין  הסכום  שבהסכם  בסך  חמישים  אלף  דולר  ,  המקח

 . עולה על פי שניים)50.000$

  כשווי הדירה בעת החלוקה וויונית שחלוקה לצדדים הוונת כי כמוכיח ההסכם הלשון מוסף ניועס

נלמד  מתוך ,  ב  בהסכם  מהווה  שווי  ערך  מחצית  הדירהסיוע  נוסף  להבנה  שהסכום  הנקו

אם  האישה ,  בהסכם  נקבע  שכעבור  שלושה  חודשים  מיום  הסרת  העיקולים.  ההסכם  עצמו

נראה  מההסכם .  הדירה  תימכר  והתמורה  תחולק  בחלקים  שווים,  לא  תקנה  את  חלק  הבעל

האם ,  שכל  שהשתנה  בין  שתי  האפשרויות  האמורות  הוא  רק  בשאלה  מי  יהיה  הקונה

לא . אך ביחס לשאר התנאים והזכויות של הצדדים לא יחול כל שינוי. האישה או קונה אחר

מסתבר  שאין  הבדל  בזכויות  הצדדים  בין .  מסתבר  שלאישה  זכויות  עודפות  המותנות  בזמן

שכן  החלופה  בהסכם  לא  באה  מצד  השווי  השונה  שבין  החלופות  אלא  רק .  שתי  האפשרויות

מכאן שהערך של חמישים אלף דולר . ישה את חלק הבעל בדירהמצד יכולת הקנייה של הא

מאחר  ושווי  הדירה  האמיר  למעלה .    הנקוב  בהסכם  הינו  שווי  מחצית  הדירה)50.000$(

 .יש לקבוע כיום את התשלום בהתאם לשווי הדירה לפי ערכה הנוכחי, מכפליים

חובות  הסדיר לליו עקחלבעובדה שהנגרייה והמכונית יישארו לבעל שהרי הבעל גם  התחשב ליןא
 ועיקולים 

שכן  במסגרת  ההסכם ,  יש  לדחות  את  טענת  האישה  לפיה  יש  לפתוח  את  כל  ההסכם  מחדש

על  כן  לא  ניתן  לטעון  על  חלוקת  רכוש  לא ,  הבעל  לקח  על  עצמו  חובות  והסדרת  עיקולים

יכולת  האישה .  מההסכם  עולה  בבירור  שהדירה  צריכה  להתחלק  בחלקים  שווים.  שוויונית

לא  העניקה )  50.000$(רכוש  את  חלק  הבעל  בדירה  בסכום  של  חמישים  אלף  דולר  ל

לאישה  זכויות  יתירות  אלא  באה  בשל  העובדה  שהסכום  האמור  היה  שווי  מחצית  הדירה 

יש  לבצע  מכירה  של ,  מאחר  ובהסכם  קיים  איזון  בחלקים  שווים  ביחס  לדירה.  בזמן  ההסכם

הן  בשל  העובדה  שכך  קבע ,  ים  שוויםהדירה  למרבה  במחיר  ולחלק  את  התמורה  בחלק

והן  בשל  העובדה  שלכך ,  ההסכם  לאחר  שעברו  שלושה  חודשים  מיום  הסרת  העיקולים

 . התכוונו הצדדים בהסכם

בהעדר הסכמה יחליט ,  הצדדים  ינהלו  משא  ומתן  בעניין,  יחס  לתביעת  הבעל  לדמי  שימושב
 .בית הדין בהתאם לבקשות שיוגשו

 ד"אב –רב מאיר פרימן ה
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 .י מצטרף לאמוראנ

 רב מאיר קאהןה

 .גם אני מצטרף למסקנות

 רב יצחק רפפורטה

 כרעהה

 :לאור האמור פוסק בית הדין

להסכם )  4'  לפי  האמור  בסעיף  ז,  מקבלים  את  בקשת  הבעל  למינוי  כונסי  נכסים)  1

 ).29.4.2002(ב "ז באייר תשס"הגירושין מיום י

כסים  למכירת  דירת  הצדדים  הנמצאת בית  הדין  ממנה  את  באי  כוח  הצדדים  ככונסי  נ)  2

המכירה  תבוצע  למרבה  במחיר  לפי [...].  תת  חלקה  ,  [...]חלקה  ,  [...]הידועה  כגוש  [...]  

 .התמורה תחולק בין הצדדים בחלקים שווים, שווי הדירה ביום המכירה

את  כל  תשלומי  המשכנתא  אותם  שילמה ,  הבעל  ישלם  לאישה  מחלקו  בתמורת  הדירה)  3

התשלום  יבוצע  ללא ,  החל  מיום  אישור  הסכם  הגירושין,  חלק  הבעל  בדירההאישה  עבור  

 .חישוב ריבית

 .לצדדים זכות ראשונים ברכישת הדירה) 4

בהעדר הסכמה יחליט , הצדדים ינהלו משא ומתן בעניין דמי השימוש של האישה בדירה)  5

 .בית הדין

 .ין פסיקת הוצאותא

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 .)15/01/2017( ז"ז בטבת התשע"ין ביום יתנ

 רב יצחק רפפורטה רב מאיר קאהןה ד" אב—רב מאיר פרימן ה

 

 

 

 


