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 ה"ב 271060/8יק ת

 אזורי נתניההבבית הדין הרבני  

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יהודה יאיר בן מנחם, הרב אברהם שינדלר, ד" ראב—רב יעקב זמיר ה

 :מבקשה לוניפ ) דוד-ד שי בן"כ עו"י ב"ע (
    
 :משיבהה לוניתפ ) ד לילך שלג"כ עו"י ב"ע (

 ?ו לבטל הסכםכדי לפרש א' אומדנה'תי מועילה  מ:נדוןה

 סק דיןפ

עובר  לסידור  הגט  אישר ).  8.2.2007(ז  "בשבט  התשס'  י  בתאריך  כ"הצדדים  התגרשו  כדמו

' ו  באדר  ב"בתאריך  ט.  בית  הדין  את  הסכם  הגירושין  של  הצדדים  ונתן  לו  תוקף  פסק  דין

 .התקבלה בבית הדין בקשת הגרוש לביטול פסק הדין) 17.3.2014(ד "התשע

בראש  ההסכם .  עיפים  ונספח  בן  שלושה  סעיפיםסחד־עשר  אצדדים  כלל  סכם  הגירושין  של  הה
ובסעיף ,  "עד  להסכם  הגירושין  ית  הדיןבהסכם  זה  הנערך  בין  הצדדים  דלהלן  יוגש  ל"נכתב  כי  

תן ינלעמוד  בהסכם  זה  עד  לדיון  ברבנות  אשר  בסיומו  י  חויביםמהצדדים  "הראשון  להסכם  נכתב  כי  
לחודש ח "ש 4,600הבעל התחייב במזונות שלושת ילדיו בסך ". הגט בהסכמתם המלאה של הצדדים

נקבעו  הסדרי ".  לעזרה  בשכר  דירה"ח  "ש  1,000בתוספת  ח  "ש  3,600שכללו  דמי  מזונות  בסך  
הצדדים  מסכימים  כי  לאב  אין  אפשרות  כניסה  לדירת  המגורים "צוין  כי  ,  של  האב  עם  ילדיויה  הראי

 הרכב המשותף יעבור לידי האב ותכולת הבית תעבור הוסכם כי,  "אשר  בה  מתגוררים  האם  והקטינים
 :וצוין כי, "האם והילדים הקטינים"לידי 

בין  הצדדים  ישנה  הסכמה  מלאה  וכנה  לביצוע  הליך  הגירושים  ופירוק .  10"
המשפחה  בהקדם  האפשרי  וזאת  על  מנת  למנוע  עגמת  נפש  למי  מהצדדים  ולמנוע 

 .פגיעה ברגשות הילדים הקטינים

  כי  כבר  מספר  חודשים  שני  הצדדים  אינם  מתגוררים  יחד  ואינם יש  לציין.  11
 ."מנהלים יחסי אישות לרבות ניהול משק בית משותף

 .27.9.06ד תובל ביום "י עו"תחתית העמוד הופיע אימות חתימה שנעשה עב

הצדדים  מחויבים  לעמוד  בנספח  להסכם  זה  עד  לדיון  ברבנות "ם  בראש  הנספח  להסכם  צוין  כי  ג
הבעל התחייב כי עם סידור הגט הוא יעביר ". ו  יינתן  הגט  בהסכמתם  המלאה של הצדדיםאשר  בסיומ

וכי  עד  להעברת  הבעלות  הוא  ימשיך  לשלם  את  מחצית ,  ה  את  זכויותיו  בדירת  הצדדיםישש  הא"ע
התחייבה  כי  עם  העברת  הבית  על  שמה  היא  תשחרר  מן  המשכנתא  את  הבעל   ישהאוה.  המשכנתא
הפעם  בתאריך ,  ד  תובל"י  עו"פח  הופיע  אימות  חתימה  שגם  הוא  נערך  עבסופו  של  הנס.  ואת  ערבו

 ).15.1.2007(ז "שסהתה בטבת "כ

אין   ית  הדיןבכ  הגרושה  כי  ל"ענה  בט)  23.6.2014(ד  "תשע  הןווסיה  ב"  כדיון  שנערך  ביוםב
 : סמכות לדון בתביעה שכן
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 יובח  ל  עבעל  הביעת  תנתיים  שזה  מיונים  דתנהלים  מקוה  תפתח  במשפט  הבבית"
 נוסףב, קוה  תפתח  במשפט  הית  ביזיון  בל  עגרוש  הל  שביעה  תשי,  מזונות  בישההא

 צריך  שה  מכל  שו  לנאמר  והסכם  העניין  בקוה  תפתח  לקשות  בלוש  שתובע  הגישה
 ו  למרוא,  זונות  משלם  מא  לוא  הניםשמונה  ש,  רעתי  פענת  טהגיש  לה  זעשותל
 ת  אפחיתו  יוצדק  מאימצ  יאם  וזונות  מפחתת  הביעת  תהגיש  לליוע,  וצה  ראםש
 גרוש  הגישה,  סכם  הכיפת  אל  עישה  האל  שמשפט  הבית  בביעה  תיש  ו,מזונותה
  [...]" גנה התבכ

 :כ הגרושה וטען כי"כ הגרוש דחה את טענותיה של ב"ב

 מפורט  שפיכ,  לטענתנו,  יקטיבי  פסכם  הדין  הבית  בזוג  הני  באשרים  מ2007־ב"
 אז  ו2011  ובמבר  נד  עחדיו  יורג  למשיכים  מדין  הבית  מוצאיםי,  טענה  הכתביב
 2012  שלהי  בגיש  מבעל  האז  ובד  לילדים  הגדל  מהבעל  ובית  הת  אישה  האוזבתע
 בין  לבין,  פ"הוצל  בקטית  טקשה  בישה  האגישה  מאז  וישה  האנגד  כזונות  מביעתת
 דיש  גשופטת  הל  שתיווכהב,  שפחה  מענייני  לשפט  מבית  ב2013  מאי  ביון  דשי

 ילדים  ההוצאות  בשאת  למתחייבים  ותביעה  הת  אמוחקים  והבנות  לגיעיםמ
 בית  בדיון  האחרל,  שותפת  מורות  הל  עוסכם  האשר  כשווה  בווה  שהרפואהו
 ומרים  אהם  ורעתי  פענת  טמגיש  ובא  סכפרפ  ב"וצל  הלשכת  לבעל  הונה  פמשפטה
 אישר  שגורם  הוא  המכא  סבר  שי  מהליכים  העיכוב  בדון  למכא  סרי  בא  להם  שול
 ותו  אפנה  המשפט  הבית  ומשפט  הבית  לנהפ,  ן  כל  עתרי,  דין  הית  בזה  והסכם  התא
 ."רבני הדין הביתל

 :סיכם את ההליכים ית הדיןב

, וקף  תו  לנתן  וירושין  גסכם  הדין  הית  בישרא)  8.2.2007(ז  "שס  תשבטב'    כיוםב"
(ב  "ט  בתמוז  תשע"כיום  ב,  ח"  ש4,600  סך  בזונות  משלם  יאב  הי  ככתב  נהסכםב

 הוצאות  הפיהם  לצדדים  הסכמות  הבא  סכפר  במשפט  הית  באישר)  19.7.2012
 בית  בין  דסק  פיתןנ)  2.5.2013(ג  "ב  באייר  תשע"  כיוםב,  שווה  בשולמו  יחריגותה
 גרוש  הטענתל.  אם  הנגד  כאבא  הל  שמזונות  הביעת  תל  שופי  ססילוק  למשפטה
 ריה, הסכם הת  אמאשר  הדין  הבית  בניתן  שדין  הסק  פת  אבטל  ליא  ההבקשה  ויותה
שיבה  כי   הגרושהכ  ה"ב".  הסכם  האישר  שדין  הבית  לונהת  נכך  להסמכותש
 ית  ביוע  סלא  בהסכמה  בצדדים  הליו  אהגיעו  שירושיןג)  שרהפ  (הסכם  בהמדובר"
 ל  כיום  העד  ואישור  המועדמ,  הסכם  הת  אדין  הית  בישר  אצדדים  הבקשתל,  דיןה
, שפחה  מענייני  לשפט  מבית  בונות  שתביעות  בדונו  נה  זהסכם  בקשורים  הענייניםה
 בר  סילוא,  2007  מ־סכם  האכיפת  לביעה  תיום  כתלויה  ועומדת,  עיל  לנאמר  שפיכ
 אישור  המועד  משיהוי  הטענת  למעבר  והתבטל  להסכם  הל  שינו  די  כאב  הובר  סוא
  [...] הסכם  הל  שביטולו  לגדית  נביעה  תהגיש  לאב  השאיר,  ביטול  הקשת  בעדו
פ "וצל  התיק  בםתנהלימ,  יום  הד  עחד  אקל  שולמו  שלא  ושולמים  מלא  שמזונותה
, 2007  מין  דסק  פמבטל  שין  דסק  פש  יה  זועד  מעד  שו  אשילם  שבור  סהאב  שככלו

 דין  הבית  לין  אאלה  הטעמים  הכלמ,  רעתי  פטענת  בקשה  בהגיש  לאב  היואיל
 ."מכותס

 ,דיון  שגם  בו  עלה  נושא  הסמכות,  )24.11.2014(ה  "תשע  הכסלוב'  בתום  הדיון  שנערך  ביום  ב
 :ו ולפיהאת החלטת ית הדיןבתן נ

 רכוש  הןייענ  בדון  לית  הדין  במכות  סנין  עי  כחליט  מית  הדין  בהדיון  ועיון  הלאחר"
 ביטול  לגרוש  התביעת  בית  הדין  בסיקת  פאחר  לקר,  כך  בורך  צהיה  ים  אוחלטי
 .גירושין ההסכםד ו"סהפ

 יא  הגרוש  התביעת  והואיל  שותנת  נסברה  הי  כובע  קית  הדין  בעבר  הזונות  מנושאב
 יום  מא  לתייחס  ימזונות  היטול  בנושא  שריה,  גירושין  ההסכם  וד"סה  פביטולל
 אישור  להדיןק  ס  פיום  מלאא,  גירושין  ההסכםד  ו"סה  פביטול  לבקשה  הגשתה
 הסכם  הביטול  לתביעה  התקבל  תם  אםג,  בהיר  מית  הדין  בולםא.  גירושין  ההסכםה
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, זהכ  שמקרה  בלאא,  לדיו  ימזונות  מליל  כאב  הת  אפטור  לכדי  בשלעצמו  כזה  ביןא
 זונות  מלא  וילדים  הרכי  צל  שסיקהוח  פכ  מזונות  מהיו  יאב  החויב  יהם  במזונותה
 ."הסכםוח הכ מנקבעוש

כ "וב,  כ  הגרושה"י  ב"חקר  הגרוש  ענ)  11.2.2015(ה  "תשע  השבטב  ב"כדיון  שנערך  ביום  ב
פטמבר   סד  ע07  מפברואר"חת  אותה  קורת  גג    תהצדדים  התגוררו  שהגרושה  ציינה  כי  אין  מחלוקת

 ."חד ירנו גי כמשפחה הל כת אימן מוא ה2011 עד"הגרושה עצמה הוסיפה , "2011

 ד  עחד  יהתגורר  למשיכו  הגירושין  החרי  אהם  שודה  מת  אאם  "כ  הגרושה"שאל  את  ב  ית  הדיןב
 רו  גהם"כ  הגרושה  השיבה  "וב.  "חד  ירו  גם  היכ,  יקטיבי  פיה  ההסכם  הכל  שוען  טוא  הזא,  2011  וףס
 אותו  בחד  ייו  חהם  שתקופהב,  חר  אבר  גם  עתראתה  היא  הקופה  תאותה  ב  [...]נפרד  בית  באותוב
, גירושין  הוהגרושה  עצמה  הוסיפה  כי  היא  הכירה  את  אותו  גבר  כארבעה  חודשים  אחרי".  ביתה

 יו  הום  יל  כבית  הת  אעזוב  לצה  ראל]  הגרוש  [=ואה,  ]הגרוש  [=תו  אא  לבית  בייתי  חאני"לטענתה  
לטענת  הגרוש .  2011לא  הכירה  איש  עד  שנת    ישהאם  וטען  שההגרוש  הכחיש  את  הדברי.  "שטרותמ

 עניין  מתחילול  ההכ:  "לדבריו,  ההסכם  נעשה  רק  כדי  למנוע  מאביו  להשתלט  על  דירת  הצדדים
 ת  אנה  בהוא  שומר  לתחיל  הואה,  וג  זת  בהביא  ודירה  בר  ג]פלוני[  שיותה,  לי  שבא  אם  עדירהה
 וכל  יא  להוא  שדי  כירושין  געשות  לרצינו  וסיפור  הכל  מלחצנונ,  וג  זת  בביא  ההואו,  כספו  מיחידהה
 לנו  שבית  הת  איקח  תא  לזו  הזרה  הישהאה  שעשות  לשביל  בלי  שבא  אם  עלחמתינ,  ליה  ערשוםל
 ."15 גיל מליו עובד עאניש

 2012  ועד  2006אשר  העידה  שמשנת  ,  שכנה  של  הצדדים,  ]'ע  ['דיון  הבא  הופיעה  הגבב
 וסעים  נולכים  החד  יבית  בנמצאים  [...]  ענין  ובר  דכלל  ורמטיבית  נמשפחה"המשפחה  התנהלה  כ

 ם  עהם  שואה  רני  אאחרונות  הבשנים"ל  נשאלה  היכן  הילדים  שוהים  והשיבה  כי  "הנ.  "חוזריםו
 ".צלו איו ההם שומר לכולה יניא' ספותו' וופנועים אם עאים בם ה]פלוני[

  הצדדים 2011כי  עד  שנת    ןית  הדיבגם  הוא  מסר  ל.  צדדים  הל  שכנםש,  ]'מ[ר    מוד  הופיע  העדע
  [...] ילדים  הל  שצוות  מבר  [...]  שפחתיים  מירועיםא,  בר  דכל  לשפחתי  מא  תנהלים  מגיל  רזוג"נראו  כ

לדבריו  הגרושה  עזבה  את  הבית .  "סודר  משפחתי  מתא  להתנהלות[...]  ול  כה,  ורחים  אבלתק,  וגז
 ת  אותר  יצתה  חא  להיא  ונינוי  בקשר  הותק  נאז  ומשהו  ונתיים  שפני  לערך  באוד  משה  קוח  רבסערת"
. "נים ששלוש-תיים שפני ליה הה זעקות ציו ה,בורנו עמכונן ושה קאוד מירוע איהה. חשמלי  השערה

 ום  יכל  שומר  אא  לם  שיו  הילדים  הוודאי:  "הוא  נשאל  האם  מאז  ראה  את  הילדים  אצל  הגרוש  והשיב
 בית  לערך  בבוע  שדי  מגיע  מיה  הבל  אישיבה  ביה  השני  הצבא  ביה  החדא,  יוצאים  וכנסים  ניו  הבלא
 ]פלונית [ם עישית איחהש "עברבל  אף נשאל האם קיים "הנ".  לו  שבית  ביו  הילדים  הבלא.  קטן  הגםו
 ם  אירושין  גל  ע]פלונית  [ם  עיחה  שיזה  ארחוק  העבר  בהיה:  "והשיב?  "]פלוני  [ם  עגירושין  הענייןב
 משפחתי  התא  הת  אוב  שקימו  הם  היועכשו,  עם  פתגרשו  ההם  שאוויר  החלל  ביה  ההז  [...]  א  לו  אןכ
 ."דברים הוח רגדול בה זוסף ניסיון נישו

 יסיון  נהיה  שחלוקת  מאין  ו2007  שנת  בהתגרשו  שחלוקת  מאין"גרושה  כי  כ  ה"דיון  זה  טענה  בב
גרוש  טען כ  ה"ב,  "11  ספטמבר  בבית  הת  אתרגב  הזיבת  עועד  מד  עחת  אג  גורת  קחת  תרו  גהצדדיםו

 וא  הכךר  אח  ודשיםחלושה    שלשתק  ניה  ה"כ  הגרושה  לאחר  הגירושין  "בלדברי  .  שנפרדו  בנובמבר
 היו  שקופות  תהיו  שמו  כחדר  האותו  בישנו  שקופות  תיו  החד  ייו  חהם  שתקופה  הבמהלך.  זרח
לטענת  הגרושה .  "בועיים  שבוע  שו  אומיים  ייום  מיותר  לנגדו  כרחקה  הווי  ציה  הפרדים  נחדריםב

חודשים הצדדים ' לדבריה לאחר מס]. 'כ[רוש הלך לבית אמו בוהג, לאחר הגירושין היא שבה לביתה
 טן  קלד  יי  ליהה,  צו  רילדים  ה,שקם  לציתי  רמיד  תאני,  מיד  תיסיונות  נהיו.  "ניסו  לשוב  לשלום  בית

 יו  הצטרף  ההוא  שירועים  אהיו  [...]  עצר  מצווי  ושטרה  מיה  הלימויות  איוה.  צליח  הלא  ויסיתי  נינוקת
 וצה  רא  לישה  אףא,  חד  ילכנו  השלא  כלי  שזוג  הני  בם  עיולים  טגם  וותפיםש  מיולים  טיו  היסיונותנ
 ."שתנה הא לוא הצליח הא לה זבלא, רושה גלהיות ובד ללדים ילושה שגדלל
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  :כ הגרוש חקר את הגרושה לגבי נסיבות הגירושין"ב

 2007 שנת בעשיתם שה מעשיתם שמה לסוימת מיבה סשי. ש"

 ותם  אהעלים  וילדים  הת  אקח  לוא  הלאגן  ביה  ההתגרש  לצינו  ר2002  שנת  בםג.  ת
 ל  שקופה  תיהה,  תגרשו  תאל  ונסו  תנו  לאמרו  ושקם  לניסו  ואו  באזד  ו"ו  עי  ליהה
 אז  וגישור  לית  הדין  מבותנו  אפנוה,  ביתם  שלו  לחזור  להסכמנו  ושות  קנתייםש
 ה  מין  אירושין  גק  רריךצ':  ]פלוני[  למרתיא.  שה  קרטון  של  עלו  ענישואיןה  "שנתב
 .עם פוד עמר אוא הכךר אח והתגרשנוו' וג זבני כסתדרים מא לחיים השותעל

] פלוני[ל    שבא  את  אנשל  לציתם  רי  כעשה  נולו  כל  כההסכם  שומר  אניא:  ש
 .זכויותיומ

 .כויות זו ליו האל: ת

 יור  דיחידת  בספים  כהשקיע  ש]פלוני  [ל  שאבא  לכויות  זהיו  ימא  שששתםח:  ש
 .ביתב

 .בית בגור ללו שאבא הת אהביא לחליט ה]פלוני[, ספים כשקיע הא לואה: ת

 ליכים  היהלתם  נית  הדין  בבאושר  שהסכם  הריכת  עמועד  לסמוך  שומר  אניא:  ש
 .]פלוני [ל שבא אם עשפטייםמ

 ...רבה הגירושין הת אהציף שה מם גה ז,היות לכולי: ת

 ?]פלוני [ל שבא אגד נלונה תגשתםה: ש

 .ונגד נביעה תגיש הואה: ת

 ?תכם אבע ת]פלוני [לש בא אהמ. ש

 .הבית מצי חוצה רהוא שותנו אבעת: ת

 ?כן מאחר לותו אבעתם תם גתםא: ש

[...] 

 ?כירות שמי דקבלת ל]פלוני [ל שבא אנגד כביעה תגשתםה: אישכ ה"ב

 .כירות שרשנו דןכ: ת

 ?מכם מכסף וכויות זצה רואה, כן לודם קתכם אבע תואה: ש

 .כוןנ: ת

 ?ערךב, ומר לכולה יתא, תכם אבע תוא התימ: ש

 ."הטעות לוצה ראל, ושג מי ליןא: ת

 לאותו"והגרוש  השיב  כי  הם  שבו  ,  שאל  את  הגרוש  לאן  הוא  הלך  לאחר  סידור  הגט  ית  הדיןב
 ד  עום  יאותו  מחד  ישנו  ייוכים  חם  עחוץ  בשבנו  ילה  שדוד  הל  ששתו  אל  שדות  עאן  כיהה"ו,  "יתב
 ".2011 שנת ביה ההז, א בבא אי למר אאוטו בישהו מם עותה אצא מלי שהבןש

כ  התובע  כי  הצדדים  פיצלו  את  דירתם  לשני  חלקים  על  מנת  שאביו  של הגרוש "סיכומיו  טוען  בב
 אלא  שאביו  השקיע  כספים  בדירה  וכעבור  זמן  צירף  ליחידת  הדיור  אישה  זרה,  יוכל  לדור  באחד  מהם

הסכם  גירושין  פיקטיבי תדרוש  זכויות  בדירה  ועל  כן  ערכו  ביניהם    ישהאהצדדים  חששו  שאותה  ו
לדבריו  התובענה  לביטול  ההסכם  הוגשה  רק  לאחר .  ישהאש  ה"אשר  לפיו  הדירה  תועבר  בשלמות  ע

כ  הגרוש  מציין  כי  ההליכים  המשפטיים "ב.  שהגרושה  הבהירה  לגרוש  כי  ברצונה  לממש  את  ההסכם
ש "  בביהמ  והסתיימו  בפסק  דין  שניתן  על  דרך  הפשרה2002בין  הצדדים  לאבי  הבעל  החלו  בשנת  

כ הגרוש "ב. שנים שבו הצדדים לחיות ביחד רבע וחציאלטענתו מיום הגירושין ולמשך . 2010בשנת 
וכי  הגרוש  המשיך ,  מצביע  על  כך  שהגרושה  עצמה  לא  ביצעה  את  ההתניות  הרכושיות  של  החוזה
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וכי  גם  הגרושה  הודתה  שהגרוש  היה  זה  שדאג  לאורך .  לשלם  את  תשלומי  המשכנתא  השוטפים
  פנתה 10.2.13וכי  רק  בתאריך    )14.5.15  –ה  "ה  באייר  תשע"כ  יון  מיוםד(  ם  להשכרת  הדירההשני

 .ש בבקשה למימוש ההסכם"לביהמ

כ  הגרושה  כי  פסק  הדין  שניתן  בתביעת  אבי  הגרוש  נגד  הצדדים  מוכיח  שלא  היה "נגד  טוענת  במ
ש  הנתבעת  לא "משפטית  גם  ללא  העברת  הדירה  ע"שכן    אישההש  "כל  צורך  להעביר  את  הדירה  ע

כ  הגרושה  אף  מציינת  מספר  עובדות  שלטענתה  מורות "ב".  הצליחו  אביו  וחברתו  להשתלט  על  הנכס
לטענתה העובדה שלמרות שההליכים מול אבי הבעל החלו בשנת ,  יקטיביפעל  כך  שההסכם  לא  היה  

י   דבר  המלמד  שההסכם  לא  נערך  עקב  הסכסוך  עם  אב2007  הסכם  הגירושין  נערך  אך  בשנת  2002
עם  סיום   ידמעוד  טוענת  הגרושה  כי  אילו  היה  ההסכם  פיקטיבי  היו  הצדדים  פועלים  לביטולו  ,  הבעל

עוד .  ולכל  הפחות  היה  הגרוש  פועל  לביטולו  עם  עזיבת  הגרושה  את  הבית,  ההליכים  מול  אבי  הבעל
ות על  חלקה  בזכויותיו  הסוציאלי,  כ  הגרושה  כי  העובדה  שהגרושה  וויתרה  על  כל  כתובתה"טוענת  ב

והפנסיוניות  של  הבעל  ועל  רכב  הצדדים  כנגד  קבלת  חלקו  של  הגרוש  בדירה  מורה  כי  ההסכם  לא 
 .היה פיקטיבי

 סיקת ההלכהפ

טענת  הגרוש  לביטול  ההסכם  נסמכת  בעיקרה  על  עילה  אחת  והיא  כי  הסכם  הגירושין  שנחתם 

קת  הנכסים לא  במטרה  להסדיר  את  יחסי  הממון  וחלו,  י  מרשו  נערך  ונחתם  אך  למראית  עין"ע

שאכן  ניהל  הליכים ',  בין  הצדדים  אלא  כדי  להגן  על  דירת  הצדדים  מפני  תביעה  של  צד  ג

 .משפטיים מול הצדדים בהקשר לדירה המופיעה בהסכם

ולפיה  מכלול  הנתונים  אשר  מציג  הבעל  מורים  כי  ההסכם   ומדנהאענה  זו  מבקשת  להתבסס  על  ט
ך  הוא  הנכון  ומכלול פלדבריה  הה,  האדרב,  ףטענה  שהגרושה  שוללת  בתוק,  נחתם  אך  למראית  עין

העובדות  בתיק  מורה  כי  ההסכם  שנחתם  בין  הצדדים  היה  הסכם  שנועד  להסדיר  את  יחסי  הממון 
 .ועל כן יש לו תוקף על פי הדין, ביניהם

 .נשתדל לדון בדברים משורשם, ועל מנת למצות את ההלכה, דרכנוכ

 האומדנה הנצרכת כדי לבטל הסכם. א

שיש  להסביר  את  שורש  הדין  המאפשר  לנו  לקבוע ,  אני  הקטן,  ד"  וראש  נראה  לענהנה  תחילה

, משפטי  מחייב-כי  הסכם  או  התחייבות  מסוימת  היו  אך  למראית  עין  ואין  להם  כל  תוקף  הלכתי

 )א,    עט–ב  ,  כתובות  עח(בדיני  שטר  מברחת  '  והגם  שלכאורה  ניתן  לגשת  הישר  לסוגית  הגמ

החוזר  וניעור  ובא  בעת  האחרונה  פעם ,  כי  בעניין  כה  חמוראמרתי  ,  ולדמות  מילתא  למילתא

ומכוחם  ללמוד ,  טוב  יהיה  לבאר  את  הדברים  מראשיתם  וייסודם,  אחר  פעם  לשערי  בית  הדין

 .ולבאר גם את המחלוקות המפורסמות בדיני שטר מברחת

, לפיאני  הקטן  והדל  בא,  אשר  כבר  נתבארו  על  ידי  אומדנהההנה  יסודם  של  דברים  נעוץ  בדיני  ו
 :וככל הניתן בקצירת האומר, אביאם בתוספת נופך, במספר פסקי דין

 :אחא אם הולכים בדיני ממונות בתר אומדנה' נחלקו חכמים ור) א, צג בתראבבא (דהנה בגמרא 

זה ,  שזה  מנוגח  וזה  מועד  ליגחפי  על  ף  שור  שהיה  רועה  ונמצא  שור  הרוג  בצדו  א"
רבי  אחא  אומר .  וע  שזה  נגחו  וזה  נשכואין  אומרים  ביד,  מנושך  וזה  מועד  לישוך

 ".בידוע שזה הרגו, גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו
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, זקי  ממון  חנ(ם  "וכפי  שהעלה  הרמב,  ונפסקה  הלכה  כחכמים  שאין  הולכים  בממון  אחר  אומדנה

 ):יד

אף  על  פי  שזה  מנוגח  וזה ,  שור  שהיה  רועה  על  גב  הנהר  ונמצא  שור  הרוג  בצדו"
יגח  זה  מנושך  וזה  מועד  לישך  אין  אומרין  בידוע  שזה  נשכו  וזה  נגחו  אפילו מועד  ל

גמל  האוחר  בין  הגמלים  ונמצא  גמל  הרוג  בצדו  אין  אומרין  בידוע  שזה  הרגו  עד 
 ."שיראוהו עדים כשרים

שהולכים  אחר ,  ראינו  היפך  הדברים)  א,  ם  קלבש(והדברים  זוקקים  ביאור  שכן  בהמשך  הגמרא  
 :תםוכדאיתא ה, אומדנה

חר או,  הרי  שהלך  בנו  למדינת  הים  ושמע  שמת  בנו  ועמד  וכתב  כל  נכסיו  לאחרים"
שאילו  היה ,  רבי  שמעון  בן  מנסיא  אומר  אין  מתנתו  מתנה.  בא  בנו  מתנתו  מתנה  כך

 ."בן מנסיא י שמעוןבואמר רב נחמן הלכה כר, יודע שבנו קיים לא כתבן

 :ל" וז,)א, רמו ושן משפטח(ן ערוך ן השולח"ומר) א, ומתנה ויה כיז(ם "וכן פסקו הרמב

לעולם  אומדין  דעת  הנותן  אם  היו  הדברים  מראים  סוף  דעתו  עושים  על  פי האומד "
כיצד  מי  שהלך  בנו  למדינת  הים  ושמע  שמת  וכתב  כל  נכסיו ,  שלא  פירש  על  פיף  א

לאחר  מתנה  גלויה  גמורה  ואחר  כך  בא  בנו  אין  מתנתו  קיימת  שהדברים  מוכיחים 
 [...]" קיים לא היה נותן כל נכסיו שאלו ידע שבנו

ותירץ  לחלק  בין  שני  סוגי  מקרים )  תשובה  סימן  קכטב(ק  "וכבר  נזקק  לסתירה  זו  רבנו  המהרי
 :ה"וכל, ואומדנות

הלא  ידוע  הוא  שפסקו  רב ,  ואם  כי  כתבת  שיש  אמתלאות  רבות  מראות  על  הענין"
בנן  דאומרים אלא  כר,  ג  דאין  הלכה  כרבי  אחא"אלפס  ורבינו  משה  מיימון  והסמ
אין  לומר  בידוע  שזה ,  זה  מנושך  וזה  מועד  לישך,  דאפילו  זה  מנוגח  וזה  מועד  ליגח

והוא  הדין  בכל  אמתלא .  אלא  אמרינן  המוציא  מחברו  עליו  הראיה',  נגחו  כו
ראה  בנחמה  אם א':  דאמר,  ואפילו  כגון  כביוצא  דההיא  דשמעון  בן  שטח,  שבעולם

י  אחריו  ומצאתי  חרב  בידו  ודם  מטפטף ורצת,  לא  ראיתי  שרץ  אחר  חבירו  לחורבה
  [...]דבכי האי גוונא לא מחייבינן ליה', והרוג מפרפר

', והצילו[...]  ושפטו  העדה  'משום  דכתיב  ,  ואין  לומר  דהיינו  דוקא  בדיני  נפשות
[...] אבל  בדיני  ממונות  באומדנא  רבה  כי  האי  דשמעון  בן  שטח  אזלינן  בתריה  

הוכיח  דאין  לחלק  בין  אומדנא  דשמעון  בן דמתוך  ההיא  דסנהדרין  גופא  יש  ל
 [...]ג דהוי אומדנא רבה לשאר אומדנא "שטח אע

אחא  אליבא  דהני  רברבתא   שאמרנו  דלא  קיימא  לן  הלכה  כרב,  ןינחזור  לעיקר  הדו
דהא  קיימא  לן  בכולה  תלמודא ,  ונאמר  דפשיטא  דאין  להקשות.  שכתבתי  למעלה

תובות כ(  ן  עזריה  דריש  פרק  אף  על  פיאליעזר  ב'  כי  ההיא  דר,  דאזלינן  בתר  אומדנא
וכן  ההיא  דרבי .  וקיימא  לן  כוותיה,  דלא  כתב  לה  אלא  על  מנת  לכונסה,  )א,  ף  נהד

קיימא  לן  נמי ',  כל  נכסיו  לאחרים  וכו  מעון  בן  מנסיא  דשמע  שמת  בנו  וכתבש
, תובות  דף  צזכ(  וכן  בפרק  אלמנה  נזונית.  )ב,  ף  קמודבא  בתרא  ב(  כוותיה  בפרק  מי  שמת

וכן  גבי  שכיב  מרע  שכתב  כל  נכסיו  בלא  שיור .  בי  זבין  ולא  אצטריכו  ליה  זוזיג  )א
ואפילו  גבי  אסורא  דמסוכן שאומר כתבו .  וכן  בכמה  מקומות  בתלמוד.  ועמד  דחוזר
ולא  תימא  דהיינו  דוקא  להחזיק  ממון  אבל  לא .  שכותבין  ונותנין,  גט  לאשתי

ייתי  ההיא   מ)א,  ובות  דף  נהתכ(  הא  בריש  פרק  אף  על  פיד  –  להוציא  ממון  מחזקתיה
וקאמר ,  דארכביה  אתרי  רכשי,  דאומר  רב  גבי  מתנת  שכיב  מרע  שכתוב  בו  קנין

דלא כתב לה אלא , ומדמה לה לההיא דרבי אלעזר בן עזריה, דהיינו מטעם אומדנא
ולא ,  וכן  גבי  מסוכן  סמכינן  אאומדנא  אפילו  לענין  אסור  ערוה.  על  מנת  לכונסה

 .אשת אישאמרינן העמידנה בחזקת 

אלא ,  דודאי  דכל  היכא  שהמעשה  מבורר  אצל  הדיינים.  פילו  הכי  לא  קשה  מידיא
. אזלינן  בתר  אומדנא,  שאנו  מסופקין  באומדן  דעת  הנותן  או  המוכר  או  המגרשה



 דינת ישראלמ
 הרבנייםתי הדין ב

 47 :זהה ספרור החלטהמ  )271060/8- 20/7  ( 

www.rbc.gov.ilאתר אינטרנט ; 1700-501-531' טל, מענה קולי בדיבור –רכז מידע מ 09-8613225: תניהנקס בית הדין פ
 

דאין ',  כי  ההיא  דגמל  אוחר  כו,  אבל  היכא  דלא  נתברר  גוף  המעשה  אצל  הדיינים
הא  ודאי  פליגו  רבנן  עליה  דרבי ב  –  ידוע  לנו  אם  נגחו  ואם  לאו  אלא  מתוך  אומד

  [...]"וקיימא לן כוותייהו לדעת הפוסקים הנזכרים למעלה, אחא

שבו  המעשה  ברור  אלא  שאנו  באים   ק  הרי  שבנדון  כנדון  דידן"רי  רבנו  המהריבמצא  שלדנ
י "ל  מופת  הדור  וגאון  עוזנו  הגרע"ן  הראש"וראה  למר.  לאמוד  את  דעת  הנותן  אזלינן  בתר  אומדנא

רבים   ק  והביא  פוסקים"הביא  את  דברי  המהרי  ש)ה  אות  ו  ן  משפט  סימןשוחאומר  חלק  ה  ע  ביי(  ל"זצ
ושן ח(  ת  גינת  ורדים"שו,  )ג"עח  רסף  נא  ד  ן  משפט  סימןשוח(  ת  דרכי  נעם"ומהם  בשו,  שמסכימים  עמו

ת "שו,  )סז  ימןס,  רסוק(די  דוד  ית  "שו,  )יג  ושן  משפט  סימןא  חק  לח,  ייאשע(בית  יהודה  ,  )ב  סימן  כלל  ב  פטמש
כן העלה גם שועל דבריו אפשר להוסיף . )טו סימן יםחיורח א( ץ"ת הרמ"שו, )ב  סימן  דעה  ורהי(  יבא  הלוי

 .)כט סימן זרת כהןע( י הכהן קוק"ן הגרא"וכן הסכים גם מר, )שיג' מע, אמפרונטיל( הפחד יצחק

בדעת   ומדנהא  פי  יש  לדון  על  ש)ז  טספר  בות  א  אערכתמ(  רועים  הבנו  המשכנותרכן  העלה  גם  ו
א  לפרש  את "ברורה  וגלויה  לכל  וא  אומדנההועיין  בדבריו  שהוסיף  וגדר  דהיינו  אך  כאשר  ,  הנותן

 :ה"וכל, אף לא בדרך רחוקה, דעת הנותן בצורה אחרת

 יה הלא שלל כפקפק לאין שדברים בלא אעתא דומדן  אחר  אילך  לאין  שדוע  יהויו"
 אין  דכיוןו',  כו  וירשו  פאילו  כסתם  הן  מפורש  מהוא  הדבר  השיהיה  ונותן  העת  דןכ
 וו  הלא  ומפורש  כוא  הרי  הירש  פלא  שיאף  על  פ,  ן  כיה  הלא  שלל  כדעתו  בחלוקל
 יותרי  ש"עפא,  ן  כינו  או  אן  כוא  הם  אדעתו  בחלוק  לפשר  אם  אבלא.  בלב  שבריםד
 דעתו  בן  כיה  הלא  שומר  לחוקה  רבדרך  שאפשר  שיוןכ,  בלבו  שמה  לדעת  הוטהנ
 ט  מף  דידושיןק('  כו  ורעא  אזבין  דך  ההיינוו,  ברים  דאינם  ולבב  שברים  דיה  לוהה
 ברים  דתר  בזלינן  אא  לן  כדעתו  ביה  הלא  שחוקה  רדרך  בפרש  לאפשר  דיוןכ,  )ב"ע
  [...]"עתו דאומדן ללא ובלבוש

בעינן  שהאומדנא  תהא  נודעת   ד)ג  נסימן  בן  העזרא(  עקב  יבאותו  אופן  העלה  גם  רבנו  הישועותו
 :ל"וז, לכל ללא שום פקפוק

 אומדן  בסופקין  מאנו  דהיכי  דמרתי  אב  רמן  זהז,  אומדנא  העסק  בענין  הבגוףו"
 באמת  דמילתא  דטעמאו  [...]  מש  מו  זאומדנא  באין  שותן  נדין  המילא  מאדם  העתד
, בלב  שברים  דכלל  מצא  יכל  לודע  נהדבר  דהיכי  דלאא,  ברים  דינן  אבלב  שבריםד
 כן  שאמת  הם  אףכ  א"  אפקיןסו  מאנו  שיכא  הבלא,  ט"והרי  מרב  הכתב  שכמוו
 יה  היך  אצלינו  אפק  סהדבר  שיון  כבלב  שברים  דכלל  מצא  יא  לל  מקוםמכ,  עתוד
 ."וונתוכ

ז יש "ל שגם בזה"סאומדים את דעת הנותן  שו"רמ  סימן  בל  פי  האמור  יש  לומר  שמרן  שהעלהוע
גם במכר אזלינן ועל כן , )עיף  הס(ו "ט סימןבלילך אחר אומדנא בדעת הנותן וזאת למרות מה שהעלה 

מ "ועיין  גם  במל,  יח  קצ  סעיף  ושן  משפט  סימןח,  א  שם"ובגרד  –ג  יםפרז  סעי  ושן  משפט  סימןח(  בתר  אומדנא

 סימן  פרים  אשערע  בין  עודיעו,  ק  ט"ע  ס"סמש  ב"  עמכר  במטלטלין  בובדין  אומדנא,  א"ו  ה"  פמתנה  ולכות  זכיהה

 .)קיב סימןוע  משפט סימןושן חובחתם סופר , ק א"רל ס סימן קמא ובנתיבות המשפט

כתבו  שבמקום  שישנה  גם   ש)ב,  ב  וכתובות  מז,  קי  א  קמאבב(  'עוד  יש  לציין  בעניין  זה  לדברי  התוסו
לצד   שני  הצדדים  לא  סמכינן  על  האומדנה  שכן  ישנה  גם  אומדנה  דעת  אחרת  והדבר  תלוי  בדעת

ש "י  הלוי  שכתב  בשם  המהר"שהביא  את  המהר  )אה  ומתנה  פרק  ו  הלכה  יכיז(  נה  למלךשועיין  במ,  השני
באה  להוציא  אבל  להחזיק  אמרינן ה  לא  כתבו  כן  אלא  במקום  שהאומדנ  התוספות  ש)מ  סימן(  יונה

כתב   ש)קפד  סימןב  לק  חסה  ועיין  גם    סימן  הדורא  קמאמ(  ת  שואל  ומשיב"ועיין  בזה  גם  בשו.  האומדנ
' כתב  שדברי  התוס  ש)סט  ימןס  ורה  דעהימא  ק(  ועיין  גם  בנודע  ביהודה.  מועילה  אך  להחזיקה  שאומדנ

דיני  אומדנא א  לק  ח(  ועיין  גם  באורחות  המשפטים,  מוסבים  רק  על  מקום  שבאו  לבטל  מעשה  שנעשה

 .ולחיבת הקיצור לא אאריך בדין זה, )אות יז
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) ד  ושן  משפט  סימן  חק  חהלמק  יהושע  ע(א  "י  מאמאן  שליט"ר  הגר"ז  ועט"ק  של  מו"ועיין  עוד  בדב

  שדן )חלק  א  סימן  פ(ץ  "ק  הנזכרים  לעיל  הוסיף  והביא  את  דברי  התשב"רישאחר  שהביא  את  דברי  המה
. במי  שהפליג  בספינה  ולא  הגיע  למחוז  חפצו וכתב דאזלינן בתר אומדנא ומורידים את יורשיו לנחלה

ז  היינו  דווקא  באומדנא  דלא "דמה  שאמרו  שלא  לדון  באומדנא  בזה)  קיב  סימןא  לק  ח(ט  "מהרימ
 סימןא  לק  ח(ץ  "ושכן  היא  דעת  הרשב,    דמוכחא  לכל  דנים  גם  בזמן  הזהאבל  באומדנא,  מוכחא  לכל

  והוסיף  שכן  הביא  הרב  הלכה ).א"ף  יט  עד(והרב  רחמים  פשוטים  )  קיו  סימן(ם  אלשקר  "  המהר,)עז
ק "ר  שאול  ישועה  אביטבול  שסמך  ידו  על  פסק  הרה"משם  כמוהר)  לג  ושן  משפט  סימןח  ,אלבז(למשה  

 :ת ברדוגו וכתב"כמוהרפ

ד  דאיכא  כמה  אומדני  תקיפי "כ  בנד"או  [...]  זיל  בתר  אומדנא  דמוכחא  לכלאד"
יש  לנו  ללכת  אחר  האומדנות ,  ואלימי  ומוכחי  טובא  לכל  אשר  רוח  חיים  באפיו

 ."לדון דין אמת לאמיתו

דן  במי ש)  ז  סימן  ושן  משפטח  (ה  מאמאן"ז  הגדול  היד  רמ"שהביא  שכן  העלה  גם  מו  ין  שםיעו
ולא  פירש  בשעת  המכר  דאדעתא  דהכי  הוא  מוכר  אך  יש ,  סק  לארץ  ישראלשמכר  נכסיו  אדעתא  למי

 :והעלה, כמה אומדנות דמוכחי הכי

אלא  שאנחנו  מסופקין ,  ד  שגוף  המעשה  שהוא  המכר  מבורר  לפנינו"נמצא  שבנד"
בזה  ודאי  הדבר  ברור  דאזלינן  בתר ,  בדעת  המוכר  אם  אדעתא  דהכי  מכר  אם  לאו

 ."בביתו ובחומותיו' טל המקח וזכה המוכר הנזונתב, אומדנא שהיא טובה ובריאה

 ש"ת  תבואות  שמ"בשו  ו)  לסימן(  אם  רועפותתועיין  עוד  בספר  .  ו  רבני  העירמכתב  שחתמו  עו
ז  מצווים  אנו  ללכת  בתר  אומדנא "באופן  דבהא  נחתינן  ובהא  סלקינן  שגם  בזה  ).יח  סימןד  לק  ח(

ברורה  ומוכחת   ובלבד  שתהא  האומדנה,  ולדון  דין  אמת  לאמיתו,  דמוכחא  בדעת  הנותן  או  המתחייב
 .אין בה חולק

 הסבר דינא דמברחת. ב

, והנה  על  יסוד  הדברים  האמורים  ולפיהם  מוטל  עלינו  לפעול  על  פי  אומד  דעתו  של  האדם

 :)א,  עט–ב , כתובות עח(' בנוי דין שטר מברחת המצוי בגמ, ובתנאי שאומד זה גלוי וברור הוא

 ינסיבהא,  ברתה  לתבתינהוכ  ,גברה  מנכסה  לותברחינה  דבעיא  דיתתא  אהיאה"
 קמיה  לנן  עב  רזלא.  שטראלנחמן    רב  רעיהק,  חמן  נרב  דקמיה  לתאיא.  איגרשהו
ר אמ'  .אינשי  דטרי  שקרע  מיכי  הקלאה  חחמןנ,  ר  מזיח':  ר  ליהאמ,  וקבא  עמרד

: ר ליהאמ' .וה  ההכי  וכיה':  ר  ליהאמ'  .וה  היכי  העובדא  דופא  גיזי  אי  לימאא':  ליה
 ורהמ:  "מואל  שמר  אידי  אר  בנילאי  חר  רב  אמכיה?  מרת  אא  קברחתמ  טרש'

 עמאט': חמן נרב לבא רר ליהאמ.  '"קרענו  אידי  לברחת  מטר  שבא  יםא,  ני  אוראהה
 ברתה  לבלא,  אחריני  לי  מיליהנ,  אחריני  ליהיב  ופשיה  ניניש  אביק  שלאד?  אימ
 "'.ה לדיפא עפשה נרתה במקוםב, לו הכייפא '–' .היבאי

ן  שאנו  אומדין  את  דעת וופירש  שאנו  מבטלים  את  שטר  המתנה  מכי  ש)ב  סימן(  ש"  בראשםין  עיו
, כיסוד  הדברים  שהבאנו  לעיל,  )י  שם"ב  ושלא  כרש,  עח'  כדברי  התוסו(  שלא  התכוונה  לתת  ישהאה

 :ה"וכל

 ומדת  עו  זאשה  שעולם  לידוע  שלא  אאן  כין  אעת  דילוי  גולפי  אמברחת  דמכלל"
 תכוונה  נבעלה  מלהבריח  שעתה  דומדין  אנו  אאחרל  כסיה  נל  ככשכותבתו.  ינשאל
 כתב  שרע  משכיב  אהוה  דידימ.  אחרים  ליה  לאית  דה  מל  כיהיב  ויניש  אביק  שלאד
 לכך  הנכסים  הנתינת  למוך  סיד  מישאת  נם  אכןו.  וזר  חמד  עם  אאחר  לכסיו  נלכ
 א  לגם  ופירות  האכל  ילא  שבעלה  מנכסים  ההבריח  לנתכוונה  דעתה  דמדינןא
 ."תרצה שעם פל כירות פמכור לשתוכלו. ותמ תם אירשנהי
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 ט צסימן ות המשפטבעיין שם גם בסוף דבריו שהובאו גם בנתיו ף"רי הדפיב ב, ם לזש(ן "עיין גם בדברי הרו

 :הסבר דין זה ב)והכל עולה בקנה אחד, ק ו"ס

 ינהו  נבלב  שברים  דהא  ומאי  אימא  תכי  ונה  קא  לברחת  מן  דאמראמ  כמא  לןיוקי"
 ם  הלבד  בבלבו  שברים  דלאו  דאני  שכא  הי  כמוכח  דאומדנא  דוא  השיאו  קאול[...]  

 דם  אך  לאין  שהבריח  ללא  אתן  נלא  שוכיח  מהדבר  שעולם  הל  כבלב  שברים  דלאא
 ."רעב בימות וכסיו נל כיתןש

רצתה  שבעלה  יזכה  בפרות  נכסי   שעמדה  להינשא  ולא  ישהאלא  שדין  הגמרא  שם  מוסב  על  א
שכן  אנו ,  שלמרות  שהבת  לא  זכתה  בנכסים'    ושם  הסיקה  הגמ,ועל  כן  כתבתן  לבתה,  וג  שלהלמ

שכן  נעשו  נכסים ,  ותיהםרה  בפכגם  הבעל  לא  ז  ל  מקוםכמ,  לא  התכוונה  להקנות  לה  ישהאיודעים  שה
וממילא  בדין  מברחת  התקיימו .  ותיהםרם  לבעל  ועל  כן  הוא  אינו  זוכה  בפיאלה  כנכסים  שאינם  ידוע

אולם  גם  הבת  לא זכתה שכן לא היה זה ,    והבעל  לא  זכה  בהןהתקיים  ישהארצונה  של  ה,  שני  הדברים
יביא ין  ו  ביטול  הקנישבומאליה  עולה  השאלה  מה  יהיה  הדין  במקום  .  רצון  האם  שהבת  תזכה

האם  אז  נאמר  שמי  שהקנו  לו  את .  פיה  יזכה  בנכס  מי  שמבקשים  להבריח  את  הנכס  ממנושללתוצאה  
להבריח  את  הנכס  או  שמא  נאמר  שהיות  ולא  הייתה הנכס  יזכה  בו  כדי  לקיים  את  רצונו  של  המקנה  

כאן  כוונת  קניין  אלא  רק  כוונת  הברחה  אזי  הנכס  לא  יקנה  למי  שביקשו  להשתמש  בו  לשם  ההברחה 
גם  לשמור במקום  שלא  ניתן  גם  להבריח  ו:  לשון  נוסף.  וממילא  יזכה  בנכס  מי  שניסו  להבריח  ממנו

ואזי  מי או  הכוונה  שלא  להקנות  ,  מי  שהקנו  לו  יזכההכוונה  להבריח  ואזי  ?  מה  גובר,  את  הנכס  בידיך
 ?שביקשו להבריח ממנו יזכה

 נובביא  את  דברי  ר  ה)םש(  ש"הרא.  הראשונים  בותינורבמחלוקת  בין    צויהמתשובה  לשאלה  זו  ה
י  שאנו  הולכים  אחר  כוונת המקנה והיות ורצה להבריח אנו אומרים שיזכה "שמשון  שדייק  מלשון  רש

מי  שכתב  כל  נכסיו   ש)ג  סימן  ש  שם"שם  וברא'  ובא  בתוסה(  בנו  תםר  וכך  כתב  גם  ,בהם  מי  שהקנו  לו
 )שםה  סוגיב(  כ"וכ,  לאחר  כדי  שלא  ישתעבדו  לבעל  חובו  או  לכתובת  אשתו  זכה  בהם  מי  שנכתבו  לו

. ן"שאנץ  והר'  התוס,  דכירהמ,  א"הריטב,  )שיב  סימןב  לק  חעיין  גם  בדבריו  בתשובה  ו(  א"הרשב,  ה"ראה
תם  כאשר  אנו  יודעים  שלא  ניתן  גם  להבריח  וגם  לשמור  על  הנכס  אנו  אומרים  שהנותן ל  שלהבנ"וצ

לק  על  שיטה  זאת  וכתב  שאדרבא   ח)ג  סימן(  ש"אולם  שם  בהמשך  דברי  הרא.  התכוון  למתנה  גמורה
 :ה"וכל, איפכא מסתברא

 וון  כלא  שכיון  ו,אחריני  ליה  לאית  דה  מיהיב  ופשיה  נביק  שלא  דהדי  סדאנן"
 לא דעמא טמימר לליכא דכיוןו. רשותו מנכסים הצאו יא להבריח ללא או להקנותל
 כא  העמא  טדאיתא  כרשותו  בנשארו  שי  פל  עף  אלכתובה  ווב  חבעל  לשתעבדימ
 לא  שוא  הדין  שכיוןו  [...]  לכתובה  ווב  חבעל  לן  השועבדיםכ  מ"כ  ע"  אברחת  מביג
 וון  כלא  שיון  כקנות  לו  לפשר  אי  אהמקבל  ו,מקבל  היקנה  שא  לם  אהברחה  הועילת
. וב  חלבעל  ושה  אכתובת  לנשתעבדו  ורשותו  בנכסים  השארו  נמילא  מו  להקנותל
 וא  הכסבור  והבריח  לכוון  שאיש  הזהו.  דעת  הומד  אוא  הזה  הדין  היקר  עעודו

 ה  זהיות  לפשר  אאי  שו  לכשיודע  ומקבל  הכה  זלא  שי  פל  עף  אהברחה  התועילש
 הדי  סנן  אשה  אובתלכת  ווב  חבעל  לו  אשתעבדו  ימקבל  היקנה  שצריך  שלאא
 ד  עכסיו  נירות  פיאכלו.  חזקתו  בישארו  ומקבל  ההו  בזכה  ילא  שיה  לניחאד
 מות  תו  אשלם  ילא  ושע  רוה  להיה  ילא  ונכסיו  מובו  חיפרע  ווב  חעל  ביטרפםש
 גם  ועכשיו  מכסיו  ניפסיד  ומקבל  ההן  ביזכה  שמה  מכסיו  נו  לישארו  וחייו  בשתוא
 ."יקר עכן וזאת הארץ הדולי גשארל ו" זלוי האירר מ"רה' י פכןו, ובו חפרע יאל

וסיעתם  אומד   בנו  תםר,  י"לדעת  רש,  הולכים  אנו  אחר  אומד  דעת  הנותן  י  עלמאלמצא  שלכונ
, דעת  הנותן  מורה  שכוונתו  להקנות  את  החפץ  והעיקר  שלא  יגיע  לידי  מי  שמבקשים  להבריח  ממנו

  ועל  כן  במקום  שלא  תצליח ש  אומד  דעת  הנותן  מורה  שדעתו  לשמר  את  הנכס  ברשותו"ולדעת  הרא
הנכסים   יישארושממי  שברצונו  להבריחו  ממנו  נוח  לו    מנעולהברחתו  גם  לשמר  את  הנכס  וגם  

מ  נראה  שהיות  וכל  מחלוקתם  הינה  באומד  דעת  הנותן  הרי  שכאשר  תהיה  לנו  ראיה "מ  ו.ברשותו
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 לל טכ( ש"בה לראוכן מצאנו בתשו. שיש ללכת על פיה ספת המורה על אומד דעתו יודו כולי עלמאונ

 : נייןעשדן ב בנו תםרפסק במפורש כשיטת  ש)א סימן

 ודם  קאובן  רהלךו,  עהו  רל  עיש  אמצא  יאשר  בממשכן  וס  מגבות  לעיר  לבא  ששר"
 נתןו,  מס  הן  מטור  פהוא  ששמעון  לשמעאלים  יל  שמשכונות  וו  לשר  אנתן  וכןל
 ל  כלו  שהואש  זה  וו  לאין  שה  זישבע  לניהם  שוכלו  יםא.  נאי  תלא  במורה  גמתנהב
ל   מכו  לחזיר  ילבסוף  והבריחו  לם  אי  כשה  עלא  שידוע  שי  פל  עףא,  בביתו  שהמ

 ."דעתו בלוי תהחזרה ותן נמורה גמתנה במקום

 :שכן, שהמקבל קנה והנותן יכול להישבע בנו תםרהשואל ביקש להעלות כשיטת ו

 צאמנ,  ו  לאין  שישבע  ליכול  שבועה  שידי  לבא  יאם  שתן  נהכי  דדעתא  אמי  נהכי"
 לאו.  אמת  במעון  שישבע  שעתו  דוא  השבע  יא  לולאפיו,  אמת  בשבע  נאחר  הםג
 ינו  אהוא  ובעל  הקנה  ילא  שלא  או  להקנות  לכוונת  מאינה  שברחת  משטר  למיד
 רבי דאליבא ובעל לדועין יאינן שנכסים כשאום ע)א,  טע( כתובות בדאמרינןכ, ונהק
 ."מוכח דומדנא אשאר למי דלאו, מעוןש

 :ש וכתב"ראהסכים רבנו הו

ש "כו, שעתא לתנה מיא ההחזיר לנת מל עתנה מאפילוו. תבת כאשר כמת  אשהוא"
 רגיש  ים  אשם  הלול  חפני  מיזהר  לשמ  י"מ,  רצה  ים  אזרה  חלא  בהיא  שו  זתנהמ
 ."דבר בארץ המי עקלו ילא שגם ודברב

א  זזו במקום  שאנו  רואים  שהנכסים  ל  ש)ה  תורת"צט  ד  סימן(  ח"נראה  שזו  גם  משמעות  דברי  הבו
ונראה  בטעם  הדבר  שכיון  שיש  לנו  הוכחה  נוספת  שלא ,  יודה  שהמתנה  בטלה  בנו  תםרמיד  הנותן  גם  

עיין ו( שהמתנה בטלה בנו תםריודה  גם ,  שהרי  אם  רצה  לתת  היו  הנכסים  זזים  מתחת  ידו,  לתת  תכווןה

הוא  אינו  חולק  על  כך ד  גם  "ו  ולענ"ועיין  גם  בדברי  הקצות  שם  סוסק,  ובתומים  ובאוריםז  טק  "ך  שם  ס"גם  בש

 . )שהאומדנא מועילה בנדון זה וכל מחלוקתו אינה אלא האם העובדה שהנכסים נותרו בידו חשובה אומדנא

 בכלל  עח(ש  "לקבוע  שגם  תשובת  הראל  שעל  פי  יסוד  זה  נוכ,  אני  הקטן  והדל  באלפי,  נראה  ליו

 תבכש  "ראהדהנה  רבנו  .  םבנו  תרתהא  מוסכמת  גם  ל,  ולחן  ערוךשתשובה  שנפסקה  להלכה  ב,  )ג  ימןס
ובבוא  נושיו  לגבות  ממנו  הוציא  את  שטר  המתנה ,  לוה  מאחרים  חר  כךאו  כסיו  לאחרנל  כי  שכתב  שמ

פ  שמכר  נכסיו  לאחרים  הוא  מחזיק  בהם  ונושא  ונותן "הכל  רואים  שאעו,  וטען  שהנכסים  אינם  שלו

 צט  סעיף  ושן  משפט  סימןח(  ולחן  ערוךהשן  "רמסק  פך  וכ,  המתנה  בטלה  וגובה  בעל  החוב  ממנה,  בהם

 :)ז

ובבוא  המלוה  לגבות  חובו  מצוה ,  הכותב  כל  נכסיו  לאחר  ואחר  כך  לוה  מאחרים"
פ  שכתב  כל  נכסיו "והכל  רואים  שאע,  להוציא  שטר  מתנה  שקדם  לשטר  החוב

ולא  נתכון ,  לאחרים  הוא  מחזיק  בהם  ונושא  ונותן  בהם  ומעולם  לא  יצאו  מרשותו
המתנה ,  או  ממה  לגבות  ויאכל  ממון  אחריםאלא  להבריח  מבעלי  חוב  שלא  ימצ

 ."פ שקדמה להלואה"וגובה בעל חוב ממנה אע, בטלה

כשיש   ש)י"ס(  וכן  כתב  בתומים  שם.  ד  יש  להסבירו  כדברינו"ולענ,  )גק  כ"ס(  א  שם"עיין  גם  בגרו
מלאך ה'וכן  כתב  גם  רבנו  .  יודה  שלא  זכה  המקבל  בנו  תםרמבוררת  שלא  התכוון  לתת  גם    ומדנהא
שהכל  תלוי  בראיית  עיני  בית  דין "מודה    ש"גם  הרא  ש)רסח  סימןב  לק  חשפטים  ישרים  מ(  בירדוגו  'אלפר

ש  שהוסיף  וכללא  כייל  שרק  אם  יוכח "וע".  רואים  שלמתנה  גמורה  איכוין  קנה  ואם  הבית  דין
שכזו  הרי  שגם   בטלה  המתנה  וכל  זמן  שאין  אומדנהח  באומדנא  דמוכח  שהמתנה  אינה  אלא  להברי

 :ה"וכל, דבר נותרת המתנה ברשות המקבלאם יש ספק ב

 לד  ע"ב  היני  עראות  למוכחי  דומדני  אהציע  לנו  אריכים  צה  זביארנו  שחר  אוהנה"
 לינו  עאין  דהודיע  לנו  אריכים  צקודםו.  מורה  גתנה  מו  ארמה  עיא  הם  או  זתנהמ
 ומדני  אליכא  דמצא  נם  אהיינו  דמורה  גתנה  ממתנה  דמוכחי  דומדני  אהביא  לובהח
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ש "כמ  ו,מקבל  הנה  קספק  בדבר  השאר  יםא'  אפי  דרמה  עיא  הו  זתנהמ  דמוכחיד
 י  מוד  עכתבי  ו"בל  ב"ז  ודבריו  ביצר  קהואם  ו"ור  מהביאא  ש"רשב  השםי  ב"בה
 הבריח  לדי  כלא  אמורה  גתנה  מינה  אמא  שחוששין  ואחר  לובותיו  חטרי  שנתןש
 אינה  שאמת  בודע  נא  אם  כן  אלתנה  ממקבל  היד  מהוציאם  לח  כנו  ביןח  א"בעמ
 אינה  שאמת  בודע  נכן  אם  לא  אהן  בזכה  שה  זיד  מוציאין  מין  אספק  המןג  ד"תמ
 ."ל"כ עמורה גתנהמ

, שהמשיך  וביאר  שרק  אם  יש  אומדנא  דמוכח  דלהערמה  איכווין  מבטלים  את  המתנה  ין  שםיעו
קשה  עד  מאוד  להחליט  שיש  אומדנא  דמוכח   ית  הדיןבוהוסיף  וביאר  שכשנעשה  הדבר  בפני  

 :ה"וכל, שלהערמה איכוין

 גלו נעם ההמוןל' פי אלאד א"ב היני  עאות  רפי  ללא  ומוכח  דומדנא  אדאי  וה  זהנה"
ד "ב בברא בחתמוה ושוקא בתבוה כאמרד ד"נכ ב"שא מ,יכוין  אלהערים  דדבריםה
 ילכד  שנפשו  לירא  יא  ליךד  א"הבמ'  י  א"  עותה  איכה  זלא  אוד  עלא  וומחהמ
 ו  לכתובד  ל"ב  ליבא  ונו  בגדל  ילמחר  שערמה  היתה  הם  אשחתו  ביפול  וערמתוב
 למתנה  דדאי  ולא  אמלו  עכל  בישלוט  וכל  סו  אהיה  יחכם  הודע  ימי  ולתובעו  וטרש
 ."לום כשש חא ללזה ובניו לנותן האב הדרך כיכוין אמורהג

הביא  מדברי   ש)א  נשר  לשלמה  סימןא(  ל"ר  המלך  שלמה  אבן  דנאן  זצ"ר  ועט"עיין  גם  בדברי  מוו
 )ו  צט  סעיף'  א  לסי"ו  השני  ללשון  הרמרהסב  –יישובו  ב(  רפתי  שהעלהר  אליהו  הצ"רבנו  הגדול  כמוהר

 :ה"וכלש, יודה שהמתנה בטלה בנו תםרבמקום שההערמה ניכרת גם ש

 אומר  שתובע  הענתפ  ט"  עלא  אמפורשת  ויכרת  נערמה  השאין  כיירים  א"דמור"
י "ב  התבז  כ"עו.  הבריח  ליתה  הלא  שמקבל  הישבע  והבריח  למתנה  התן  נהנותןד
. הערים  לתכוון  נלא  דמרינן  אמסתמאס  ד"רח'  פי  אמקבל  הל  עאיןא  ד"רשב  השםב
פ "  עלא  איכרת  נערמה  האן  כאין  דאחר  מיימת  קהמתנה  דודהש  מ"ראה'  פי  אבהאו

 יכאכ  ה"או.  טלה  בהמתנה  דודוע  מ"  כיכרת  נההערמה  דיכא  הבלא.  תובע  הענתט
 בהא  דיימת  קהמתנה  דודוע  מ"  כתובע  הענתפ  ט"  עלא  איכרת  נהערמה  האיןד
ש "הראא  ל"רשב  הודה  מיכרת  נהערמה  דהיכא  דינה  מוקד[...]  ם  "ור  מייריא
 ".ק"דול ו"מש כולקים חאינםד' כו ויהום מ"ורש מ" מפיר שאתי וטלה בהמתנהד

 :העלה ש)חק "צט ס סימן( עיין גם בקצות החושןו

דהיכא  דנותן  כל  אשר  לו  לאחר  ואין  המתנה  רק  להערמה  והברחה  ושישאר  ביד "
פ  גובה  ממנו  כיון  דעדיין "ואפילו  מלוה  ע,  בזה  לא  יצאה  מרשותו  כלל,  הנותן

אבל  היכא  דנותן  לקרובו  מתנה  גמורה  ולא  משום  דארצי  קמיה ,  ברשות  הנותן  הוא
משום  הכי  נתנו  לקרובו  או ,  אלא  נותן  לו  מתנה  זו  כדי  שלא  יקח  בעל  חוב,  המקבל

כיון  דהוא ,  בעל  חוב  גובהבזה  אין  ה,  אבל  מתנה  גמורה  היא  לבנו  או  לקרובו,  לבנו
, ג  שכוונתו  להבריח  ולא  משום  דארצי  קמיה  המקבל"אע,  מתכוין  למתנה  גמורה

 ."ה מתנה היא למקבל ויצאה מרשות נותן"אפ

ל  עשה  בתשובתו  שם  מחלוקת  בין  שיטת "אבן  דנאן  זצ'  מלך  שלמהה'ר  "ר  ועט"הגם  שמוו
פ  שמטרתה "גמורה  היא  תקפה  אעבמקום  שהייתה  המתנה  שסבירא  ליה    דבירדוגו'  פאלרמלאך  ה'

שאם  הייתה  כוונתו  להבריח   ל  דסבירא  ליה"ר  אליהו  הצרפתי  זצ"ת  כמוהרטהייתה  להבריח  לבין  שי
ואחר  הקידה ,  ר  כנאה  וכיאה"הרי  שאחר  הבקשת  המח,  אם  נתן  במתנה  גמורה  התבטלה  המתנה

  שדברי  שניהם שאפשר,  קלה  כמות  שהיא,  ד"ל  נראה  לענ"ר  המלך  שלמה  זצ"וההשתחוויה  לפני  מו
ר  אליהו  הצרפתי  אף  אם  הייתה "וגם  לדעת  כמוהר,  ואפושי  פלוגתא  לא  מפשינן,  עולים  בקנה  אחד
ורק  במקום ,  מ  אם  המתנה  ניתנה  בצורה  גמורה  ולא  בהערמה  הרי  שהמתנה  תקפה"הכוונה  להבריח  מ

ה  מסוף וכן  נרא.  שההערמה  ניכרת  היינו  שניכר  שנתן  רק  לפנים  ולמראית  עין  רק  אז  המתנה  בטלה
 :ה"וכל, ל להלכה"ר הרב אשר לשלמה שזו גם דעתו זצ"תשובתו של מו
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דמההוכחות  המפורשים  בשאלה  מוכח  דאיערומי  קא  מערים  להפקיע  יד  בעל "
ומילתא  דפשיטא  דלא ,  ולא  עשו  אותה  מכירה  אלא  לפנים  למראית  העין,  חוב

  בלשון ל  ולכך  עשאה"דאערומי  קא  מערים  גם  על  תקנת  חז,  תעשינה  ידיו  תושיה
 ".מכירה

דווקא אם  ש)םש( 'זירא בגמ דברי רב יובנו ודות  דין  זה נעוצים בדין האומדנהסישעל  פי  האמור  ו
שהרחיבה '  ם  על  הגמ"וכפי  שהסביר  הרשב,  כתבה  לבתה  את  כל  נכסיה  אמרינן  שהמתנה  בטלה

 :)ב, בא בתרא קנב( בתנאי זה

יון  דלא  שיירה  מידי כ,  ואמרינן  בכתובות  צריכה  שתכתוב  כל  נכסיה  לאחר  סתם"
אבל אם , אנן סהדי דלא נתנה לזה אלא בשביל שרוצה לינשא ולכשתרצה יחזרו לה

 ".שיירה כל שהוא קנה המקבל מתנה ולא יחזרו לה כל הנכסים עולמית

 )כו  סימן  ט"ב  פ"ב  וב,  ועיין  גם  בדבריו  כתובות  ח,    גימן  סח  עתשובה  כללב(  ש"עיין  גם  בדברי  הראו
ועיין  עוד  בכל ,  וגם  שם  דבריו  בנויים  על  יסוד  האומדנא,  ף  בשיעור  השיור"  הרימחלוקתו  עם  רבנוב

 .)מא ושן משפט סימןח( זה בדברי הרב תבואות שמש

 חר  אנו  אולכיםע  ה"כולו,  השגם  דין  שטר  מברחת  בנוי  על  דיני  האומדנ"  וף  דבר  הכל  נשמעס"
 עת  דומד  אסיעתם  ובנו  תםר,  י"ש  רדעתל',  ומדנא  דמוכחא'זאת  אך  כאשר  יש  לנו  ו  נותן  העת  דומדא
 לדעתו,  מנו  מהבריח  למבקשים  שי  מידי  לגיע  ילא  שהעיקר  וחפץ  הת  אהקנות  לכוונתו  שורה  מנותןה
 ברחתו הצליח  תלא  שמקום  בן  כעל  ורשותו  בנכס  הת  אשמר  לדעתו  שורה  מנותן  העת  דומדש  א"ראה
מו כ.  רשותו  בנכסים  השארו  שייו  לוח  נמנו  מהבריחו  לברצונו  שמי  מעונמ  לגם  ונכס  הת  אשמר  לםג

 מורה  הוספת  נאיה  רנו  להיה  תכאשר  שרי  הנותן  העת  דאומד  בינה  החלוקתם  מכל  והיות  שראה  נכן
 .יה פל עלכת ליש שולי עלמא כודו יעתו דומד אלע

 בדות בנדון שבפנינו והכרעת הדיןוסיכום הע. ג

 :בהסכם זה צוין כי, 27.9.06ד ביום "בנדון שבפנינו חתמו הצדדים על הסכם שאומת בפני עו

בין  הצדדים  ישנה  הסכמה  מלאה  וכנה  לביצוע  הליך  הגירושים  ופירוק .  10"
המשפחה  בהקדם  האפשרי  וזאת  על  מנת  למנוע  עגמת  נפש  למי  מהצדדים  ולמנוע 

 .פגיעה ברגשות הילדים הקטינים

יש  לציין  כי  כבר  מספר  חודשים  שני  הצדדים  אינם  מתגוררים  יחד  ואינם .  11
 ."חסי אישות לרבות ניהול משק בית משותףמנהלים י

ל "ד הנ"אומת  בפני  עוה)  15.1.2007(ז  "ה  בטבת  תשס"כבתאריך  ,  אחר  כשלושה  חודשים  וחציל
את  זכויותיו   ישהאש  ה"ובו  סוכם  כי  עם  סידור  הגט  יעביר  הבעל  ע,  "נספח  להסכם"מסמך  שכותרתו  

 .בדירה

ועובר  לסידור  הגט  אישר ,  )8.2.2007(ז  "בשבט  תשס'  כבתאריך    ית  הדיןבצדדים  התגרשו  בה
 .את ההסכם ואת הנספח ונתן להם תוקף של פסק דין ית הדיןב

טענת הגרוש יש לבטל את ההסכם ואת הנספח שכן ההסכם נערך אך למראית עין שכן הצדדים ל
ית באישרה  ל  ישהאכ  ה"ב.  את  הבית  ישהא  עת  עזבה  ה11.11המשיכו  להתגורר  יחדיו  עד  לתאריך  

, ל אך טענה כי הם התגוררו בנפרד"כן  הצדדים התגוררו תחת אותה קורת גג עד לתאריך הנכי  א  הדין
 תו  אא  לבית  בייתי  חאני"לדברי  הגרושה  .  התרועעה  עם  גבר  אחר  ישהאוכי  באותה  תקופה  ה

הגרוש  הכחיש  את .  "שטרות  מיו  הום  יל  כבית  הת  אעזוב  לצה  ראל]  הגרוש  [=ואה,  ]הגרוש[=
לטענת  הגרוש  ההסכם  נעשה  רק  כדי  למנוע .  2011א  הכירה  איש  עד  שנת  ל  ישהאהדברים  וטען  שה

בדיון  מאוחר .  השתלט  על  דירת  הצדדיםל,  גר  ביחידה  שהינה  חלק  מהדירה  עם  בת  זוגוש,  מאביו
לושה שכ  הגרושה  כי  לאחר  הגירושין  היה  נתק  של  "טענה  ב,  כמפורט  לעיל  באורךול  הכ,  יותר
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 בית  הת  אתרגב  הזיבת  עועד  מד  עחת  אג  גורת  קחת  תרו  גדיםהצד  ווןייסנ"ודשים  ולאחר  מכן  היה  ח
הגרוש  מכחיש  את  הדברים  וטוען  כי  הצדדים  שבו  לחיות  באותו  בית  מיד  לאחר ".  11  ספטמברב

 .וכי כל מטרת ההסכם הייתה כדי למנוע מאביו להשתלט על חלק מהדירה, סידור הגט

ם  מול  אבי  הבעל  החלו  בשנת מרות  שההליכילגרושה  דוחה  את  טענות  הגרוש  ומציינת  כי  ה
לא  נערך  עקב  הסכסוך  עם  אבי     דבר  המלמד  שההסכם2007  הסכם  הגירושין  נערך  אך  בשנת  2002
עוד  טוענת  הגרושה  כי  אילו  היה  ההסכם פיקטיבי היו הצדדים פועלים לביטולו מייד עם סיום   .הבעל

. ת  הגרושה  את  הביתולכל  הפחות  היה  הגרוש  פועל  לביטולו  עם  עזיב,  ההליכים  מול  אבי  הבעל
על  חלקה  בזכויותיו ,  כ  הגרושה  כי  העובדה  שהגרושה  וויתרה  על  כל  כתובתה"טוענת  ב  בסוףל

הסוציאליות  והפנסיוניות  של  הבעל  ועל  רכב  הצדדים  כנגד  קבלת  חלקו  של  הגרוש  בדירה  מורה  כי 
 .ההסכם לא היה פיקטיבי

  כדי  שיהא  בידנו  לקבל  את  טענת ,שפטי  של  פסק  דין  זהמ-בחלק  ההלכתי,  אמור  לעיל  באורךכ
 להציג,  הגרוש  –ן  דידן  ובנד,  הגרוש  כי  ההסכם  נערך  ונחתם  אך  למראית  עין  נדרש  הצד  המבקש  זאת

כי  ההסכם  נעשה  אך '  ומדנא  דמוכחא'שיש  בהן  בבחינת  ,  הוכחות  ברורות  וחותכות  ית  הדיןלב
 .למראית עין

. בידנו  לקבל  את  טענתו  זו  של  הגרושהנה  לאחר  בחינת  מכלול  העובדות  המונחות  בפנינו  אין  ו
(ז  "בתשרי  תשס'  האומת  בתאריך  "  הסכם"הראשון  שכותרתו  ,  הצדדים  חתמו  על  שני  מסמכים

ישנה  הסכמה  מלאה  וכנה  לביצוע  הליך  הגירושין "בהסכם  זה  הצהירו  הצדדים  כי  ,  )27.9.2006
בהסכם  זה  לא  נאמר .  הצדדים  אינם  מנהלים  חיי  אישות"  כבר  מספר  חודשים"וכי  "  ופירוק  המשפחה

התייחסות  לדירה  נעשתה  רק  בנספח  שאומת .  דבר  על  הדירה  שהיא  לב  ליבו  של  הדיון  שבפנינו
הצדדים .  כשלושה  חודשים  וחצי  לאחר  אימות  ההסכם,  )15.1.2007(ז  "ה  בטבת  תשס"כבתאריך  

. ליויום  לאחר  מכן  ועובר  לסידור  הגט  אושר  ההסכם  והנספח  המצורף  א  שרים  ואחדעהתגרשו  רק  כ
, עובדות אלה סותרות את טענת הגרוש כי הצדדים חתמו על ההסכם אך כדי להציל את הדירה מאביו

וודאי שלא , לו כך היו פני הדברים לא היה כל צורך בעריכת הסכם ולאחר מכן בעריכת נספח להסכם
ה  כדי ולכל  הפחות  יש  בעובדות  אל,  היה  צורך  בהצהרות  כי  הצדדים  כבר  אינם  מקיימים  חיי  אישות

 .להטיל ספק ממשי וגדול בטענת הגרוש

כ  הגרושה  כי  המחלוקת  עם  אבי  הבעל  פרצה  זמן  רב  לפני "עובדות  אלה  מצטרפות  גם  טענות  בל
על  הרכב ,  וויתרה  על  כתובתה  ישהאוכי  כנגד  ויתור  הבעל  על  חלקו  בדירה  ה,  עריכת  הסכם  הגירושין

דברים  אשר  גם  בהם  יש  כדי  להקליש  את ,  להסוציאליות  והפנסיוניות  של  הבע  כויותיוזהמשותף  ועל  
 .עליה מבקש הבעל להיסמך אומדנההמוכחותה של 

 '  ס  מיקת(  הרבני  הגדול  במקרה  דומה  ית  הדיןבא  למותר  לציין  כי  זו  הייתה  גם  גישתם  של  דייני  ל

 :א"נ גורטלר שליט"הגר' כדברי כב, ) 1013683/1

 ם  הרוב  הדעת  באזורי  הדיןית  ה  בל  שדין  הפסק  בכתבו  שאומדנות  הל  כי  כנבהיר"
 שיש  כק  רתנאי  בלא  שניתן  שקח  ממבטלינן  דאמר  נברחה  הדין  ברםב,  כונותנ
 אומדנא בהוא של כפק סשיש כולםא, ברחה השם ליתנה נהמתנה  שמורה  גומדנאא
 ל  כייר  שנותן  הםף  א"רי  הלדעתו.  נאי  תלי  בפנינו  בנעשה  שמקח  הת  אבטלינן  מאל
 דין  עש  יהוא  של  כייר  שאשר  כגם  שטעמו  שאיבודו,  מקח  הת  אבטלינן  מא  להואש
 כוחנו  בין  אאומדנא  בגם  פיש  ואחר  מולםא,  ברחה  השם  לנתן  שמורה  גומדנאא
, נתינה  הל  עודעה  מסר  מלאו,  נאי  תלא  לתן  נהבעל  שלנו  שמקרה  בגםו.  קח  מבטלל
 אומד בישו, לבד בברחה השם לעשית נהנתינה שסמך מל עישה האת אחתים הלאו
 יתנה  נהמתנה  שומר  לאפשרויותו,  עותות  רברחה  השם  לתנהי  נהמתנה  שדעתה
 .מקח הת אבטל לכוחנו בין אן כלע, עיל ליארתי באשר כברחה השם ללאש
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 הסכםב]  לוניתפ[ל]  לוניפ  [נתן  שבית  המחצית  שפסוקל  ל"  נעיל  לאמור  האורל
 ."בית הל כל עבעליםה] לוניתפ[ וקף תגירושיןה

 :א"ליט שא אלמליח"הגר ם כבוד גם שכתבן כו

 צי  חל  עמוותר  שפניהם  בבעל  האמר  שמעידים  שדים  עפנינו  בין  אדון  דידןיבנ"
 צדדים  הין  בנחתם  שהסכם  שבודאיח  ו"בע  מהבריח  לדי  כישה  האטובת  לירהד
 כושו רל כת אעביר הא לרי  העוד  ואתז  [...]  מורה  גתנה  מה  זריד  ה"ס  פוקף  תקיבלו

ת יב התב ככבר ובעלותו בנשאר שכוש רעוד וטלטלין מו לנותר שרור ברי הישהלא
 ל כתב כאם ש)יב שסימןב לק ח(א "רשב השובת תשם ב)ט  צימןס(  ושן  משפט  בחיוסף

 ו  בחזור  ליכול  ותנה  מתנתו  מאין  ובריח  מין  דו  לש  ילום  כייר  שלא  ואחרים  לכסיונ
 רן  מסק  פכןו,  ו  בחזור  לכול  יאינו  ומורה  גתנה  מתנתו  מכסים  נצת  קייר  שם  אבלא
 בן  העזראב  וושן  משפטבח(  סק  פרןפ  מ"כע,  פוסקים  הזה  בנחלקו  שמת  א.)ף  ועי  סםש(
 ."כסיו נל כבריח הם אק ר– בריח מדין ש) דימןס

 ישהאהרי  שה  ישהאש  ה"כך  שכאשר  על  פי  ההסכם  הדירה  עוברת  ע  בהרחיבו  שעיין  שם  עודו
 .גירושין הסכם המך סל עך אטאבו במה של עדירה הת אהעביר לכלה יכן שוחזקת מחשבתנ

מאמרו  ב)רצא' ורת הדין כרך יא עמש( א שיינפלד"הגר אמור  יש  לצרף  גם  את  דבריו  של  כבודהכל  ל
שציין  כי  גם  כאשר  הצדדים  שבים  לחיות  ביחד "  תוקפו  –)  יקטיביפ  (הסכם  גירושין  למראית  עין"

 :וכלשנו שם ולפיה, "זכויות ממוניות לאחד על חבירו"לאחר סידור הגט אין בכך כדי ליצור 

שהרי לפי חוק . בדרך זו' הסכם ממון'שגם לפי החוק לא מתבטל , ד יש להוסיףעו"
יחסי  ממון  יכולים  בני  זוג  לערוך  הסכם  ממון  עובר  לנישואין  ובכל  שלב  של 

רבים  הם  ההסכמים  שנערכים  עובר ,  אדרבה.  לפני  גירושין  ווקאדולאו  ,  הנישואין
, יו  על  רקע  כספיה  סכסוכיםהאשר    כאו  במסגרת  הסכם  שלום  בית,  לנישואין

ו "וההסכם  בא  להגדיר  את  זכויותיו  של  כל  צד  ברכוש  המשותף  למקרה  שח
במקרים  אלה  ממשיכים  בני  הזוג  לחיות  יחד  וכמובן  שאין  הדבר  פוגע .  יתגרשו
אינה ,  שעצם  העובדה  שבני  זוג  חיים  יחד  לאחר  חתימת  הסכם,  מכאן.  בהסכם

 .מבטלת אותו

 :מון קובע מחסי יחוקל) ד (2 עיףס

 דין  כינוד,  דין  הית  בדי  יל  עישואין  נהתרת  לין  דפסק  באושר  שזוג  הני  בין  בסכםה'
 '.ה זעיף ספי לאושר שמון מסכםה

לומר  שאין  הבדל  עקרוני  בין  הסכם  שאושר  במסגרת  פסק  דין  לגירושין  לבין כ
שחיים  משותפים  לאחר  אישור ,  מכאן.  הסכם  ממון  שאושר  ללא  כל  קשר  לגט

 .גם אם האישור נעשה במסגרת פסק דין לגירושיןהסכם אינם מבטלים אותו 

 : לחוק קובע1תר על כן סעיף י

שינוי  של ו)  הסכם  ממון  :הלןל  (סכם  בין  בני  זוג  המסדיר  יחסי  ממון  שביניהםה'
 '.יהיו בכתב, הסכם כזה

וכל  עוד  לא .  בכתב  היעשותלחייב  '  הסכם  ממון'כאן  שביטול  הסכם  שאושר  כמ
 .ם הראשון בתוקףנעשה השינוי בכתב נשאר ההסכ

[...] 

אין ,  פיכך  גם  אם  חזרו  הצדדים  לחיות  יחד  לאחר  אישור  ההסכם  וסידור  הגטל
 ."הדבר מבטל את ההסכם על פי החוק

קובע  כי   ית  הדיןבו,  אין  מנוס  מלדחות  את  תביעת  הגרוש,  ולאור  כל  האמור  לעיל  באורך,  ל  כןע
וקיבלו  תוקף  של  פסק   ית  הדיןבי  "ושרו  עא,  הסכם  הגירושין  והנספח  לו  שנערכו  ונחתמו  בין  הצדדים

 .דין עומדים בתוקפם
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 סמכות בית הדין לדון בבקשה לביטול הסכם. ד

בית  הדין  מבהיר  כי  הסמכות  לדון  במקרה  שבפנינו  בתביעה ,  ואך  כדי  להוציא  ספק  מלב,  לסיום

 .לביטול הסכם הגירושין נתונה לבית הדין אשר אישר את ההסכם ותיקף אותו

 גדול  הרבני  הית  הדיןב'    נוי  לימהס,  6103/93(  ץ"בג  בשין  ח  זה  את  דבריו  של  השופטאה  לענייןר

 :)605, 591, )4 (חד מ"פ, ירושליםב

 נפל שהותי מגם פל עהצביע לייבח, סכם הל עמושתת הין דסק  פבטל  למבקשה"...
 גוןכ  –  חוזים  השפט  מי  פל  עסכם  הל  שביטולו  להביא  לעשוי  הגםפ  –  הסכםב
 ביעה תרך דל עבוא תדין הסק פקיפתת. אלה בכיוצא ופיהכ, טעיהה, עותט, רמיתת
 ל  שבלשונוו.  ראשון  הדין  הסק  פת  אנתנה  ששיפוטית  הערכאה  לתוגש  שקוריתמ
 :)1490 גד י"פ, יפהח, אזורי הדין היתב'  נלאובהרדטג( 124/59 ץ"בג בילברג זשופטה

 –  וא  החלטותיו  הת  אבטל  לו  אשנות  למוסמך  הטריבונל  היכ,  דין  בוא  הדול  גללכ"
 עיקרו  מהחליט  שטריבונל  הואה  –  זה  בכיוצא  וובדות  עעלמתה,  ונאה  אטעמימ
 סק  פתן  מעת  בו  לתונה  נהייתה  שמקורית  הסמכות  התוך  מובעת  נו  זמכותס.  דברב
 עניין  בדון  לשאי  רדין  הביתו,  דשה  חהסכמה  בורך  ציןא,  כך  שכיווןמ.  נתקף  הדיןה
 ."ראשונה ההסכמה המך סלע

 :)812582/1 ספר מיק תגדול הדין היתב( ה זעניין בב בארי"הגר' ב כברי דת איין זה ראהעוד בענו

 בחינת  מגם  שוא  הפשוט  וסכם  האישורד  ל"י  בל  שסק  פעון  טירושין  גסכם  הלכ"
 ל  שוקף  תקבל  שאחר  לק  רוקף  תקבל  מההסכם  שמדינה  הנהג  מאן  כש  יהלכהה
 תבררו  הם  אדין  הית  בשאיר  רי  הדין  הסק  פוא  ההסכם  הל  שהבסיס  והואילו.  ד"ספ
 ינו  דסק  פת  אבטלל,  יושר  בעשה  נא  לההסכם  שומדנה  או  ליש  ודשים  חברים  דול
כ "או.  דשות  חסיבות  נו  להתברר  בנתן  שחרד  א"ס  פכל  מחזור  לשאי  רהוא  ששםכ
 ינו  דסק  פת  אבטל  מהוא  שמשמעותו  והסכם  הת  אבטל  לחליט  מית  הדין  שברגעב
 ."בניין הפל נממילא והסכם השען נעליו שבסיס הפל ניכ, הסכם התבטל ממילאמ

 .ית הדיןבל ברור הוא כי גם התביעה שבפנינו הינה בסמכות ע

 וף דברס

ובית  הדין  קובע  כי  הסכם ,  אין  מנוס  מלדחות  את  תביעת  הגרוש,  לאור  כל  האמור  לעיל  באורך

ף  של  פסק י  בית  הדין  וקיבלו  תוק"אושרו  ע,  הגירושין  והנספח  לו  שנערכו  ונחתמו  בין  הצדדים

 .אמן ואמן, ן"ם וימ"וצוי. דין עומדים בתוקפם

 רב יהודה יאיר בן מנחםה

הקובעות ,  א"ליט  שג  יהודה  יאיר  בן  מנחם"צטרף  למסקנות  המבוססות  דלעיל  שכתב  עמיתי  הרהמ
בטענה  שההסכם  היה  הסכם ,  ד"וקיבל  תוקף  של  פס  ית  הדיןבשאין  לבטל  הסכם  גירושין  שאושר  ב

 . בלבדפיקטיבי ולמראית עין

, )8025-53-3'  ס  מבתיק(  ד  בנושא  זה"כתבתי  פס)  17.2.09(ט  "ג  שבט  תשס"ביום  כ,  ציין  שבעברנ
בטענה ,  ית  הדיןבד  ב"דחה  בקשה  של  גרוש  לבטל  הסכם  גירושין  שקיבל  תוקף  של  פס  ית  הדיןבבו  

עקב  זמיר   יג"הרה,  הקודם  ית  הדיןבהרכב  .  שההסכם  היה  הסכם  פיקטיבי  ולמראית  עין  בלבד
הגדול  אישר  את   ית  הדיןב,  ד"א  הסכימו  והצטרפו  למסקנות  פסה"א  ושלמה  שפירא  שליט"טשלי

 .פסק הדין

בין  היתר  ציינתי  מספר  דוגמאות  הלכתיות ,  עתיק  מקצת  הדברים  ההלכתיים  מאותו  פסק  הדיןא
 :בכוחה לבטל מעשה והקנאה, נדירות שאומדנה ברורה
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 יןב,  אשתו  לכסיו  נל  ככותבה  ":פסק  נ)  אעיף  סז  קימןס(  עזר  הבן  אולחן  ערוךשב"
 ורשיו  יל  עפוטרופא  אלא  אשאה  עא  לידו  מקנו  שעל  פי  אף  ב  מרעיכ  שין  בריאב

 בביתו,  "ה  לכתב  שה  מל  כנתה  קטלטלין  מין  ברקע  קין  בהוא  של  כייר  שאםו[...]  
 אנו  שעמא  טלא  בלכתא  ההו  זאפוטרופוס  ללא  אשאה  עאל:  "תב  כ)ק  ג"ס(  מואלש
  [...]"עתינו דומד אחר אשטר הניחיםמ

נותן   העת  דומדים  אעולםל  "כתב  נ)  אעיף  סמו  רימןס(  שפט  מושן  חולחן  ערוך  בשםג
  [...]" ירש  פלא  שף  על  פי  אאומד  הי  על  פושים  עעתו  דוף  סראין  מדברים  היו  האם

ע "בסמו"  פוטרופוס  אלא  אשאה  עא  לאשתו  לכסיו  נל  ככותבה  "כתבב  נ"  יובסעיף
 כסיו  לאשתו  נל  כהיות  לב  מרעיכ  שו  אבריא  דידו  מקנואף  על  פי  ש  ")טק  י"ס(  םש
 חרת אישה מאו אמנה מניו בורשיו יהיו שין בורשיו יל עפטרופוס  אלא  אשאה  עאל
  [...]"ורשין יאר שו אחיו אוא

 :נפסק ) געיף סמו רימןס( ושן משפטבח: ין נוסףד

 פני  מברוח  לריך  צהיה  שחמת  מאחר  לכסיו  נל  ככתב  שריאה  ב"ה  דאומר  שי  משי"
 מתו  שו  אאויביו  ווביו  חעלי  בם  עשרה  פשה  עחר  כך  ואויביו  אפני  מו  אוביו  חיעלב
 הרי  ופניו  משעה  הנדחית  וואילה,  ן  כחמת  מלא  או  זתנה  מתב  כלא  שתברר  נםא
 .מתנה הטלה בנכסיו לריך צואה

 את  זמדמהו  ו"מ  רימן  סושן  משפט  חטור  בהובאוה  ש"רמ  הדברי  בהלכה  הקורמ
 ו  בוזר  חחוליו  ממד  עאם  ומות  לבור  סהוא  שחמת  מכסיו  נל  ככתב  שכיב  מרעש'ל
 .'זה ביוצא כבריא במיה נ"הו

 : כתב נשם ו)ב" עח עדףב( כתובותב' גמ בם גש יומה דלכהה

 ינסיבהא.  ברתה  לתבתינהו  כגברה  מנכסה  לתברחינהו  דבעיא  דיתתא  אהיאה"
 קמיה  לנן  עב  רזלא.  שטרא  לנחמן  רב  רעיהק,  חמן  נרב  דקמיה  לתאי  אאיגרשהו
: אמר  ליה',  אינשי  דטרי  שקרע  מיכי  הקלאה  חחמן  נר  מזיח  ':ר  ליה  אמוקבא  עמרד
 :ר  ליהאמ',  וה  ההכי  וכיה  ':ר  ליה  אמ'.וה  היכי  העובדא  דופא  גיזי  אי  לימאא'
 וראה הורהמ: "מואל שמר אידי  אר  בנילאי  חר  רב  אמכיה,  מרת  אא  קברחת  מטרש'

 אי  מעמאט':  חמן  נרבל  בא  רר  ליהאמ'  ."קרענו  אידי  לברחת  מטר  שבא  ים  אניא
 –' היבא יברתה לבל אאחריני לי מילי הנ– אחריני ליהיב  ופשיה  ניניש  אביק  שלאד

 ."ה לדיפא עפשה נרתה במקום באפילו הכי

 להבריח  שעדים  להודיעה  וקונטרס  בשרי  פ–  ברתה  לתבינהוכ:  "םש'  בתוסו
 יכא אעלמא בילתא מילוי גלא אידי  ממרה  אלא  דצחק  ירבינו  לנראהו  [...]  תכוונתמ
 לא  אתכוונה  נלא  שיכר  נדבר  הדאי  והכאד,  ברים  דאינם  שבלב  שברים  דוי  הלאו
  [...]"סמוך בדאמרינן כה לדיפא ענפשהד, הבריחל

 אחד  לכסיה  נל  ככתבה  שאשהה:  "פסק  נ)  זעיף  צ  סימןס(  בן  העזר  אולחן  ערוךבש
 לבט  תתגרשה  נו  אתאלמנה  נאם  שעל  פיאף  ,  תנשא  שודם  קחוק  רין  ברוב  קיןב
 כוונתה  דעתה  דילתה  גלאאף  על  גב  ד:  ")חק  כ"  סםש(  ת  שמואליבבו  [...]"  מתנהה
 וא  המוכח  דומדנא  אסמוך  בשאת  נו  אהנשא  לעומדת  שיון  כל  מקום  מכהבריחל
 ."ן"הרש ו"הרא ווספות תתוב כןכ, הבריח ליה הכוונתהד

 את  זעשה  שטוען  ואחר  לכסיו  נל  ככותב  האדם  שלעיל  דדוגמאות  השלוש  מעולהה
 ל  כהעביר  שתנאי  התקיים  האם  שרי  ה,בעל  מו  אנושים  מאחרים  מהבריח  לדיכ
 טלהב,  בעלה  מתגרשה  הישהאה  שוא,  אנשים  הם  עתפשר  נם  אזיא,  נכסיםה
 .מתנהה

, כסיו נל כה לתב כדוע מנימוק הרור בא לם אגם ששמע מאשתו לכסיו נל כבכותבו
 מנת  על  דעת  המדאו  בדיו,  נכסים  הל  עפוטרופסית  אלא  אינה  את  מם  אל  מקוםמכ

 .מתנה הבטלל
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 כמה  מזאת  ואשתו  לכסיו  נל  ככותב  הין  דאן  כאין  שרור  בעיון  האחר  לולםא
 .עמיםט

 מרינןג  א"בכהו,  יתה  מאחר  לה  לכותב  בוסק  עאשתו  לכסיו  נל  כותב  כל  שדיןה.  א
 ה  לכתב  שוען  טא  לבפנינוו,  חיים  בה  לנותן  ושכותב  כבל  אפוטרופא  אעשאהד
 כלו.  פוטרופא  אייך  שא  לרי  ההבריח  לנת  מל  עתבכ  שוען  טלא  אאפוטרופאכ
 .יתה מה לאחר לכותב בוסקים עבפוסקיםס ו"ש בהוזכרו שדוגמאותה

 כל  התת  לתכוון  מינו  אהאדם  שוא  האשתו  לכסיו  נל  כותב  כל  שאומדנהה.  ב
 ל  עאפוטרופוס  לותה  אהפוך  לק  רהתכוון  שודאי  בלאא,  ניו  בת  אלהניח  ואשתול
 נשוי  האדם  בייך  שה  זולםא,  תנה  מלשון  בתב  כלכן  והות  אכבדו  ישילדיו  וכסיונ
 לק חיא ההנתינה והסכם הידן דנדון בולםא, בשלוה וית בשלום ביתה אחי ואשתול
 י  גוונאאכה  בומר  לייך  שיצד  כאה.  צדדים  הבין  שפירוד  החלק  וירושין  גהסכםמ
 לא  אותה  איכבדו  שמנת  על  ב  לבנדיבות  ותנה  מנוסח  באשתו  לכותב  שומדנהא
 תנה  מיתן  להתכוון  שפשוטו  כעניין  למתייחסים  וומדן  אחר  אאן  כולכים  הא  לדאיו
 .ירושין גהסכם מכחלק ואשתו למורהג

 ודו  הצדדים  הידן  דנדון  בהרי  שו  זברה  סל  עצת  קפקפק  לקום  מש  ידיין  עמנםא
 אמרה שפנינו בודתה הישההא ,צדדים הבית בגור למשיך ההבעל וירוד פיה הלאש
 מרוא,  מע  שית  הדין  שבדים  ע4  ם  גיקטיביים  פהגירושין  ש,הסכם  האחר  לידידיםל
 צדדים הני של שפוליגרף הדיקת בםג, יקטיביים פהגירושין שצדדים הפי משמעוש
 ירושין גהסכם בדובר מלא שומר לש יובכ ש" איקטיביים פיו ההגירושין שוכיחהה
 תכוון  הלא  שומדנה  אשיש  וחר  אמוני  מהסדר  בלאא.  שפחה  מפרק  לבא  הגרתיש
 .מורה גמתנה ביתןל

' גמ  בעיא  ביא  האשתו  לכסיו  נל  ככתב  שבבריאו,  ריא  במתנת  בוא  ההסכם  האןכ.  ג
, הני  מישה  האפסה  תאם  ד)ק  א"  סז  קימןס(  מואל  שבית  הכתבו,  יפשיטא  אאול
 .רכוש הכל בוחזקת מישה האידן דנדוןכ ב"או, ש"ייע

 ועברו  ההמניה  ומונית  הספר  מםג,  נים  שמש  כחפני  לוד  עמה  של  עועברה  הדירהה
 .ידיה מהוציא ליתן נא לוחזקת מישהאה שןווכי מכיום שריה, כבר מה זישהלא

ושן   בחמבואר  כנושים  מברחה  הדין  מגרוש  הל  שענתו  טקבל  לש  יעדיין  שלאא
 להבריחמ  "  עאשתו  לכסיו  נל  ככתב  שען  טגרושה,  )  געיף  סמו  רימןס(  משפט

 אחר לאמרה שודתה  השתו  אם  ג,פנינו  בדיםערבעה    אביא  הך  כעלו,  מס  הרשויותמ
 ה  לאומר  וימה  אטיל  מהיה  שכך  באת  זייגה  סישה  האמנםא,  יקטיביול  פהכ  שגטה
 בריו  חפני  בילתא  מילוי  גיש  וכסיו  נל  ככתב  שרגעפ  ב"כע.  אחרים  לומר  לה  מביתב
 לאב  "ולפיא'  תוס  הלשיטת  וברחת  משטר  בכמוו,  הבריח  להתכוון  שומדנה  אשי

 שטר  במדובר  שהוכחה  לי  דבזהו"  יכא  אעלמא  באילת  מילוי  גלא  אידי  ממרהא
 צי  חל  שכוש  רהבריח  לש  ידוע  משה  להבין  קמנםא,  תנה  משטר  בלא  והברחהה
 וד  עעשתה  נההברחה  שם  גהמ,  רשויותח  ל"  ש7,000  ל  שוב  חגלל  במונית  וירהד
 .מס השויות רתביעת לודםק

, כושור  ל  כהעביר  שיא  העובדהו.  דם  אל  שמחשבתו  לנוגעים  הברים  דלו  אולםא
 .דלקמן כהשיב לש יך כל עם גל מקוםמכ

 ורך  צשי.  תינה  נעשה  מבטלמ  ל"  עדעת  הומד  אגדר  לנכנס  שבכדי  שוא  הנאית.  ד
 תברר  המן  זאחר  למנם  אידן  דנדוןב.  ישה  לאכושו  רל  כנותן  העל  בל  שמצבב
 תביעה  בצמו  עבעל  הולםא,  ישה  לאכושו  רל  כתן  נגירושין  ההסכם  בהבעלש
ירושין   גסכם  הישנו  שעןט)  19.8.04  (ד"באלול  תשס'    בבנופני  בהגיש  שראשונהה

 קיים  מאינו  שיפוסט  'אשתו  שוסיף  המנגדו,  ותו  אמקיים  והסכם  הת  אכבד  מושהוא
 יבגרו  שלאחר  שריה,  הסכם  הת  אפרש  מהוא  שיך  איל  פע  שען  טלאא'  סכמיםה
 שכרת  המונית  הדמי  ששום  מזאתו,  מונית  המספר  ומניה  הו  לוחזר  תילדיםה
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 הלכה  הי  על  פא  לזונם  לייב  חין  אגרו  בהילדים  שלאחרו,  לדים  ימזונותל  שמשתמ
 .מונית הת או להחזיר לבע תכןל עו, חוק הי על פלאו

 ריה,  גירושין  ההסכם  התימת  חמועד  בידע  ושב  חאמין  ההבעל  שה  מה  זם  אכןאם  
 ותיר  החשב  שה  מלפי  ודבריו  להרי  שישה  לאממון  הל  כתינת  נשום  מהסכם  באיןש
 .ישה לאעבירם המני זאופן ברקו, המניה ומונית הת אעצמול

 אמור  לדבריו  כהריש,  ישה  לאכושו  רל  כעביר  מדם  אאין  שעת  דומד  אאן  כיןכ  א"א
 .המניה ומונית הת אעצמו להותירו. כושו רל כעביר האל

 מניה  האין  שקבע  וו  זרשנות  פיבל  קאל,  קודם  הדין  הפסק  בית  הדין  במנםא
 אומד  דעתו  ובעל  החשבת  מת  אשנה  מןידק  הס  פיןא  ולםא.  בעל  לוזרים  חהמוניתו
 .גירושין הסכם התימת חזמןב

 כדי  בעת  דומד  אין  אי  גוונאאבכהו,  ישה  לאכותו  זל  כהעביר  לשב  חא  לבעלה
 .תובים כסכמים הבטלל

 הוזכרו  בפוסקים  שהדוגמאות  מבשונה  שהוא  והעלות  לש  יעקרוני  ושובין  חניע.  ה
. כסים  נהבריח  למנת  על  אחר  לו  אישה  לאתנה  מטרי  שכתיבת  בעוסקיםה,  לעילד
 פני  בופיעו  הצדדים  הביניהם  שגירושין  ההסכם  הל  עחתימה  לנוסף  בידן  דנדוןב
ק ס פל שוקף תתן יית  הדין  שביקשו  באף  ופנינו  בודר  סנין  קקיבלו  וית  הדין  ברכבה

 הסכמים  לדיןק  ס  פל  שוקף  תנתן  והם  לעתר  נית  הדיןב,  ביניהם  שהסכמות  לדין
 ת  אחזק  למנת  על  עולות  פספר  מצדדים  היצעו  בשטר  החתימת  לעבר  מרלומכ,  לוא
 רי  הביניהם  שהסכמות  לוספים  ניזוקים  חשיש  כי  גוונאאכהב,  ביניהם  שהסכמותה
 ." כאלה שעולות פבטל ידעת האומד שה זמקרה בם גאמר ניתי תמהיכיש

 .כ העתק קטע מאותו פסק הדין"ע

 .לכתיים נוספים מדוע אין לבטל את ההסכםאחר מכן באותו פסק דין סוכמו נימוקים הל

 .אין לאחר קנין כלום ,קניןבהצדדים קיבלו , ית הדיןבכיון ועל תוקף ההסכם ואישורו בפני מ .א

י  הוראות "כל  הפעולות  בו  מכאן  ואילך  הינם  עפ.  ית  הדיןבב  ד"ספהסכם  קיבל  תוקף  של  ה .ב
 .ולא מדיני קנינים בלבד, ית הדיןב

 כשיגיעו  וכסים  נה  לתחילה  טען  בפנינו  שההסכמות  היו  שיעביר  ,טועןו  חוזר  ווען  טיןא .ג
 סכם  ההיה  שכחיש  הישהכ  הא"ב.  המניה  ומונית  הל  שמספר  הת  או  לחזיר  ת18  גיל  לילדיםה
טען  בגירסתו  החדשה ,  ית  הדיןבי  "לאחר  שטענה  זו  נדחתה  ע.  הסכם  באמור  לרט  פה  פעלב

 .ית הדיןבטוען ב וחוזר ווען טאיןו, ושההסכם היה פיקטיבי ונועד להבריח מנושים של

קבע  שאין  אומד  הדעת   ית  הדיןב,  ל  הסקנו  שם  ודחינו  את  הבקשה  לביטול  ההסכם"כל  הנמ
מספיק  לבטל  הסכמים  כתובים  וחתומים  אלא  במקרים  נדירים  ויוצאי  דופן  וכפי  הדוגמאות 

 .ההלכתיות שצויינו לעיל

 .הגדול ית הדיןבאחר מכן פנה המבקש בערעור לל

, ל"ג  מנחם  חשאי  זצ"הרכב  הרבנים  הרהב(הגדול    ית  הדיןבדחה  )  15.10.09(ע  "ש  תתשריז  ב"יום  כב

 נימוק שנגע לתיק ההוא האת  הערעור וציינו גם את  )א"א  ומסעוד  אלחדד  שליט"ג  ציון  אלגרבלי  שליט"והרה
 :וכתבו כדלהלן, טוען וחוזר ווען טאיןש –

 שבטג  ב"  כיום  מנתניה  באזורי  הבניר  הית  הדין  בל  שין  דסק  פל  ערעור  עלפנינו"
 .הסכם הת אבטל למערער הביעת תת אדחהש) 17.2.09(ט "שסת

 מס  השויות  רל  שחץ  לתוך  מעשהנ,  יקטיבי  פיה  ההסכםה,  וען  טמערערכ  ה"ב
 .ל כסר חשארנ, המניה ומונית הספר מת אישה לאעביר ההסכםב
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 .גירושין האחר לישות איי חחיות למשיכו הצדדיםה

 .יקטיביים פיו הההסכם וגירושיןה, העידו וית הדין בביםד עופיעוה

 לו  שממוניות  הזכויות  הת  או  להחזיר  לישה  לאלהורות  והסכם  הת  אבטל  לבקשמ
[...] 

 .ין דסק פל שוקף תקיבל וית הדיןי ב" עושר אהסכםה

 פסיקה  הגירושין  היום  מנתיים  שאחר  לך  אישות  אחסי  ייימו  קגירושין  האחרל
 .שותי אחסי יתו אקייםל

 .ערעור הת אדחות לבקשמ

 .עניננו לנוגעות העובדות המציתת

 ין  בנחתם  שסכםי  ה"פ  עצדדים  התגרשוה)  2.7.01(א  "שס  תתמוזא  ב"  יתאריךב
. ין  דסק  פל  שוקי  חוקף  תו  לניתן  וית  הדיןי  ב"  עאושר  וקנין  בקיבלו  וצדדיםה
 ...ידן דנידון לנוגעים ההסכם בסעיפיםה

 יניהם  ביהה,  בעלכ  ה"  בען  טצדדים  הנוכחות  באזורי  הית  הדין  בבהתקיים  שדיוןב
 מספר  הת  או  לחזיר  ת18  גיל  לילדים  הכשיגיעו  וכסים  נה  ליעביר  שה  פעל  בסכםה
 .המניה ומונית הלש

 ...הסכם באמור לרט פה פעל בסכם ההיה שכחיש הישהכ הא"ב

 בטלות  לדשה  חביעה  תתובע  הגיש  ה)שנעשו  לחומרה,  שנייםה(  גירושין  האחרל
 .קף תאינו ויקטיבי פוא הההסכם שטענה בםהסכה

 .דים עובאו הוחם כבאי וצדדים הענות טשמעו נית הדין בביונים דתקיימוה

 ת  אדחות  לפסק  שנומקמ,  ערעור  השוא  נין  דסק  פיתןט  נ"שס  תשבטג  ב"  כתאריךב
 .הסכם הבטלות לחדשה התביעהה

ית ב.  לכתית  ההבחינ  מהן  וובדתית  עבחינה  מן  הינו  דפסק  בדק  צאזורי  הית  הדיןב
 ההלכה  שאחר  מיקטיבי  פוא  הההסכם  שחדש  הטיעון  הת  אקבל  לאין  שציין  מהדין

 .טוען וחוזר ווען טאין שובעתק

 .ל"הגדול בתיק הנ ית הדיןבל החלטת "כע." דחה נערעורה, אמור האורל

, אולם  מנגד.  אמנם  נכתב  בהסכם  שהבעל  מעביר  את  חלקו  בדירה  לאשתו,  תיק  זה  שבפנינוב
וכן  ויתרה  על ,  וכן  ויתרה  חלקה  בזכויות  הסוציאליות  והפנסיה  של  הבעל,  ויתרה  על  כתובתה  ישהאה

 ."כותב כל נכסיו לאשתו"אין כאן כלל גדר של , חלקה ברכב

אני  מסכים  ומצטרף  למסקנה  הקובעת  שאין  לבטל  בתיק  זה  את  הסכם  הגירושין ,  ל  כן  כאמורע
 .בתואנה שההסכם פיקטיבי

 רב אברהם שינדלרה

ילת  הגרוש  לביטול  הסכם  הגירושין  היא  כי  הגירושין  וההסכם  נעשו  למראית  העין עיקר  ע,  נהה
היא העובדה כי מיד אחר , לדבריו, ההוכחה לכך. בלבד  כדי  למנוע מאביו וזוגתו להשתלט על דירתם

 .הגירושין הם המשיכו להתגורר יחד באותה דירה

, )11.2.2015(ה "בשבט התשעב "ן מיום ככ הגרושה בדיו"סימוכין לדבריו יש בדברי ב, כאורהל
2011ספטמבר    דע  17מפברואר    "אשר  ציינה  כי  אין  מחלוקת  שהצדדים  התגוררו  תחת  אותה  קורת  גג

 .)3מוד עעיל ל(" פחה כי גרנו יחדש הוא מימן את כל המ2011עד : "והגרושה עצמה הוסיפה". 
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כ "נמצא  שיש  הודאת  ב,  )8.2.07  –ז  "בשבט  תשס'  כ(  2007הגירושין  נערכו  בפברואר  ,  כאמור,  והנה
 .לטענת הבעל כי הצדדים לא נפרדו כלל לאחר הגירושין, ישהאי ה"שלא הוכחשה ע, ישהאה

 כךר שים ואחחודלושה שתק של  ניהה"כ הגרושה כי לאחר הגירושין "בדיון הבא טענה ב מנםא
  [...]"הוא חזר

לדבריה לאחר ]. 'כ[אמו בת הלך לביוהגרוש , לאחר  הגירושין  היא  שבה לביתה,  טענת  הגרושהל
 .)ם בסוף העמודש( ב"ודשים הצדדים ניסו לשוב לשלוחמה כ

 ד  ע]גירושין  הודשח,  אמורכ[  07מפברואר  "כ  חזרו  בהן  מטענתן  הקודמת  כי  "וב  ישהאנמצא  שה
 .תגוררו הצדדים תחת קורת גג אחתה" 2011ספטמבר 

וטוען  טענה   חר  כךאענה  אחת  וחוזר  ין  אדם  טוען  ט  א,בדרך  כלל,  לא  שכידוע  לפי  ההלכהא
 .)אסימן פ סעיף ( חושן משפט ולחן ערוךשעיין ב. רת הסותרת את הטענה הראשונהחא

בכדי  לפגום  בכשרותו  של  הגט  לפי  הנוהג  שהבעל ,  גם  אם  תתקבל,  וברור  כי  אין  בטענת  הבעל
 .מצהיר לפני מסירת הגט כי אין קשר בין הגט להסכם הגירושין

ורר גבכך  שהצדדים  חזרו  להת  אין  כי,  על  פי  המקורות  שם,  ר  לעיל  בפסק  הדיןכבר  נתבר,  ולםא
 כי  לשם  ביטול  הסכם  גירושין  נדרש  די  לבטל  את  הסכם  הגירושיןכיחדיו  מיד  אחר  סידור  הגט  

 .כזו כאמור שם ד אין אומדנה"נא דמוכח ואילו בנדדאומ

 .אור האמור אני מצטרף למסקנת פסק הדיןל

 ד"ראב –עקב זמיר ירב ה

 .תביעת הגרוש נדחית, כאמור, לפיכך

 .בתוקפו –סכם הגירושין והנספח לו ה

 .כמקובל, יתן לפרסם פסק דין זה בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).13.12.2016 (ז"ג בכסלו התשע"ייום ב יתןנ

 רב יהודה יאיר בן מנחםה רב אברהם שינדלרה ד" ראב—רב יעקב זמיר ה


