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 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן, ד" אב–רב יצחק אושינסקי ה

 )רונה עמרןשד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :בקשהמ

 גדנ
 )שראל שלומאייד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :שיבההמ

 ניחיית תביעה לביטול הסכם בטענת איום לפנייה לגורם עבריי ד:נדוןה

 סק דיןפ

בפנינו  תביעה  לביטול  הסכם  גירושין  בטענה  כי  ההסכם  נכרת  שלא  מרצונו  החופשי  של 

 . התובע אלא מתוך כפיה ואיומים

 : נאמר )17.7.17( ז"ג בתמוז תשע"כ בסיומה של החלטת בית הדין מיום זכיר כינ

 . שני הצדדים מסכימים כי ניתן עתה לגשת לסיכומים טרם הכרעה, מעשהל

  יום  לאחר 21התובע  יגיש  סיכומיו  בתוך  .  יוגשו  סיכומי  שני  הצדדים,  בכןו
 .  יום נוספים21והנתבעת תגיש סיכומיה בתוך , תום הפגרה

 . בית הדין ישקול מתן הכרעתו בתביעה, אחר קבלת החומרל

 .אכן הוגשו סיכומי שני הצדדיםו

 התובע יכומיס

 : עות לעצם התביעהואלו תמצית טענות התובע האמורות בסיכומיו והנוג

  .ילדים ניש ולהם 91הצדדים נישאו בשנת . א

  .לייעוץ באשר להסכם' הד "לעוה פנתה ביוזמתה ולבד ישהאה. ב

  .ההסכם בלתי סביר. ג

  .אין בהסכם הסדרי ראיה. ד

  .נשארות לה ישהאות הויוכל זכ. אין איזון. ה

לכל  ימי ח  "  ש5000שי  של  וכן  תשלום  חודח  "ש  300,000מזכויות  הבעל  היא  קבלה  .  ו
  .חייה

  .ח''ש 6,000והאם ח "ש 11,000האב משתכר . ז

  .ישהאמלא הזכויות בדירה עברו ל. ח
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  .לשלם חלק מההלוואותו הבעל לקח עלי. ט

 .ישהאנשארו ל )אחד מהשניים(תכולת הדירה והרכב . י

  .זה מוזר ולא הגיוני שהבעל ויתר על כל רכושו. אי

  .סר עם חומר חקירה כנגד הבעל עוד טרם החתימה על ההסכםהיה קל ישהאל. בי

וציינה '  היא  טענה  שהבעל  בוגד  ואיימה  עליו  שאם  לא  יקבל  את  תנאיה  היא  תפנה  לר.  גי
 .שהוא עבריין

לא  הסבירו  לו  את  המשמעות  ורק ד  "התובע  לא  היה  מודע  למשמעויות  ההסכם  וגם  העו.  די
  .הפעיל עליו לחץ לחתום

כן  חשש  מפגיעה  בחברה .  לחייו  ומפגיעה  בפרנסתו  בחברת  החשמלהתובע  חשש  .  וט
  .והחמרה במצבה הבריאותי' לעבודה א

  .ולמכרים בחברת חשמל' אכן לאחר הגט הנתבעת פנתה לר. זט

  .והכוונה לאיומים, "כולתי לממשי"היא אמרה . זי

  .הלמספר' כן כתבה שהיא מבטיחה שתלך לר. 'היא איימה שתלך למספרה של ר. חי

  .מתנה באונס אינה מתנה. טי

  .לכן יש לבטל את ההסכם. כ

 תבעתניכומי הס

 : ואלו תמצית טענות הנתבעת האמורות בסיכומיה והנוגעות לעצם התביעה

ה  באלול "כ  ם  על  הסכם  גירושין  וביוםיהצדדו  חתמ  )3.9.15(  ה"ט  באלול  תשע"י  ביום.  א
  .של פסק דיןן בתוקף דיהסכם אושר בבית ה ה)9.9.2015(ה "תשע

  .הם התגרשו )18.11.15( ו"בכסלו תשע' ו יוםב. ב

הבעל  שילם ,  ישהאה  שםל  הזכויות  בדירה  הועברו  ע,  מויעד  לגירושין  הוראות  ההסכם  קו.  ג
  .סילק החובות לפי ההסכם והוטל עיקול על זכויותיו, כםסמזונות כפי שנקבע בה

  .ל"ביצוע הפעולות הנוב תובע לא עתר לעיכה. ד

ובהסכם  נאמר  שההסכם  הוא ,  ר  ההסכם  נאמר  שהם  קראו  את  ההסכםשופסק  הדין  לאי  ב.ה
וכן  הצהרתם  שהם  קראו  את  ההסכם   ,ם  לאחר  ששקלו  את  מכלול  השיקוליםהמרצון  חופשי  של

  .שיפן חוומרצו הבינו אותו וחותמים עלי

  .במסגרת ההסכםח "ש 555,555על כתובה בסך רה אף וית ישההא. ו

  .נים של התובע שביקש לגמור יפה ולבוא לקראת הנתבעת באשר להסכםמסרו מצרפת. ז

  .ע מברך אותהובמסרונים מלאחר הגירושין בהם התוד ן מצרפת עכ. ח

  .שין אינן קשורותרואיות מלאחר הגיר. ט

  .)15.5.17( ז"ט באייר תשע"יחלטתו מיום בהית הדין אמר דברו ב. י

  .טול ההסכםי סימטריה בהסכם אינה עילה לביא. אי
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  .עשו חשבון והוא ידע היטב מה לקחו לו' הד "שמע מדברי התובע כי אצל עומ. בי

לעדות אף שטען שהוא הפעיל עליו לחץ ושהנתבעת ' הד "וא אף לא ביקש לזמן את עוה.  גי
  .'הד "אמרה לו אמירות בפני עו

שבינתיים  הוא וד    וע,א  המתין  למעלה  משנה  עם  תביעה  זוותובע  לא  מסביר  מדוע  הה.  די
  .קיים את ההסכם ככתבו וכלשונו

  ?י איזה נסחט שולח לסוחטת ברכות והתנצלות על הסבל שגרם להכו. וט

  .של המאהבת נכתב שהיא אסורה אף לבועל ה בית דיןשמעב. זט

  .בע לא איבד את מקום עבודתו כפי שטען שחששולמעשה הת. זי

  .רפה פחדן וחלש ונתון ללחציםם יה אדעד בחברת החשמל יהושה להאמין כי חבר ק. חי

  .צרפת נימוקים הלכתייםמ. טי

  .דרשת ראיה משמעותית לביטול הסכמיםנ. כ

  .ח"ש 20,000צאות לדוגמא בסך הובקשת לחייב את התובע בהוצאות ובמ. אכ

 . ד כאן מתוך סיכומי שני הצדדיםע

תוך  ציטוטים  מהחלטות ,  טרם  דיון  והכרעה  נציג  את  עיקר  התנהלות  התיק  עד  כה,  בכןו
 .שכבר נתנו בתיק

 שתלשלות הענינים בתיקה

הדיון (  )15.5.17(ז  "ט  באייר  תשע"בפתח  הדברים  נזכיר  האמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום  י

 : )הראשון שהתקיים

 . פנינו תביעה לביטול הסכם גירושיןב

3.9.15(  ה"ט  באלול  תשע"ייש  הסכם  גירושין  מיום  :  התובע  ת  כוחאוענת  בט
, 7בסעיף  .  ההסכם  נעשה  תחת  כפיה  וסחיטה  באיומים.  ההליך  לא  תקין.  )

הילד  פוחד  לומר .  האב  לא  פוגש.  האם  ידיל  הילדים  מוסתים  ע,  הסדרי  ראיה
 . 19.5הבת בגיל , 14.5הבן בגיל . יש להם בן ובת. לו שלום

ניתן .  ית  הדין  הבהיר  כי  סעיף  זה  הקשור  לילדים  לא  אמור  לבטל  הסכםב
 . מתאים באשר לכךלפתוח תיק 

, איזון  משאבים,  8יש  בעיה  עם  סעיף  :  התובע  את  כוחבממשיכה  וטוענת  ו
.   שנה  ויש  לה  זכויות  נצברות23עובדת    ישהאה.  לא  אוזנו  זכויות,    א8סעיף  

 300,000מקבלת  מזכויות  הבעל  בעת  הפרישה  סף    ישהא  ה1  ב  8בסעיף  
  נאמר 2  ב  8  בסעיף  .  שנה17הכספים  יתקבלו  עוד  .  )עובד  בחברת  חשמל(ח  ''ש

, באשר  למזונות  הילד,    א9בסעיף  .  ח  לכל  ימי  חייה''  ש5000כי  היא  תקבל  
הוא גם . וזה סך גבוה למזונות, ח ישולם בתחילה כמזונות ילד'' ש5000שסך 

הוא .  הוא  ישן  כיום  בבית  אמו.  ח''  ש11,000התובע  מרוויח  .  משלם  חצאים
אך ,  ח''  ש2,500,000כס  שווה  הנ,    להסכם10כן  סעיף  .  לא  יכול  לשכור  נכס

  שהוא  מסלק 4וכן  שם  בסעיף  ,  את  כל  הזכויות  בנכס  ישהאהוא  מעביר  ל
הוא עדיין רשום . והוא נזקק לקחת הלוואה לבד לסלק את ההלוואה, הלוואה

2 ב 10בסעיף .    שם  נאמר  שהיא  משלמת  את  יתרת  ההלוואות5בסעיף  .  בבנק
תכולת  הדירה  נשארה ,    ג10בסעיף  .  הבעל  שילם  לבד  את  החובה  בבנק,  
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  שקיות 22התובע  יצא  רק  עם  .  זה  היה  בית  חדש  עם  תכולה  חדשה.  ישהאל
  .וגר אצל אמו, בגדים

 ישהאה.  'אמא  שלה  פנתה  לר.  איומים  ההסכם  נכרת  באמצעות:  מוסיפהו
ושהיא  תכפיש  את  שמו ,  שיאיים  על  חייו'  ראיימה  על  הבעל  שהיא  תפנה  ל

התובע  הגיע  לחתום  על .  ש  צו  הרחקהי,  האיומים  מומשו.  בחברת  חשמל
הם  לא  ניהלו  משא .  היא  תעשה  לו  בעיות,  אמרה  לו  שאם  לא  יחתום,  ההסכם

  .ומתן

תמיד  איימה  עלי ,  היא  החליטה  להתגרש,  יום  ששי:  בעל  מגיב  לבית  הדיןה
היא  אמרה  שהיא ,  ד"כ  כבר  היינו  אצל  עו"ביום  שני  אח,  כך  חייתי,  וקללה

, ד  הפעיל  עלי  לחץ"גם  העו,  עתי  לשמההג,  ד  ושאבוא  לשם"קבעה  עו
בשבת  היא .  אף  הדיין  שאל  אתי  אם  אני  מפוחד  ואמרתי  שלא,  הרגשתי  לחוץ

היא  תאיים  עלי  ותעשה  לי  את  המוות ,  אמרה  שאם  לא  אתן  מה  שהיא  רוצה
תיק ' ריש ל, עד  היום מאיימים עלי.  ח''  ש6000היא  רצתה  בתחילה  .  בעבודה

את  הילדים  היא  לא   ולאפי.  כלום  היוםאין  לי  .  ומאיימים  עלי,  במשטרה
' ר.  גם  הבן  מפוחד.  זה  בהשפעת  האם,  הבת  לא  רוצה  לראות  אותי.  מראה  לי

 . ח'' ש2000נשאר לי בקושי . ואני לא אדיש, מקושר לעבריינים

, האחרון  הם  מבקשים  לאשר  את  ההסכם"  הואיל"ב:  הנתבעת  א  כוחבגיב  מ
סעיף  ד  אמר  שההסכם ,  ות  ב  כתוב  שפרט  לאמור  אין  עוד  תביע11בסעיף  

,   ו11כך  גם  סעיף  ,  נעשה  מרצון  טוב  ולאחר  ששקלו  את  מכלול  השיקולים
של  בית   הדיןק  גם  בפס.  שהם  הבינו  את  ההסכם  וחוצים  עליו  מרצונם  הטוב

הדין  מאותו  יום  נאמר  שהצדדים  קראו  את  ההסכם  ומבקשים  מבית  הדין 
טוען ,  41סעיף  ,  גם  בכתב  התביעה  של  הבעל  .ןייוגם  קבלו  בקנ,  לאשר

. כדי  לשמור  על  שקט  ישהאהתובע  כי  הוא  היה  מוכן  להסכים  לתנאי  ה
ה שבמע.  ח  והיא  ויתרה  על  הכתובה''ש  550,000  )היא(=  ניא  ישהאתובת  הכ

. נאמר  שם  שהיא  אסורה,  והם  עדיין  יחד,  שבגדה  עם  הבעל',  של  א  בית  דין
ם  נחתם  ביום ההסכ.  'ל  עם  אותה  א"הוא  נסע  לחו,  בדיון  האחרון  שלא  הופיע

. רק לאחר שנה וחודשיים, ומאז בעל לא תבע, )9.9.2015(ה "ה באלול תשע"כ
, אך  הוא  חיכה  שנה,  2016בתחילת  ,  לטענתו  האיומים  נעשו  מיד  לאחר  הגט

 שםל  זכויות  הבעל  בדירה  הועברו  ע,  ההסכם  קוים.  וזה  חוסר  תום  לב
, כנתאסילק  את  הלוואת  המש,  הבעל  משלם  כסדרו  את  המזונות,  ישהאה

והבעל לא , ח"  ש300,000הוטל  עיקול  כפי  ההסכם  על  ה  ,  ישהאהרכב  עבר  ל
הבעל  טען  שהוא  הגיע  בתוך .  ביקש  בשום  שלב  עיכוב  ביצוע  או  סעד  אחר

. הבעל  דחף  לגירושין  והוא  ביקש  זאת.  אך  לא  זה  היה  המצב,  יים  לחתוםומי
אף  שלח ובאמצע  ,  מ  כמה  יתנו"התווכחו  במו',  ד  ה"הם  היו  פעמיים  אצל  עו

באחד  כתב  הבעל  כי  הוא  רוצה  להתגרש ,  לפני  חתימת  ההסכם,  לה  מסרונים
אני  רוצה  לבוא  לקראתך  ולסיים "כתב  ,  לא  יכול  להישאר  עמה,  ולגמור  יפה

: כותב  הבעל,  לאחר  אישור  ההסכם  )3.9.15(  ה"ט  באלול  תשע"יוביום  ,  "יפה
(  ו"סלו  תשעבכ'  ווביום  ,  "מאחל  לך  רק  טוב  [...]  מצטער  שגרמתי  לך  סבל"

תודה  ענקית  על ,  מבקש  שלא  תשנאי  אותי:  "כתב,  לאחר  הגירושין  )18.11.15
יש  סוגיה .  כך  שהבעל  רצה  להתגרש  מהר  ובכל  מחיר,  "כל  השנים  יחד

 . גם פסיקה אזרחית, משפטית לביטול הסכם בלא מודעה

לאחר  שבועות  רבים ,  ביום  ששי:  מגיבה  לשאלות  בית  בית  הדין  ישההא
ואז  כבר  לא  יכולתי ',  מ  תרהחוקר  אמר  שהוא  עם  הגב,  ביתשהוא  נעלם  מה

, זה  לא  הרומן  הראשון  שלו,  הוא  קילל  אותי  תמיד  בנוכחות  הילדים,  יותר
ואז  ביום  ששי  אמרתי  לו  שאני  לא ,  הוא  ניהל  רומן  עוד  שהיינו  נשואים

הוא אמר שאקבע פגישה , אמרתי מה אני רוצה,  ואני  רוצה  להתגרש,  מסוגלת
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הוא  לא  הסכים  לחכות  וביקש  להתגרש  כמה  שיותר .    יגיעד  והוא"עם  עו
היו ,  אולי  יום  שני,  כמה  ימים  לאחר  מכן'  ד  ה"קבעתי  פגישה  עם  עו.  מהר

, ד  אמר  שהוא  ישב  על  זה"העו,  התחלנו  להרכיב  הסכם,  חילוקי  דעות
, בגלל  המשפחה,  ד"הרגשתי  חרטה  לאחר  הישיבה  עם  העו.  ושנחזור  שוב

אך  הבעל .  ח  מזונות  ולא  הייתי  בטוחה  בעצמי''ש  4,500בתחילה  דובר  על  
" אתן  לך  יותר  ממה  שאת  מבקשת"ואמר  ,  דרש  להתגרש,  האיץ  בי  להתגרש

. וכך יצאתי לדרך חדשה. נוספיםח "ש 1,500עוד דש וכן הציע לתת לי כל חו
אך  לא ,  יכולתי  לממש,  זה  שקרי,  לא  היו  איומים.  יםלא  איימתי  עליו  בחי

', ראמא  שלי  התקשרה  ל,  רצה  שאחזור  בטלפון  אליו  'ר.  'פניתי  בחיים  למר  מ
לא  פניתי  חברת  החשמל  לאף ,  לא  איימתי.  הוזמנתי  לבית  הדין,  וכך  זה  נגמר

פעם ,  שלחוד  שיריעהוא  לא  מפקיד  לי  ב.  לא  דברתי  שם  עם  אף  אדם.  אחד
 . זה היה כמה חודשים לאחר הגט, 'אחת אמרתי לו שאפנה למ

 . ים ההדדיותד כאן עיקרי תמצית טענות הצדדע

 : וםיותו אן נזכיר האמור בסיומה של החלטת בית הדין מכ

. בית  הדין  לא  מצא  עדיין  עילה  המצדיקה  ביטול  הסכם  הגירושין,  בכןו
בהסכם נאמר לא אחת כי הוא נעשה , הצדדים נצפים כאנשים נבונים ובוגרים

ישב  עם   )ד  הרכב  זה"אב(הדיין  שאישר  ההסכם  ,  ברצון  חופשי  של  הצדדים
אינו  מסכים  לו  או ,  ולא  התרשם  כי  מי  מהצדדים  אינו  מודע  להסכם,  הצדדים

אף  אי  הגשת  התביעה  עד  היום  אינה .  שהוא  לחוץ  או  מאוים  לאשר  הסכם  זה
בשלב  זה  לא  הוכח  כי  התובע .  כידוע  בפסיקה,  מחזקת  את  הטענה  שבתביעה

 . אוים או נלחץ

סימטריה -אי,  ןכי  מבחינת  בית  הדי  את  כוחובית  הדין  הבהיר  לתובע  וב
וידועים  הדברים  הרבים  שנאמרו ,  אינה  עילה  המובילה  לביטולו,  בהסכם

 . בפסיקה אודות הסכמים שאינם סימטריים

דיין  יחיד   ידיל  כי  הסכם  גירושין  המאושר  ע  את  כוחובן  הובהר  לתובע  וכ
מרבית  ההסכמים  בבתי ,  תקנות  הדיון  פיל  וכי  ע,  אינו  פגם  באישור  ההסכם

 . כהליך שנעשה בהסכמה, דיין יחיד ידיל עהדין מאושרים 

והבהיר  להם  כי  אם ,  בתחושות  אלו  את  כוחובית  הדין  שיתף  את  התובע  וב
אך  במידה ,  בית  הדין  יסכים  לכך,  בכל  זאת  הם  יבקשו  לקים  דיון  הוכחות

. בית  הדין  ישקול  פסיקת  הוצאות  משפט,  ויתברר  כי  התביעה  אינה  מבוססת
קשים  להמשיך  את  ההליך  ולקבוע  דין  הוכחות ומב,  הבינו  את  כוחובהתובע  ו

 . בתיק

 . ייקבע מועד דיון הוכחות בתיק, אור האמורל

 :)17.7.17(ז "ג בתמוז תשע"כהחלטת בית הדין מיום ר ן נזכיר האמוכ

על   ישהאנחקור  את  ה.  נצרף  הודעות  מסרונים:  התובע  את  כוחביום  טוענת  כ
ו "ו  באלול  תשע"ט  מיום',  ל  מכן  עדות  התובע  פה  בתיק  ש.  יש  לנו  דיסק.  כך

 . סחטה אותי ישהאשאמר התובע שה )18.9.16(

אני :  ואלו  תשובותיה  לה,  התובע  את  הנתבעת  את  כוחבחוקרת  ,  בקשתהל
רצינו  לעזוב  את  היישוב .  2014את  ההסכם  לנכס  עשינו  בספטמבר  ',  גרה  בק

 כל  היום  היינו  על  הכביש  ולכן  רצינו,    שנים  בגלל  הילדים10כבר  לפני  
כשרציתי .    שנה12היה  לו  רומן  נוסף  לפני  כ  .    שנה24היינו  נשואים  .  לעבור

שנה   12.  'שנה  לפני  הגירושין  עברנו  לקי  חצ.  א  רציתי  להתגרשל'  לעבור  לק
שנה  וחצי  קודם  חשדתי  על .  ידעתי  שהוא  בוגד  אך  לא  פירקתי  את  הבית
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. 'ראני  לא  מכירה  את  .  שתפתי  את  אמי  במה  שעובר  עלי.  ספציפית  ישהא
במסרון  כתבתי  שאם .  אמא  שלי  הסתפרה  אצלו  פעם  אחת  והיא  מכירה  אותו

פר  לו  שאשתו  מנהלת סוא',  רהוא  לא  יפקיד  את  הכסף  אהיה  במספרה  של  
זה  אכן  לא  היה ',  ראף  במסרון  שכתבתי  שאני  ביום  ששי  אצל  .  'רומן  עם  ש

אני  משלמת  כל .  שאשתו  מנהלת  עם  הגרוש  שלי  רומן'  ראך  אספר  ל,  איום
ואני  בלחץ  בעת דש  לחו  21-והוא  מפקיד  לי  רק  ב,  לומים  מהמזונותהתש
ה  לקלסר  של נוהכוו',  רכי  אראה  את  הקלסר  ל'  אכן  אמרתי  לבעלי  ש.  ההיא

 . 'רקשר עם אשתו של  'ח חוקר שיש לש"דו

ל  הם  כמה  חודשים  לאחר  שהצדדים  גרושים "מעשה  כל  המסרונים  הנל
את באך  טוענת  ,  התובע  וחאת  כבבית  הדין  העיר  על  כך  ל.  וההסכם  נחתם

מוכח  מכך ,  לכוונתה.  דים  איך  ההסכם  הגיע  לעולםמהתובע  כי  מכך  ל  כוח
 . הורגלה באיומים ישהאשה

 ידיל  שלב  זה  בית  הדין  לא  איפשר  להציג  עוד  ביטויים  לראיה  שנאמרו  עב
בית .  התובע  נצפים  כאיומים  את  כוחבאשר  לטענת  ,  לאחר  ההסכם  ישהאה

, לטענת  התובע,  הוא  יצפה  כי  יובאו  ראיות  לאיומים,  הדין  הבהיר  כי  לראיה
  .אשר אירעו לפני חתימת ההסכם ובהכרח משויכים אליו

', ש'  והתובע  את  גבי  הכרנו  אנ:  ממשיכה  להשיב  הנתבעת  לחקירת  התובעו
התקשרתי  אליה  והיא  אמרה .  והבעל  אמר  שהוא  מסכים  שהיא  תייצג  אותנו

,   הבעל  יצא  לבלות  כל  ערבבבית.  ב"שרק  בעוד  חודש  היא  תחזור  מארה
כבר  קודם  קבלתי ,  וידעתי  להיכן  הוא  הולך,  סיפר  כל  ערב  סיפורים  אחרים

הוא  ביקש ,  ביום  ששי  הודעתי  לו  שאני  רוצה  להתגרש,  עדכונים  מהחוקר
. הסכיםא  ד  והוא  ל"בקשתי  עו.  ולא  הסכמתי  תאילנדעה  לשנדבר  לאחר  הנסי

המליצו  לי .  הסכים  לחכותהבעל  ביקש  לסיים  עכשיו  ולא  .  'הוא  הסכים  לש
הבעל  לא  הסכים  לשלם  כי  הוא  לא  רצה ',  ד  ה"אני  הלכתי  לעו',  ד  ה"על  עו

אך  הבעל ,  אמר  לי  את  העלויות,  הנחה  אותי  במסמכים  שצריך'  ד  ה"עו,  ד"עו
 12לפני  .  למפגש  הגיע  הבעל  ונערך  הסכם,  לא  הסכים  לתת  לי  שום  מסמך

ואז  עשינו ,    לי  את  הביתשנה  הבעל  כתב  לי  לאחר  הבגידה  כי  הוא  משאיר
תנאי  ההסכם .  כן  שהוא  ישלם  לי  מזונות  לכל  החיים.  כמעט  אותה  הסכמה

כי  טען  שהבעל ,  המליץ  לנו  לקחת  אקטואר'  ד  ה"עו.  היו  בהחלטה  משותפת
לא  בקשתי .  אך  הבעל  סרב,  עובד  בחברת  חשמל  ויש  לו  הכנסות  טובות

ועשינו מפגש ,  ח''  ש4500הבעל  הסכים  ל  .  ח  מזונות  ילדים''  ש6000מהבעל  
לא  הסכתי  להמשיך  בהליך  והבעל  הסכים ,  וקבלתי  רגלים  קרות,  נוסף

  .ח'' ש500ואמר שיוסיף לי , להוסיף לי

בית ,  אור  השאלות  שלא  היו  ממוקדות  עד  כה  והתמשכות  הליך  השאלותל
אף  שהיא ,    שאלות  אחרונות3התובע  בהצגת    את  כוחבהדין  הגביל  את  

   .בקשה לשאול יותר

. לא  איימתי  עליו:  התובע  את  כוחבכה  להשיב  הנתבעת  לחקירת  ממשיו
הסיבה  שהוא  נתן  לי  מה  שנתן  לי  בהסכם  היתה  כדי  לזכות  בחופש  שלו  וכל 

בית  הדין  לא (אני  מודעת  לכל  פרטי  ההסכם  .  מה  שעשה  וגם  בגלל  שיש  ילדים
אף  לאחר  שנודע  לי  שהבעל  בוגד .  )הבין  בדיוק  שאלה  זו  וזה  הובהר  לצדדים  בדיון

 . כי לא היתה לי כוונה להתגרש, הסכמתי לקנות בית חדש

לאחר  שהסכם  כבר .  2016ממרץ  .  יש  לנו  הקלטה:  התובע  את  כוחבוענת  ט
 .  חודשים פלוס לאחר הגט4ל היא "השיחה הנ. חתום

בית  הדין  לא  אבה .  התובע  מתארת  את  מהות  השיחה  שבהקלטה  את  כוחב
וזה  הגיע '  רי  "וא  מאוים  עהתובע  ה  את  כוחבלשמוע  את  הקלטת  בה  לדברי  
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לא  נשמע  שם  שהאיום  הוא ,  התובע  את  כוחבמשום  שאף  לטענת  ,  ט"לקב
על הבעל היה בשל הקשר האישי שלו עם '  רויתכן  והאיום  של  ,  בשל  ההסכם

 . אשתו

וזה ,  אין  לי  כלום.  מבחינתי  זה  יום  של  לחיות  או  למות:  נתבע  עצמו  טועןה
היא  איימה  שתפנה  למקום .  ל  אותייחס'  ראיימה  עלי  ש  ישהאה.  לא  הגיוני

לכן .  העבודה  שידברו  עלי  שיש  לי  רומן  ותחסל  אותי  במקום  העבודה
אני  היום  עבד  של .  לא  ידעו  כמה  הזכויות  הכספיות  שלי.  הסכמתי  להסכם  זה

 . הנתבעת

, שואל,  אבקש  לשאול  רק  שאלה  אחת  את  הבעל:  נתבעת  א  כוחבגיב  מ
אני  באמצע  קדנציה .  עד  היוםאני  חבר  ועד  בחברת  חשמל  :  והבעל  משיב

 .ולא ניתן להוציא אותי כעת

  .בעל מצהיר כי בית הדין יוכל לראות חומר הקשור אליו מתיקי מזרחיה

 . ד כאן עיקרי טענות הצדדים ההדיות ועיקרי התנהלות הדיוןע

 . שני הצדדים מסכימים כי ניתן עתה לגשת לסיכומים טרם הכרעה, מעשהל

  יום  לאחר 21התובע  יגיש  סיכומיו  בתוך  .  ני  הצדדיםיוגשו  סיכומי  ש,  בכןו
 .  יום נוספים21והנתבעת תגיש סיכומיה בתוך , תום הפגרה

 . בית הדין ישקול מתן הכרעתו בתביעה, אחר קבלת החומריםל

 . מתוך האמור בהחלטות קודמות, ים בתיקינד כאן תיאור השתלשלות העניע

 יון והכרעהד

א  מצא  בה  עילה  לביטול  ההסכם  שנחתם  בין  הצדדים  ואושר ול,  בית  הדין  עיין  בתביעה

 .להלן נבאר הדברים. בבית הדין

 .)3.9.15( ה"ט באלול תשע"יסכם גירושין מיום הצדדים ל

  .ן בתוקף של פסק דיןדיההסכם אושר בבית ה )9.9.2015(ה "ה באלול תשע"כיום ב

  .התגרשו הצדדים )18.11.15( ו"בכסלו תשע' ויום ב

ונראה ,  זרה  ישהאהקרע  שהוביל  לגירושין  נוצר  בשל  בגידת  הבעל  עם  ,  נתבעתטענת  הל
 . ן זה היה ברקע גירושי הצדדיםיישענ

 :לטענתו  ההסכם  לא  הוגן  וכדלהלן  .תובע  טענות  כי  ההסכם  נחתם  בגין  איומי  הנתבעתל
, ענתולט  .  שנה  ויש  לה  זכויות  נצברות23עובדת    אף  שהיא,  ישהאלא  אוזנו  זכויות  ה,    א8עיף  סב
 )עובד בחברת חשמל(ח ''ש 300,000 מקבלת מזכויות הבעל בעת הפרישה סף ישהא ה1 ב 8סעיף ב

ח ''  ש5000תקבל    תבעתנ  נאמר  כי  ה2  ב  8סעיף  בוד  טוען  כי  ע.    שנה17כספים  יתקבלו  עוד  וה
 כן.  ה  סך  גבוה  למזונותזטענתו  לו,  ח  ישולם  בתחילה  כמזונות  ילד''  ש5000ך  הס,  לכל  ימי  חייה

את   ישהאמעביר  ל  תובעהאך  ,  ח''  ש2,500,000נכס  שווה  הי  כ,    להסכם10עיף    לסען  באשרטו
והוא  נזקק  לקחת  הלוואה  לבד  לסלק ,  הוא  מסלק  הלוואהשאמר  בהסכם  נכן  .  כל  הזכויות  בנכס

,   ג10סעיף    ובשילם  לבד  את  החובה  בבנקל  הבע,  2  ב  10סעיף  בוד  טוען  כי  ע.  את  ההלוואה
 .ה היה בית חדש עם תכולה חדשהזטענתו ל. ישהאתכולת הדירה נשארה ל

 :)מתוך המצוטט מעלה(אלו תמצית טענות התובע באשר לאיומים שהופעלו עליו לשיטתו ו
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ביום ,  כך  חייתי,  תמיד  איימה  עלי  וקללה,  היא  החליטה  להתגרש,  ום  ששיי
 ך  דיןרהיא  אמרה  שהיא  קבעה  עו,  ך  דיןרכבר  היינו  אצל  עו  כךר  שני  אח

, הרגשתי  לחוץ,  הפעיל  עלי  לחץ  ורך  הדיןעגם  ,  םהגעתי  לש,  ושאבוא  לשם
בשבת  היא  אמרה  שאם  לא .  אף  הדיין  שאל  אתי  אם  אני  מפוחד  ואמרתי  שלא

היא .  היא  תאיים  עלי  ותעשה  לי  את  המוות  בעבודה,  אתן  מה  שהיא  רוצה
, תיק  במשטרה'  ריש  ל,  עד  היום  מאיימים  עלי.  ח''ש  6,000רצתה  בתחילה  

הבת .  את  הילדים  היא  לא  מראה  לי  ולאפי.    אין  לי  כלום  היום.ומאיימים  עלי
מקושר '  ר.  גם  הבן  מפוחד.  זה  בהשפעת  האם,  לא  רוצה  לראות  אותי

 .ואני לא אדיש, לעבריינים

, התבעת  ידיל  בית  הדין  לא  מצא  כל  איום  העשוי  להוביל  למסקנה  כי  התובע  אוים  ע,  רםב
 . כם בשל היותו מאויםוכן לא מצא אסמכתא לכך כי התובע חתם על ההס

באשר   )17.7.17(ז  "ג  בתמוז  תשע"כנזכיר  האמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום  ,  אשר  לכךב
 : התובע להוכחת היותו מאוים ידיל למסרונים שהוצגו ע

 תגרשוהל  הם  כמה  חודשים  לאחר  שהצדדים  "מעשה  כל  המסרונים  הנל
ך  טוענת א,  התובע  את  כוחבבית  הדין  העיר  על  כך  ל.  חתםנבר  כוההסכם  

מוכח ,  לכוונתה.  התובע  כי  מכך  לומדים  איך  ההסכם  הגיע  לעולם  את  כוחב
 . הורגלה באיומים ישהאמכך שה

 ידיל  שלב  זה  בית  הדין  לא  איפשר  להציג  עוד  ביטויים  לראיה  שנאמרו  עב
בית .  התובע  נצפים  כאיומים  את  כוחבאשר  לטענת  ,  לאחר  ההסכם  ישהאה

אשר  אירעו  לפני ,  י  יובאו  ראיות  לאיומיםהוא  יצפה  כ,  הדין  הבהיר  כי  לראיה
  .חתימת ההסכם ובהכרח משויכים אליו

נציג  כמה  נקודות  לשלילת  הטענה  כי  הבעל  אוים  על  ידי  הנתבעת  טרם  חתימת ,  בנוסף

 : ההסכם וכי ההסכם נכרת שלא מרצונו החופשי

צהירים מ, ניםייהצדדים  מבקשים  להסדיר  ביניהם  את כל הענ,  שבפתח  ההסכם"  הואיל"ב.  א
ושניהם  מבקשים  לקיימם  מתוך  כבוד "כי  תנאי  ההסכם  מהווים  חיובים  הדדיים  זה  כלפי  זה  

כך  שהצהרתם  זו  שוללת  כל  אפשרות  כי ,  וכן  מבקשים  לאשר  את  ההסכם,  "והגנה  הדדיים
 . ההסכם נערך מתוך לחץ או איום

שניהם הבינו כך ש, אין לצדדים עוד תביעות,   ב  כתוב  שפרט  לאמור  בהסכם זה11סעיף  ב.  ב
 . ל"שאין עוד פתח לביטול ההסכם הנ

עיף  ד  שם  נאמר  שההסכם  נעשה  מרצונם  הטוב  והחופשי  ולאחר  ששקלו  את  מכלול בס.  ג
בעת  שהוא ,  כך  שאין  מקום  לטענה  כיום  של  התובע  כי  ההסכם  הושג  מתוך  לחץ,  השיקולים

 . בעצמו הצהיר ההיפך מכך

הסכם  וחותמים  עליו  מרצונם  הטוב  והחופשי   ו  שם  נאמר  שהם  הבינו  את  ה11ף  בסעיף  א.  ד
בעת ,  כך  שאין  מקום  לטענה  כיום  של  התובע  כי  ההסכם  הושג  מתוך  לחץ,  והבנתם  המלאה

  .שהוא בעצמו הצהיר ההיפך מכך

כך  שלא  יהיה  נכון .  ח  והיא  ויתרה  על  הכתובה''  ש550,000היא  בסך    ישהאתובת  הכ.  ה
 .לומר שרק הבעל ויתר בעת עריכת ההסכם
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ואף  זה  אינו ,  בעל  המתין  כשנה  וחודשיים  מעת  אישור  ההסכם  ועד  להגשת  התביעהה.  ו
וראו   .בעת  עריכת  ההסכםם  ע  את  בית  הדין  כי  אכן  נעשק  ואוינמשחק  לטובתו  בניסיון  שלו  לשכ

  .עוד האמור להלן באשר לכך

הבעל  משלם  את ,  ישהאה  שםל  זכויות  הבעל  בדירה  הועברו  ע,  מעשה  ההסכם  קויםל.  ז
והבעל  לא ,  והוטל  עיקול  כפי  ההסכם  ישהאהרכב  עבר  ל,  סילק  את  הלוואת  המשכנתא,  ותהמזונ

מוכיח  כי ,  התובע  בעצמו  ידיל  כך  שעצם  קיום  ההסכם  ע,  ביקש  אז  לעכב  את  ביצועו  של  ההסכם
 . וראו עוד האמור להן באשר לכך. הוא לא סבר עד הגשת התביעה כי ההסכם אינו תקף

ובאמצע  ההליך  אף  שלח  התובע ,  לגיבוש  ההסכם'  ה  דיןך  הרצדדים  היו  אצל  עוה.   ח
דיף  לנו  להתגרש ע"תב    כ)30.8.15מיום  (הם  מובאחד  ,  לפני  חתימת  ההסכם,  לנתבעת  מסרונים

אני  אישית  כבר  לא  יכול  להישאר  לאחר  מה   [...]  ולגמור  את  זה  יפה  ובהבנה  אחד  כלפי  השני
ואף  המשיך ,  "קראתך  ולסיים  יפהאני  רוצה  לבוא  ל"ואף  כתב  לה  ביום  זה  ,    [...]"שקרה

אף ו,  "ח  זה  בסדר''  ש500אני  חושב  שעוד  "בכתבו  ,  בהתכתבות  זו  לנהל  משא  ומתן  עם  הנתבעת
ני  רוצה  לשלוח  לך  צרור א:  "כתב  הבעל,  לאחר  אישור  ההסכם  )3.9.15(  ה"ט  באלול  תשע"יביום  

 ו"בכסלו תשע' ויום וב, "מאחל לך רק טוב [...] צטער שגרמתי לך סבלמו, ברכות לשנה החדשה
ודה  ענקית  על  כל  השנים ות  [...]  ולא  תשנאי  אותי[...]  ווה  קמ:  "כתב,  לאחר  הגירושין  )18.11.15(

ואף  לא ,  לא  לפני  ההסכם  ולא  לאחריו,  כך  שנראה  שהתובע  הבין  שאין  כל  לקות  בהסכם,  "חדבי
 . שההסכם נכפה עליו כלל ולא נראה, לא הלין כלפי הנתבעת, לאחר הגט

כי  אף  אם  נניח  שהנתבעת  איימה  על  התובע ,  ולרווחא  דמלתא  נאמר  כל  האמורלנוסף  ב.  ט
, עדיין  כל  זה  בגדר  איום',  ראותו    ידיל  והוא  עלול  להיות  מאוים  בדרך  זו  או  אחרת  ע',  רשתלך  ל

 )ק"מהרי(בשם  יש  אומרים    )'ה  סעיף  ז"חן  ערוך  חושן  משפט  סימן  רלשוב(א  "וכבר  ידוע  דינו  של  הרמ
ואין ,  "דעביד  איניש  דגזים  ולא  עביד"משום  ,  לא  הוי  כאונס  וככפיה,  ים  על  חברושאחד  שמאי

גורמת האיה  רשלא  נמצאה  ,  לאור  כל  האמור  לעיל  ומה  שיובא  להן,  ברם.  באיום  זה  משום  כפיה
 . ל"אין צורך להזדקק להנ, כי ההסכם נכרת בדרך של איומים לנו להניח

 וסח אישור הסכם הגירושיןנ

ד "י  אב"ע(  )9.9.2015(ה  "ה  באלול  תשע"קול  הדיון  לאישור  ההסכם  מיום  כבפרוטו,  בנוסף

 :  נאמר)הרכב זה

ומצהירים  שברצונם  להתגרש  זה  מזו  ומציגים   אי  כוחםבופיעו  הצדדים  וה
 .הסכם גירושין

ידוע  להם  תוכנו  ומבקשים ,  צדדים  מצהירים  כי  קראו  את  ההסכם  בעיון  רבה
 .פסק דיןמבית הדין לאשרו וליתן לו תוקף של 

ויתן  תוקף  של  פסק  דין  להסכם ,  מ  ידון  בעניינם"צדדים  הסכימו  שהדיין  החה
 .הצדדים מקבלים בקנין האמור בהסכם, המצורף

 . בעל מתחייב לעזוב את המגורים המשותפים עד כשבוע לפני סידור הגטה

והבעל  התחייב  לעזוב  את  הדירה ,  שהצדדים  עדיין  גרו  תחת  קורת  גג  אחת  בואר  אם  כןמ
הסכים ,  הבעל  הלך  לקראת  הגירושין  במודע,  כך  שבצירוף  כל  האמור  בפרוטוקול  זה.  טרם  הגט

  .ואף הצהיר כי הוא זה שיעזוב את דירת המגורים המשותפת, לכל האמור

 :נאמר, במסגרת החלטת בית הדין לאישור הסכם המצוטטת מעלה, אמורכ
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ם  הסכם ופיעו  הצדדים  ומצהירים  שברצונם  להתגרש  זה  מזו  ומציגיה
 .גירושין

ידוע  להם  תוכנו  ומבקשים ,  צדדים  מצהירים  כי  קראו  את  ההסכם  בעיון  רבה
 .מבית הדין לאשרו וליתן לו תוקף של פסק דין

וסח  זה  מופיע  בכל  אישור  הסכם  בו  לא  התרשם  בית  הדין  כי  קיימת  בעיה  בשיפוט נ
התרשם   )ד  הרכב  זה"  אב,דיין  יחיד(כך  שבית  הדין  .  ובגמירות  דעת  או  בחיסרון  בהבנת  הצדדים

וקשה  לקבל  כיום  את  טענתו  כי  לא  הבין  את ,  שהתובע  הבין  את  משמעות  ההסכם  והסכים  לו
 .תם או את משמעותו או שלא הסכים לוחשעליה  ההסכם

, קוך  נגד  קוך,  359/86א  "ש  העליון  בעניין  ע"ד  ביהמ"ראה  גם  פס,  אסמכתא  לטענה  זוכ
 :שם נאמר, 421 )3(י לט "פד

אם  לאחר  קבלת  אישור  להסכם  ממון  בין  בני  זוג  במעמד  של פק  בלבי  ס
יכול  בן  זוג  להישמע  בטענה  שכרת  את ',  דיין  או  עורך  נישואין  וכו,  שופט

 .מרצונו הטוב והחופשי, ההסכם בניגוד להצהרתו

אין  הוא  נראה ,  על  פי  התרשמות  בית  הדין  מן  התובע  לאור  הדיונים  שהתקיימו  כי,  וסיףנ
הוא  נראה  אדם  פיקח ,  ואדרבא,    מבין  את  משמעות  ההליכים  שמסביבולבית  הדין  כאחד  שלא

בכך  נשללת  טענת  התובע  האמורה  בכתב .  המבין  היטב  את  משמעות  ההליכים  המתנהלים
וראו  עוד  האמור  להלן  באשר .  התביעה  שלו  ובסיכומיו  כי  הוא  לא  היה  מודע  למשמעות  ההסכם

 . לכך

 . לביטול ההסכם עותרהענות התובע טדחות לים צרף עוד נימוקים הלכתיים ומשפטינהלן ל

 א הבין משמעות ההסכםל

 )28סעיף (בית הדיון מתקשה לקבל את טענת התובע בסיכומיו ובכתב התביעה שלו , כאמור

 וכי אדם חותם על מסמך –וכאן גדולה התמיהה , "לא היה מודע למשמעות ההסכם"כי הוא 

 ? זה שמתגרש ממנו, שניכה משמעותי מתוך הנחה כי הוא סומך על הצד ה

כבר  ידועה  ההלכה  שלא  נאמן  אדם  בטענתו  שלא  הבין  על  מה  חתם  או  שלא  הבין  את ו
ושן  משפט  סימן חן  שולחן  ערוך  יועי.  משמעות  הדברים  הכתובים  או  לא  דקדק  בהם  די  הצורך

 :שפסקג "סעיף יא "ס

מי  שטוען  על  כתובת  אשתו  שהיה  עם  הארץ  ולא  הבין  כשקרא  החזן "
 "אין שומעין לו, התנאיםהכתובה ו

, )ו"סוף סימן ס העזרן והובאה בבית יוסף אב, ט"סימן  תרכ'  חלק  א(א  "סק  זה  יסודו  בתשובת  הרשבפ
 :שכתב

על  עם  הארץ  שבא  לגרש  את  אשתו ,  ט"א  סימן  תרכ"כתוב  בתשובות  הרשב"
ד  שיפרע  לה  כתובתה  ואמר  שלא  הבין  כשקרא  החזן  הכתובה "ואמרו  לו  ב

והוא ,  מאיר  והשיב  דשומעין  לו  ב  רבירושאלו  את  פי  ה,  ולא  הבין  התנאים
ואם ,  ועל  פיו  חתמו  בו  פהל  דחזקה  שהעידו  עדים  בע,  אומר  דאין  שומעין  לו

אין  אתה  אומר  כן  לא  הנחת  חיוב  לעם  הארץ  ולא  על  הנשים  שכולם  יטענו 
אבל  מה  אעשה  שכבר  הורה  זקן  ויושב ,  ואין  אלו  אלא  דברי  תימה,  כן

 "שיבהבישיבה חכם עם איש 

 :עצמו ת יוסףיכתב על כך הבו
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כיון  דתיובתא  לא ,  משום  דחזא  גברא,  ואיני  יודע  למה  נחבא  אל  הכלים"
, א משום דאם לא כן לא שבקת חיי"כדברי הרשב ראה לינולענין הלכה , חזא

 "דכל עמי הארץ יאמרו כן

 .ך שם"ש ןיעיו

בע  את  משמעות  ההסכם לכך  גם  בנידון  שלפנינו  אין  מקום  לקבל  טענה  זו  שלא  הבין  התוה
ק "סו  "ימן  ססת  הגדולה  אבן  העזר  הגהות  בית  יוסף  סכמובא  בכנ,  בנידון  דידן  שאף  חתם  על  ההסכם  שכןל  וכ(

 .)'ה סעיף ג"חן ערוך חושן משפט סימן מלושו, ה"ב אשכנזי סימן כ"ת מהר"בשם שוט "ל

ת  הדיינים  הרב   מא2723-21-1'  תיק  מס(א  "אף  האמור  בפסק  דין  בית  הדין  הרבני  בת  ןיעיו

 :שם נאמר, )הרב דומב והרב ריגר, שיינפלד

לאשר  הסכמי  ממון  לפני   המשפטת  חוק  הסמיך  את  בית  הדין  ואת  ביה
רושם 'ו'  נוטריון'עוד  הסמיך  החוק  .  במהלכן  או  במסגרת  גירושין,  הנישואין

אין  החוק  דורש  שיהיו  עוד  שני .  לאשר  הסכם  ממון  לפני  הנישואין'  נישואין
שיוכלו  להעיד  שהנוטריון  או  רושם  הנישואין  פעלו ,  ד  האישורעדים  במעמ

אזי  מרוקנים ,  אם  ניתן  יהיה  להכחיש  את  מעמד  האישור.  כנדרש  על  פי  החוק
כי  איזה  ערך  יש  לאישור  כזה  שכל  צד  יוכל  להכחיש .  את  החוק  מתוכנו

 ?ולטעון כנגדו שהוא כלל לא היה במעמד האישור

  אלה  לאשר  את  ההסכם  מלבד  הערכאות א  לחינם  נבחרו  דווקא  שני  גורמיםל
, המעמד  החוקי  המועדף  שיש  לנוטריון  על  פני  שאר  עורכי  הדין.  השיפוטיות

 )שהוא  בדרך  כלל  גם  רב  העיר(והמעמד  החוקי  המועדף  שיש  לרושם  הנישואין  
וחזקה ,  מקנה  להם  את  האמינות  הנדרשת  על  פי  החוק,  על  פני  כל  רב  אחר

 .חוקשפעולותיהם יעשו בהתאם לנדרש ב

לנדון  בו  האישור   וחומרל  תניה  כי  מדבריהם  נלמד  בקנת  דין  יהסיקו  בפסק  דין  ב,  אכןו
הבנתם  ושיקול  דעתם ,  ערכאה  שיפוטית  האמונה  על  חקירת  ובדיקת  רצונם  ידיל  והתוקף  ניתנו  ע

באופן  שאין  לנו  מנוס  אלא  לקבוע ,  של  הצדדים  המגישים  לפניה  בקשות  לאישור  הסכמים
על  מה  חתם ,  כמצוין  בגוף  פסק  הדין  המאשר  את  ההסכם,  הבין  היטבשהתובע  היה  כשיר  ו

 .במועד חתימתו על ההסכם ואישורו

 סכם לא סימטריה

התובע ויתר על מחצית הדירה ואף התחייב לשלם לאישה . אכן יתכן שההסכם אינו סימטרי

עדיין ,  ולמרות  שאף  שהנתבעת  ויתרה  על  כתובתה,  ח  לחודש  לכל  ימי  חייה''  ש5,000

אין  בכך  כדי  לבטל  את  ההסכם  עליו  חתמו  הצדדים  בדעת ,  ברם.  סכם  נראה  כאינו  מאוזןהה

, יתכן  והיתה  סיבה  לוויתורי  התובע.  צלולה  כשהם  יודעים  היטב  לקראת  מה  הם  הולכים

כגון  רצונו  לפצות  את  האישה  על  הטענה  שעמדה  ברקע  על  בגידתו  עם  אישה  זרה  במהלך 

 . הנישואין או כל סיבה אחרת

ולעתים "  סימטרי"ית  הדין  היא  כי  אף  שהסכם  כזה  או  אחר  אינו  בהעקרונית  של    המדהע
, משום  שלעתים,  אל  לנו  להתערב  בהסכמת  הצדדים  שהביאה  להסכם,  נראה  כאינו  שוויוני

, ההסכם  הזה  כדאי  לו,  שיקולים  כאלו  או  אחרים  מביאים  אדם  לסבור  כי  בנסיבות  המצב  שלפניו
אף  שכיום ,  הסכמה  שהיתה  כדאית  לו  בעת  עריכתו,  ד  להסכםעל  הסכמת  צ"  וטו"ולא  אנו  נטיל  

 . הוא מלין על כך
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  באשר  להתערבות  ערכאה  שיפוטית  בהסכם  שנערך  על  ידי 23200/96ש  "ראה  האמור  בתמו
 : שני צדדים

מסכים לתנאים שהם , כדי  לקדם  גירושין  או שלום בית,  שבן  זוג,  ש  לא  אחתי
.   את  שלום  הבית  או  הגירושיןאך  מחישים,  מבחינה  אובייקטיבית  גרועים

אינם  עילה  להתערבות  בית  המשפט  בהסכמים ,  שיקולי  כדאיות  של  בן  הזוג
 . שנכרתו בין בני זוג ואושרו כדין

עדיין  אין  בכך  כדי  לבטל  הסכם ,  לתי  סביריםבנראים  הף  אם  נניח  כי  היו  בהסכם  זה  תנאים  א
צד  אחד  מוכן  אף ,  את  הסכסוךהסברא  היא  שייתכן  וכדי  לסיים  .  נחתם  על  ידי  שני  צדדיםש

א "וראה  בענין  זה  מה  שנכתב  בע,  סברא  זו  מופיעה  גם  בפסקי  דין  אזרחים.  לוויתורים  מופלגים
 : )626, 4(י לח"ברק פד' ברק נ( 537/82

המתקשר ,  אפשר  שצד  זה',  צדדים  להתקשרות  הם  הדואגים  לענייניהם  וכוה
מטעמים ,  ל  זאתובכ,  מודע  לכך  כי  ההישגים  הם  בעיקר  לזולתו,  בחוזה

אל  לו  לבית  המשפט  להתערב  בכגון .  הוא  מתקשר  באותו  הסכם,  הרצויים  לו
 . 'דא וכו

בו  עלתה  טענה  לבגידת ,  וכל  שכן  במקרה  דנן,  ברא  זו  מתאימה  ונכונה  במקרים  רביםס
 .ו"שורת הדין ט, א"א שינפלד שליט"פסק דינו של הגר ןיועי. הבעל

 נוספתחיית התביעה בהעדר עילה להתדיינות ד

ולא  מוצא  בה  אף  טענה  אחת ,  בית  הדין  הופך  בתביעה  מצד  לצד  ומעבר  לעבר,  למעשה

 . המצדיקה המשך ההתדיינות המשפטית בה

. נדרשת ראיה משמעותית לביטול הסכם שנחתם בין צדדים וקיבל תוקף של פסק דין, ידועכ
 :עניין דומהבכתבו שם , )814807/3תיק (, ראה בעניין זה פסק דין בית הדין הרבני טבריהו

יחס  לטענה  שבעת  החתימה  על  ההסכם  הבעל  היה  מאושפז  ייאמר ב
נטל ,  פנינו  הסכם  גירושין  בר  תוקף  עם  פסק  דין  המאשרובאחר  שמ:  כדלהלן

מהתיקונים .  הראיה  להעדר  כשירות  הבעל  בעת  חתימת  ההסכם  מוטלת  עליו
ה שהבעל  ביקש  לבצע  בכתב  ידו  בגוף  ההסכם  במועד  חתימת  ההסכם  נרא

 .שבאותה עת הבעל היה כשיר וידע לעמוד על זכויותיו

ש "תמ,  י  משפחה  כפר  סבאינית  המשפט  לעניבופט  שראה  אף  התבטאות  דומה  מאת  ו
 :שם נכתב, 3351/07

 מצאתי  כי  התובע  לא  עמד  בנטל  הראיה  הכבד  המוטל  על,  לא  שבנדוןא
 כולה,  מו  להוכחת  פגמים  חמורים  שכאלו  בכריתתו  של  הסכם  הגירושיןכש
 .פי שיפורט בהמשך הדבריםכ

יה  נתון  תחת  איומים הרם  חתימת  ההסכם  טתובע  לא  הוכיח  את  טענתו  שהך  שכל  עוד  כ
 . סיסית היא כי הסכם נכרת כדיןהבהנחה ה, ום על ההסכםתולכן היה אנוס לח, ולחצים אחרים

 תימת ההסכם מתוך לחץ או איוםח

והוי (כטענתו  ,  איום  של  הנתבעתבאשר  לטענת  התובע  כי  הוא  חתם  על  ההסכם  מתוך  לחץ  ו

, ראשית.  בית  הדין  אינו  יכול  לקבל  טענה  זו,  )כנטען  בסיכומיו,  שלא  חל,  "תליוהו  ויהיב"לטענתו  כ
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שהרי  לא  הובאה  שום ,  כמפורט  לעיל,  בית  הדין  דוחה  טענה  זו  מכל  וכל,  מבחינה  עובדתית

 .ראיה המאששת טענה זו

מקום  לטענה  כי  הסכם  הגירושין  נערך  תחת מצאנו  בפוסקים  שאין  ,  מהפן  ההלכתי,  נוסףב
כל  עוד  לא  מסר  הצד ,  ואין  בטענה  זו  כדי  לפגוע  בתוקפו  של  ההסכם,  צדדיםהימי  מי  מל  לחץ  ע

. הנלחץ  מודעה  או  אמירה  בעת  חתימת  ההסכם  שהוא  נלחץ  או  הוכרח  לחתום  על  הסכם  זה
 :ציגה בזאת מקורות אחדים לקביעה זוא

כם  גירושין  כל סדן  בענין  בעל  שהעביר  לאשתו  בה  )ג"מן  נסיז  "חלק  ט(ת  ציץ  אליעזר  "שוב
 : היה כתוב' ירושין בסעיף ההגבהסכם . שיבואו בגין בנם המנוח זכויות או תגמולים

כל  זכויות  או  תשלומים  או  תגמולין  שיבואו  בגין  הבן  המנוח  יעברו  לזכות "
 ". ונשאל האם רשאי הבעל לאחר מכן לחזור מהסכמתו, "ישהאה

את   אותה  עתבמשום  שרצה  ,  אף  אם  יטען  שחתם  באונס,    שאינו  יכול  לחזור  בוהסיק  שםו
והוסיף  בתשובתו  כי  המערער .  ותמורת  סעיף  זה  ניאותה  להתגרש,  הסכמת  אשתו  לגירושין

ושם  כתב  כי  חתם  על  ההסכם ,  הצהיר  וחתם  בחתימת  ידו  על  כתב  הבקשה  לזירוז  הגירושין
 .עון שנלחץ בזמנו להסכים לכךשוב איננו נאמן לט כןם וא, מרצונו הטוב

תקבל   ישהאהוסיף  עוד  שאפילו  אם  אכן  הסכים  לכך  מפני  שלא  היתה  לו  ברירה  ורצה  שהו
חן  ערוך לכדנפסק  בשו,  לא  נקרא  אונס"  נוס  מחמת  עצמוא  "ואהש  י  גוונאאהא  בכה,  את  הגט

א  דחוק שבאונס  דאתי  ליה  מנפשיה  כגון  מי  שמוכר  מפני  שהו  )ב"סעיף  יה  "ימן  רסחושן  משפט  (
 . וזביניה זביני, למעות לא הוי אונסא

באותה  תשובה  דן .  )ד"סימן  עב  "חלק  י(ת  ציץ  אליעזר  גם  במקום  אחר  "ענין  זה  נזקק  בשול
בור עתחייב  לשלם  להגט  הסכים  בעלה  הת  אלקבל    ישהאוכדי  שתתרצה  ה,  זוג  שהתגרש  בעניין

רצה ,  הגירושיןי  ן  מה  אחרזמו,  מה  שרגילים  לחייבמותר  יבוה  גזונות  מכום  סהילד  המשותף  
בטענה  שהוכרח  להתחייב  כפי ,  הבעל  לפטור  את  עצמו  מחיובו  הגבוה  במזונות  ולשלם  פחות

וקשה  לו  כעת ,  קבל  גט  פיטוריןלללא  התחייבות  זו  אשתו  לא  הסכימה  ששהתחייב  אז  מפני  
  :הציץ אליעזר כתב .לשלם סכום גבוה כזה

ות  ובזמנו  סודר  ההסכם  לפני הי,  הנה  אין  כל  מקום  למבוקשו  זאת  של  הבעל"
לא  מסר  שום  מודעה  על .  שדן  בדבר  ומתוך  הסכמה  מפורשת  שלו  הדיןת  בי
ואם . שמתוך אונס הוא מסכים לזה פהל וגם  לא הביע שום גילוי דעת בע,  כך

והסכום ,  חשב  בלב  על  כך  הרי  זה  בבחינה  של  דברים  שבלב  שאינם  דברים
א נקום להרהר אולי הוה כאומדעד  שיהא מ  כךל  שהסכים  אליו  איננו  מוגזם  כ

  "דמוכח שלא הסכים מרצון על כך

 : עוד הוסיףו

יש  להוסיף ,  מלבד  שכבר  הזכרנו  שלא  היה  כן,  ועל  הטענה  שהיה  אנוס"
הא  הרי  זה  אז  רק  אונסיה ,  שאפילו  לו  נניח  שהסכים  לכך  מתוך  הכרח

וכל  משא  ומתן  וכל  הסכם  ופשר  בין  צדדים ,  דנפשיה  דלא  מיקרי  אונס
ם  לא  תמיד  בא  הדבר  מתוך  הסכמה  ורצון  של  ממש  משני  הצדדים  גם מריבי

ין תוך  הכרח  ומתוך  רצון  לגמור  את  הענימצדדים  החד    שאפעמים  אלא,  יחד
ישיג  מתוך  זה  מה  שחשוב  לו   ידי  כךל  וכדי  שע.  מסכים  לדרישותיו  של  השני
ן השולחן  אבך  וכן  בערו,  ח"מא  בתרא  דף  בן  בביייעו(ביותר  להשיג  לפי  צריכתו  

  "כזה לא מיקרי אונסס ולכן אונ, )ב"כף ד סעי"לקהעזר סימן 

 :)נדון דידןלים מתאימבריו דו( תבכעוד ו
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אין  זה   כןם  הא  ג,  אפילו  אי  לו  בנידוננו  היה  כן  מיקרי  זה  אונס,  יתר  על  כן"
 -כי  על  ידי  הסכמתו  ,  אלא  כאונס  של  תלוהו  וזבין,  כאונס  של  תלוהו  ויהיב

ה  ורדף  לקבל  תמורת  זה  ואשר  היה  מוכח  בעליל ההכרחי  הזה  קיבל  מה  שרצ
והוא לזכות להיות , שהיתה זאת התמורה שקיבל עבור כך שוה לו ביותר מזה

וליפטר  מכל  חיוביו  כלפיה  שחלו  עליו  כל   ישהאבן  חורין  מזאת  ה  ידי  כךל  ע
בן  חורין   ידי  כךל  ואולי  זאת  בעיקר  להיות  ע,  וגם  לרבות,  עוד  היתה  אשתו

ק "א  וס"ק  י"שם  ס  חי  תשובה  אבן  העזרתן  בפיייעו(.  ל"וד,    בהשחפץ  ישהאלישא  ה
אלא  הוא  זה ,  ויתכן  על  כן  שאין  זה  אפילו  בגדר  של  תלוהו  וזבין.  )שםן  ז  עיי"י

ולעשותו   פיטוריןט  לקבל  את  הג  ישהאנתינת  תמורה  עבור  ההסכמה  של  ה
ההתחייבות  היותר  גדולה   ידיל  והיא  הסכימה  לכך  ע,  בן  חורין  ידי  כךל  ע

רגיל  למזונות  הבן  אשר  זה  יביא  לה  יותר  הקלה  בטיפולה  בו  ובכלכלתה מה
 " וכיוצא בזה, אותו

 : לכך הסיק ביחס לנידון דידיהה

על  כן  אין  כל  מקום  להיענות  למבוקשו  של  הבעל  כעת  להוריד  ולהפחית "
 "בה סכום התחייבותו במזונות בנווג

  התובע  שהסכם  נערך  מתוך רי  שאף  בפן  ההלכתי  אין  מקום  לביטול  ההסכם  מחמת  טענתה
 . לחץ ואונס שהפעילה הנתבעת כנגדו

במכר  לא  די  בטענה .  יש  חילוק  בין  מכר  למתנה,  דוע  כי  לעניין  ביטול  הסכם  בטענת  אונסי
מתנה ברק  ו.  אלא  צריך  עדים  שמסר  בפניהם  מודעא  והם  אף  יודעים  מהאונס"  אונס"סתמית  של  

  .הוכיח שהיה אנוסלדי 

ושן ח(מו  שפסק  השולחן  ערוך  כ,  מכרכינו  ד,  יך  לעיתים  להתפשרמצרהסכם  בין  צדדים  ה

הרי  כל  צד ש,  וטעם  הדבר".  פשרה  דינה  כמכר  ומחילה  דינה  כמתנה:  ")'ה  סעיף  ג"משפט  סימן  ר
אונס לבטלו אלא אם כן נמסרה  סתמית שלה ולכן לא תתקבל טענ, קיבל ונתן על פי שיקול דעתו

ש בו וי, אף הסכם שאחד הצדדים וויתר בו יותר מחברו. מודעא  על  ידי  אחד  הצדדים  שהוא  אנוס
כל  צד  שקל  את שהואיל  וכאמור  אנו  מניחים  ,  א  נחשב  כמתנה  אלא  כמכרל,  וויתורים  מפליגים

 .מכלול הנתונים והגיע למסקנה שבאותה שעה הסכם זה כדאי הוא לו

ה  ליבם שהבטיח  ישהאכאורה  היה  מקום  להביא  כאן  את  האמור  בסוגיה  ביבמות  דף  קו  שהל
אולם  כבר ,  שהיא  היתה  אנוסהון  מכיו"  משטה  הייתי  בך"תשלום  עבור  חליצה  יכולה  לומר  לו  

שכאשר  הסכם  גירושין  נחתם  בבית  הדין  וניתן ,  )692מוד  ע(ו  "דנו  בכך  בספר  עטרת  דבורה  סימן  צ
 .)695מוד ען שם בייע(, "משטה הייתי בך"אין מקום לטענת , לו תוקף של פסק דין

  על פי ההסכםצדדים פעלוה

טרם  הגשת ,  הצדדים  כבר  פעלו  על  פי  ההסכם  והחלו  בביצועו,  כאמור  וכמפורט  לעיל

הגיש ,  רק  לאחר  כשנה  וחודשיים  מעת  עריכת  ההסכם.  תביעת  התובע  לביטול  ההסכם

בית הדין סבור כי לאחר שהצדדים פעלו על פי ההסכם . התובע את תביעתו לביטול ההסכם

שהרי  התובע  עצמו  הבין ,  אין  כבר  מקום  לביטולו,    עליווהסתמכו,  עד  להגשת  התביעה

 . וסבר עד הגשת התביעה כי אין כל פגם בהסכם

אשר  נזקקו  לתביעה   )872361/3תיק  מספר  (ראה  בענין  זה  גם  את  דברי  חברי  בית  הדין  הגדול  ו
 :כדלהלן, ודחו את התביעה, שכזו
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.   את  ההסכםני  הזוג  הגיעו  בהסכמה  לשעריו  של  בית  הדין  וביקשו  לאשרב
שבוצע  כמה  ימים  לאחר ,  לאחר  שזה  אושר  פתחו  תיק  משותף  לסידור  גט

הילדים ,  לאחר  הגירושין  העביר  הבעל  את  החובות  על  שמו  כמוסכם.  מכן
והדירה  נרשמה  על  שמו  של  הבעל  כפי ,  עברו  למשמורת  האם  כמוסכם

 .שהוסכם

ק  לאחר  כשלושה  חדשים  פנתה  האישה  לבית  הדין  וביקשה  את  ביטול ר
נראה  כי  יש  לבחון  את  חובת  תום  הלב  בהתבסס  על ,  כפי  שאמרנו.  ההסכם

חלקי  ההסכם  שקוימו  מחד  גיסא  ועל  השתהותה  של  האישה  ביחס  לפרק 
יש  לקבוע  כי  אין ,  ומאחר  וכן.  הזמן  שנדרש  לקיום  ההסכם  מאידך  גיסא

 .מקום לביטול ההסכם

ה  כפר  סבא  בתיק ני  משפחייראו  אף  האמור  בהקשר  זה  אף  בהחלטת  בית  המשפט  לענו
  באשר  לתביעה  לביטול  הסכם  לאחר  שהצדדים  כבר 028978/02ש  "  ותמ028977/02ש  "תמ

 .פעלו לפיו

לאחר  שהצדדים  כבר  פעלו  על ,  אין  מקום  להגשת  תביעה  לביטול  ההסכם  ,ף  בנידון  דנןא
 . פיו

 ש לצמצם מאוד את ההחלטות לביטול הסכמיםי

, צם  מאד  את  ההחלטות  לביטול  הסכמיםהעמדה  העקרונית  של  בית  הדין  היא  שיש  לצמ

תביעות  שבדרך  כלל  אין  בהם ,  כאשר  חדשות  לבקרים  מוגשות  תביעות  לביטול  הסכמים

אולי ,  אלא  שהצד  שרוצה  להרוויח  עוד  או  שמצא  עילה  לחזור  בו  מההסכם  עליו  חתם,  ממש

, ו  אולי  יצליח  ל–בתביעה  לביטול  ההסכם  "  מנסה  את  מזלו",  מפני  שהבחין  בחוסר  כדאיות

 . ואל למערכת המשפטית לתת יד למהלכים אלו, ופונה לבתי הדין ובתי המשפט

ש "ונזכיר  לדוגמה  אף  האמור  בפסק  דין  בית  המשפט  לענייני  משפחה  כפר  סבא  בתיק  תמ

 :  באשר לכך028978/02ש " ותמ028977/02

  ראה  חוות  דעתה  של  נציבת –ש  להגביל  התערבות  בית  משפט  בהסכמים  י
מיום ,  כהן-השופטת  שטרסברג,  לשעבר,  על  השופטיםתלונות  הציבור  

 . בענין אישור הסכם יחסי ממון, 13.12.05

[...] 

אשר , ש  אינו  אמור  לשמש אפוטרופוס לאנשים בגירים ולהחלטותיהם"יהמב
היו  צריכים  לשקול  את  שיקוליהם  ולבדוק  את  יכולותיהם  הכלכליות  טרם 

, ות  לא  כדאית  בדיעבדש  לא  ישחררם  מהתחייב"ביהמ.  כניסתם  להתחייבות
ייטען ,  שאם  לא  כן.  שהרי  טעות  בכדאיות  עסקה  אינה  עילה  לביטול  הסכם

החלטה  לחתום   ישהאמשקיבלה  ה.  שבית  משפט  נקט  בגישה  פטרנליסטית
, על  ההסכם  ומשהתרשמתי  כי  התובעת  חתמה  על  ההסכם  מרצונה  החופשי

 . יש לכבד הסכם זה

[...] 

על ,  וד  הסכמים  שנערכו  בין  צדדיםדיניות  שיפוטית  ראויה  תומכת  בכיבמ
אחת  כמה  וכמה  שנערכו  בכתב  וביתר  שאת  משאושרו  וקיבלו  תוקף  של  פסק 

הסכמתם ,  בית  משפט  לאחר  שבית  משפט  השתכנע  בהבנתם  ידיל  דין  ע
תיגרם  בוקה  ומבולקה ,  אם  לא  נלך  בדרך  זו.  ורצונם  של  הצדדים
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הסכמים צדדים  שעורכים  ,  היציבות  המשפטית  תיפגם.  ואנדרלמוסיה
  לא –ומשיגים  הישגים  לא  יוכלו  להיות  בטוחים  שההישגים  יעמדו  בעינם  

 . יוכלו להתנהל על פי ההסכם

 .ל"ד כאן מתוך פסק הדין הנע

כי  המדיניות  הברורה  של  מערכת  המשפט  בכלל  היא  שלא ,  ל"ף  בנידון  דנן  נוכל  לקבוע  כנא
 .בכריתת ההסכםאלא אם הוכח מעבר לכל ספק כי נפל פגם חמור , לבטל הסכמים

בית  הדין  קורא  לצדדים  בהסכם  שלא  להיחפז  בהגשת  תביעות  לביטול ,  הזדמנות  זוב
, בקשות  אשר  לעיתים  מוגשות  שלא  בתום  לב  ובחלקן  הגדול  נדחות,  הסכמים  שנחתמו  ביניהם

  .ומכבידות לחינם על המערכת המשפטית כולה

 סקנהמ

הסכם  הגירושין  שבין  הצדדים  מיום בית  הדין  דוחה  את  התביעה  לביטול  ,  לאור  כל  המפורט

, )9.9.2015(ה  "ה  באלול  תשע"  שאושר  בבית  הדין  ביום  כ)3.9.15(ה  "ט  באלול  תשע"י

 . והסכם זה הינו בתוקפו

 וצאות משפטה

 :  נאמר בין השאר)15.5.17(ז "ט באייר תשע"בהחלטת בית הדין מיום י, נזכיר

 . 'וכו  הסכם הגירושיןבית הדין לא מצא עדיין עילה המצדיקה ביטול, בכןו

והבהיר  להם  כי  אם ,  בתחושות  אלו  את  כוחובית  הדין  שיתף  את  התובע  וב
אך  במידה ,  בית  הדין  יסכים  לכך,  דיון  הוכחותים  בכל  זאת  הם  יבקשו  לקי

. בית  הדין  ישקול  פסיקת  הוצאות  משפט,  ויתברר  כי  התביעה  אינה  מבוססת
הליך  ולקבוע  דין  הוכחות ומבקשים  להמשיך  את  ה,  הבינו  את  כוחובהתובע  ו

 . בתיק

 . ייקבע מועד דיון הוכחות בתיק, אור האמורל

חייב  את לבית  הדין  מחליט  ,  ל"אור  ההתראה  הנלו,  התביעה  התבררה  כחסרת  בסיס,  אכןו
בשל ,  ברם.  לטובת  הנתבעת  ולטובת  אוצר  המדינה  התובע  בהוצאות  משפט  ריאליות

 לאחר  הפעלת  שיקול  הדעת,  כם  הגירושיןסהההתחייבויות  שלקח  על  עצמו  התובע  במסגרת  
חייב  את  התובע לו,  ל"שלב  זה  להקפיא  את  החלטתו  הנבבית  הדין  מחליט  ,  ולפנים  משורת  הדין

, ח  בלבד  כהוצאות  משפט  לנתבעת  ואי  פסיקת  הוצאות  לטובת  אוצר  המדינה''ש  1,000בסך  
  לנתבעת  בהמשך נוספותת  והנתבע  לא  ימשיך  לגרום  הוצאו,  וזאת  כל  עוד  ההליך  ייפסק  כאן

 . ההליך

 .  יום21ל ישולם לנתבעת בתוך "ך ההוצאות הנס

בכל  שלב ,  ית  הדין  יהיה  רשאי  לחדש  את  החלטתו  זו  לפסיקת  הוצאות  משפט  ריאליותב
 .שימצא לנכון לנהוג כן

 ד"אב, יצחק אושינסקי )-(

 .אני מצטרף למסקנות חבריי אך ברצוני להתייחס לשתי טענות שהעלה התובע
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. שום  שלטענת  התובע  ההסכם  אינו  סימטרימ,    תביעה  לביטול  הסכם  גירושיןפנינול
שום מהיא  ,  חתם  על  הסכם  כה  מוטה  לטובת  האישה  ושאינו  סימטרי  בעלילשהסיבה  ,  לטענתו

 .אם לא יסכים לחתום על ההסכם, תפעיל נגדו אנשים אלימיםשאיימה עליו  ישהאשה

, נהפוך  הוא.    כנגד  ההסכם  המתגבששל  הבעלא  כל  מסירת  מודעתה  לציין  כי  לא  הי  שי
הנתבעת  הציגה  מסרונים  המראים  כי  הבעל  היה  מרוצה  מההסכם  מרוצה  מההליך  ואף  מתנצל 

  .אם פגע בה

התביעה .  וושר  ונכנס  לתוקפאהסכם  התביעה  לביטול  ההסכם  הוגשה  יותר  משנה  מאז  שה
 .הוגשה לאחר שחלקים רבים מהסכם כבר בוצעו הלכה למעשה

כנגדו  שבגללם  לטענתו  הוא  הסכים   ישהא  התובע  בדבר  איומים  של  ההוכחות  שהציגה
  .מן רב לאחר חתימת ההסכםזהתבצעו ששיחות ומסרונים  ישומים שלריו ה, הזלהסכם 

 ודעא לביטול מכר או מתנהמ

, נקדים ונאמר שביטול הסכם בטענה שנחתם באונס, לפני שנדון אם איומים נחשבים לאונס

וכפי "  מתנה"או  כ"  מכר"האם  הוא  מוגדר  כ,  הגדרת  אותו  הסכםיהיה  תלוי  במידה  רבה  ב

 : נאמר)'סוף עמוד א' דף מ(דהנה בסוגיא בבבא בתרא . שיתבאר בסמוך

, ה  באונסא  דפלניאילא  כתיב  בה  אנן  ידעינן  ב  ד:)מ(כל  מודעא  ,  מרי  נהרדעיא
גלויי  מילתא  בעלמא   -  אי  דגיטא  ודמתנתא?  מודעא  דמאי,  לאו  מודעא  היא

, לעולם  דזביני?  לא  כתבינן  מודעא  אזביני  והאמר  רבא  -  י  דזביניוא?  היא
דההוא  גברא  דמשכין  פרדיסא ,  וכמעשה  דפרדיסא,  רבא  היכא  דאניס  מודי

,   מוטב-אי  מזבנת  לי    אמר,  כלה  תלת  שני  חזקהאבתר  ד,  לחבריה  לתלת  שנין
 כהאי  גוונא  -    כבישנא  לשטר  משכנתא  ואמינא  לקוחה  היא  בידי-ואי  לא  
 ! מודעאכתבינן

בו  הוא  מודיע  להם  שהסכם ,  היא  גילוי  דעת  מוקדם  שמוסר  האדם  בפני  עדים"  מודעא"
רבא  אמר  שכלל  לא .  א  תהיה  לו  משמעות  מחייבתלעתיד  לכרות  נעשה  בלא  גמירות  דעת  ו  שהוא

עתיד  להיחתם שדדי  בין  שני  אנשים  השאין  אדם  יכול  להודיע  שהסכם  ,  כותבים  מודעא  על  מקח
ומוסר  לפני  כריתת ,  נוס  בכריתת  ההסכםאוען  שהוא  טמסקנה  אם  האדם  אמנם  ל,  אינו  תקף

והעדים  יודעים  שהאונס  שהאדם ,  ההסכם  מודעא  בפני  עדים  שאין  כוונתו  להתחייב  בהסכם  זה
הסכם העדים  כותבים  לו  שטר  מודעא  והמועילה  מסירת  המודעא  ו,  ייםקמתלונן  עליו  אכן  

 .ינו בר תוקףאעתידי ה

ונתן ,  ראובן  שלווה  כסף  מחברובמדובר  ,  דם  שנאלץ  למכור  שדהואלגמרא  מביאה  דוגמא  ה
ועל  פי  ההלכה  מי ,  ה  השתמש  כמה  שנים  בקרקעוומלה,  לו  את  הפרדס  כמשכון  עבור  ההלוואה

מקבלים ,  שמשתמש  שלש  שנים  בקרקע  כבעלים  וטוען  שקנה  את  הקרקע  אלא  שאבד  לו  השטר
יטען ,  ואם  יסרב,  כור  לו  את  הקרקערש  מראובן  שימד,  רקעקד  את  המאותו  המלווה  שח.  טענתו

באופן  זה   .שהרי  החזיק  שלש  שנים,  וטענתו  תתקבל,  בשקר  שהוא  קנה  ממנו  את  הקרקע  בעבר
, הם  יכתבו  לו  זאתו,  שיספר  המוכר  לעדים  על  האיום  שמאלץ  אותו  למכור,  תועיל  מסירת  מודעא

 .ולאחר מכן יוכל המוכר לבטל את הקניין

 :'סעיף א' ן משפט סימן רהכך גם פסק השולחן ערוך בחושו

ממכרו ,  אפילו  תלוהו  עד  שמכרו,  י  שאנסוהו  עד  שמכר  ולקח  דמי  המקחמ
עא  קודם דפיכך  אם  מסר  מול...]    {ממכר  בין  במטלטלים  בין  בקרקע
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דעו  שזה  שאני  מוכר  חפץ  פלוני  או  שדה  פלוני   ואמר  לשני  עדים,  שימכור
דים  לידע  שהוא  מוכר צריכים  העו  [...]  רי  המכר  בטל  ה,לפלוני  מפני  אונס

וכל  מודעא  שאין  כתוב ,  לא  שיסמכו  על  פיו,  וא  אנוס  ודאיהמפני  האונס  וש
 .אינה מודעא -" נו העדים ידענו שפלוני זה אנוס היהא "בה

אין  העדים  צריכים  לוודא  שבאמת ,  וד  מבואר  בסוגיא  שאם  הקניין  העתידי  הוא  מתנהע
אלא  במתנה  חד  צדדית  שהאדם  נותן  מרצונו ,  הרי  אין  מדובר  בהסכם  הדדישהאדם  אנוס  במתנה  

ם "כמו  שהסביר  הרשב.  די  בכך  לבטל  המתנה,  וכל  שהוא  מודיע  שאינו  נותן  מרצונו  הטוב,  הטוב
אינו  רוצה  לתת ם  וא?  מה  לו  למסור  מודעאל,  שם  שאם  באמת  הוא  רוצה  לתת  המתנה  מדעתו

 .באמת הוא אנוס במתנה זושלא ודאי א? למה הוא נותן, המתנה

 :כתב' ב סעיף א"ן ערוך חושן משפט סימן רמבשולחו

 ליו  עיבל  קאפילוו,  תנה  מינהא,  יתן  לאנסוהו  שונס  אחמת  מתנה  מנותןה
 ינה  אאונס  בדעינן  ייא,  ודעא  מוסר  מינו  אם  אאפילוו,  שטר  בכסים  נחריותא
 דעינן  ילא  דב  גל  עף  איה  לתבינןכ,  מתנה  הל  עודעא  ממוסר  הפיכךל.  תנהמ
 פץ  חאינו  שדעתו  בגילה  שיון  כקר  שמודעא  היתה  הפילו  אהריש,  אונסיהב
 .טלה ביא הרי המתנהב

 אם פשרה דינה כמכר או כמתנהה

שבהסכם מסוג זה , בו כל אחד נוטל ונותן, שהוא הסכם דו צדדי, עמדנו על ההבדל בין מכר

, ונדרשת  גם  מסירת  מודעא  וגם  ידיעת  האונס,  הרף  לביטול  ההסכם  בטענת  אונס  הוא  גבוה

 .בה יכול הנותן לבטלה ביתר קלות בטענת אונס,  שהיא נתינה חד צדדיתלבין מתנה

 :ה וזה לשונו"נה כתב הבית יוסף בסימן רה .תה עלינו לדון מה דינה של פשרהע

 )'לכה  גה(  כירה  מהלכות  משירי  עפרקם  ב"רמב  התב  כמחילה  ושרהין  פלעניו
 ותן ני למהד, שוט פמחילה הטעםו, מתנה כינה דמחילה  ומכר  כינה  דפשרהד
 פיל,  מכר  למיא  דפשרהו?  ו  לייב  חהוא  שה  מוחל  מי  למה  וכשיו  עול
 צת  קיטול  לתפייס  מוא  הלכןו,  דין  בביעתו  תל  כפסיד  ימא  שרא  יהתובעש
 לכן  ומנו  מתובע  שה  מל  כשלם  לחייבנו  ימא  שרא  ינתבע  הכןו,  פשרהב
 ל  כורחב  לוכר  מהואש,  מש  מכר  מהיינוו,  פשרה  בקצתו  משלם  לתפייסמ
 ד  ענסו  אם  אכךלהו,  יניהם  במתפשרים  שסך  בו  זתביעה  בו  לישש  כותז

 תבו  כא  לאםו,  ודעא  מסר  מן  כם  אלאא,  שרה  פשרתו  פמו  ענתפשרש
 ד  ענסו  אם  אבלא,  לום  כו  זודעא  מיןא,  אונסיה  בדעינן  יהדי  סנן  אמודעאב
 ם אכן וודעא מסר מלא שי פל עףא, אונסו ביודעים שדים עש  יםא,  ו  למחלש
 . חילה מחילתו מין אאונסו בדים עדעו ילא וודעא מסרמ

שכאשר  יש  תביעות  הדדיות  בין  אחד  לרעהו  ובעקבותיהם  ישנם  ויתורים ,  בואר  בבית  יוסףמ
שעל  ידי  ויתורו  הוא  זוכה  בתביעה ,  הרי  שכל  אחד  בוויתוריו  קונה  את  חרותו  בכך,  זה  כנגד  זה

ר  הוא  כתמורה  לכך  והרי  זה של  רעהו  כנגדו  ובכך  שוויתר  הוא  לא  יתבע  אותו  ועל  כן  הוויתו
 .כמכר ולא כמתנה

כתב   שהרי,  ה  שהבית  יוסף  כאן  סתר  דבריו  שכתב  במקום  אחר"ח  בסימן  ר"הקשה  הבו
 :לשונוה ב וז"סימן יב

 עדים  במעון  שת  אפחיד  האובן  ראלת  ש)ב"קסימן  '  ק  גחלא  "רשבה(  וד  עכתבו
, ותו אמסור ייןד הפי ככות זו בו לאין וליו ענים דהיו שמון מו לן ייתא לאםש
 ם  עדיןה.  שובהת.  ודעא  מביטולין  וקני  בשרה  פעשהו  יניהם  בחד  אנכנסו
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 ןייהקנ  ו.)ח  מתרא  בבאב(  יהיבו  ותליוה  כיה  להוה  דיה  האנוס  שפי  למעוןש
 .ונסו אחמת מיה הכל הודעא מביטולו

ה  מבואר  שפשרה  כמוה  כמכר  ואם  כן  כדי  לבטל  צריך  שימסור "ח  שבסימן  ר"הקשה  הבו
, אף  אם  לא  עשה  מודעה,  ב  מבואר  בבית  יוסף  שפשרה  שעשו"אילו  בסימן  יו,  דת  וכדיןמודעה  כ

 . דין מתנה באונסכ, אך אם ידוע שהיה אנוס הפשרה בטלה

 :לשונוה ה וז"ח בסימן ר"ל זה תירץ הבע

 מחילה  ומכירה  כינה  דפשרה  ד)'לכה  ג  הכירהמלכות  מה'    ירקפ(ם  "רמב  התבכ
 הא  ים  אודע  יאינו  ובירו  חל  עין  דו  לישש  אחד  בוקא  דמיהוו.  מתנה  כינהד
 ו  ליש  שכות  זל  כחברו  לחד  אל  כוכר  מאילו  כיהוה  להוו,  או  לם  אדין  בוכהז
 ביעה  תשמעון  מובע  תאובן  רם  אבלא,  יניהם  במתפשרים  שסך  בו  זתביעהב
 ילשין  שעות  מותן  או  לן  ייתא  לאם  שהפחידו  ודין  בה  בוכה  זאינו  שידועש
ל "ו  הזו  כשרהפ,  ודעא  מביטולין  וקני  ביהםינ  בשרה  פעשוו,  מלך  לותוא
 החזיר  לחייבו,  ונס  אחמת  מיה  הכל  המודעא  הביטולין  והקני  ויהיב  ותליוהוכ
 סוףא  ב"רשב  הם  של  עת  יוסף  ביתב  ככןו,  ו  זשרה  פי  פל  עו  לנתן  שה  מול
 .' חעיף סחודשים מה זימןס

רק  כאשר  לכל   -?  ןייאימתי  פשרה  נחשבת  למכר  ולקנ.  ח  בגדרי  פשרות"סוד  גדול  ייסד  הבי
מכיוון  שאינו  יודע  אם ,  ן  להיפטר  מהתביעה  שמולוייוכל  אחד  מעונ,  אחד  יש  תביעה  כנגד  רעהו

יכון סדי  לסלק  מעליו  כלוותר  מזכויותיו  ולכן  מוכן  לשלם  ו,  יזכה  בתביעה  זו  או  אם  יפסיד  יותר
קנה  בזה ,  רנמצא  שבמה  שהתחייב  יותר  מהראוי  או  וויתר  לחברו  מה  שלא  היה  ראוי  לוות.  זה

 .פדות נפשו ומטעם זה דומה הפשרה למכר

אלא  האחד  מאיים  על  חבירו  שאם  לא  יתחייב ,  במקרה  ובו  אין  תביעות  הדדיות  שאין  כןמה  
אן כ.  הוא  יתבע  אותו  תביעות  בחינם,  לו  סכום  מסוים  או  יוותר  לו  על  סכום  מסוים  שהוא  חייב  לו

  התחייב  לא  קיבל  תמורה  אמיתית  אלא ונמצא  שמה  שוויתר  או,  ודאי  שהאיום  הוא  שלא  כדין
עלמא  וכל  גילוי  דעת  על בובאופן  זה  הפשרה  אינה  אלא  מתנה  ,  סילק  מעצמו  איום  שאינו  מוצדק

 .אונסו מועילה בכדי לבטלה

 :לשונוה וז' ק ב"ה ס"סימן רבצות החושן הקן כתב גם כ

 ופחיד  האם  ד)א"  יעיףב  ס"  יימןס(  חן  ערוךלשו  בכתב  דהאו.  מכר  כינה  דשרהפ
 היכן  לדוע  יאינו  שסופק  מדין  ביירי  מהכא  דשוםמ,  ין  שם  עיו  בחזור  לכולי
 ורת  תה  ליהוהו  ויניהם  בבועה  שעסק  וכחשה  הו  ביש  שדבר  בוא,  וטהנ
 שרה  פתורת  באינו  ופק  סום  שלי  ברור  בדין  ההיה  שיירי  מתם  הבלא,  שרהפ
 .מור גונס אווה ליה הם הכיומש וללכ

 :לשונוה ג וז"כם מלובלין בסימן "כן כתב המהרו

 חד  אבע  תם  אדוקאד,  מכר  כינה  אזאת  ההפשרהד  ד"נע  לראהנ.  שובהת
 חוש  ליש  שוא,  ביעותיו  תל  כתובע  היפסיד  שחוש  ליש  שענין  בדין  לורחבמ
 ותה  א-  יניהם  בתפשרו  נכךר  אח  וביעותיו  תל  כו  לשלם  לצטרך  יהנתבעש
 דעוי  שריך  צז  אודעא  ממסר  ונתפשר  שד  ענסוהו  אאםו.  מכר  כיא  השרהפ
 סר  מא  לם  אכירה  מהוי  דאונס  בכירה  מגבי  דאי  מטעמאד.  אונסו  בעדיםה
 יה  לית  להאד,  יה  למקני  ומר  גוזי  זאגב  דשום  מ-?  אונסו  בידעינן  וודעאמ
 ויה  שמי  דל  כיה  להיב  יכא  ההכי  נמי,  קחו  ממי  דל  כיה  להב  יהא  דסידאפ
 יפסיד  שדבר  בשש  חאין  שענין  בוא  הם  אבלא.  ותר  יוה  שביעתו  תאיןש
 מוחל  כלא  אמכר  כינה  אפשרה  הותהא,  בינו  וינו  בנתפשרו,  ביעתו  תתובעה
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 ודעא מסירת מין דו לש יז אפשרה  הל  עודעא  מסר  מאםו,  ובו  חקצת  מורחבל
 .תנה מלש

 סכם גירושין דינו כמכרה

שהרי מטבע הדברים . על  פי  האמור  לעיל  נראה  ברור  כי  הסכם גירושין כמוהו כהסכם מכר

ואף  אחד  אינו  יודע  בדיוק  כיצד ,  ג  יש  דברים  רבים  העומדים  על  הפרקלפני  פרידת  בני  הזו

מגיעים ,  ואם  כדי  לחסוך  את  ההליך  והסיכונים  הכרוכים  בו,  יתנהל  ויסתיים  הליך  משפטי

אף  שפעמים ,  וודאי  שיש  להסכם  זה  דין  מכר,  הכולל  וויתורים  ופשרות,  הצדדים  להסכם

ויתור  ומחילה  של  כל  צד  לצד  שכנגד שכאמור  ו.  אחד  הצדדים  מוותר  יותר  מהצד  השני

נמצא  שכל  אחד  קונה ,  נעשה  בתמורה  שהצד  שכנגד  מסיר  את  חרב  התביעה  הצודקת  כנגדו

 .ולכן דין הסכם גירושין כדין מכר, את הסרת הסיכון הכרוך בקיום הליך משפטי ממצה

 :וזה לשונו )ח" מימןס'  אלק חליתאה תהדורהמ( משיב וואלת ש"ושולה מדברי עכן ו

 לא  ופשרה  לא  לדמות  לקום  מאן  כאין  שואה  רני  אעצמי  לשאני  כמנםא
 ל כמרינן אה  זל  עה  זביעות  תהם  ליש  שיכא  הייך  שמחילה  ופשרה  שמחילהל
 .'וכו ועיל משרתם פפשרה בנתרצוש

 .ן כל הסכם גירושין שחוסך את התביעות ההדדיות שבין בני הזוג דינו כדין מכר כעלו

 ם לנתינת מתנות הדדיסכם קדם נישואין הינו הסכה

, אף  באופן  שנראה  שאינו  סימטרי,  יש  לציין  שעל  אף  שהעלינו  שהסכם  גירושין  דינו  כמכר

 . אין להסיק שאף הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין דינו כמכר

באופן ו ,וג  מסכמים  ביניהם  מה  כל  אחד  מביא  לנישואיו  אתוהזני  בסכם  קדם  נישואין  בה
וטעם ,  צד  השני  ייקרא  הסכם  זה  הסכם  מתנה  ולא  הסכם  מכרותר  מהיותן  הרבה  נאחד    צדש

, שבהסכם  גירושין  בחשבון  הכללי  אנו  מניחים  שהוא  מאוזן,  החילוק  על  פי  מה  שנתבאר  לעיל
יש  להניח  שמנגד  היה  לו  סיכון  גבוה  יותר  אם  היה ,  ומה  שעל  פניו  נראה  שצד  אחד  וויתר  יותר

אבל ,  לם  מחיר  הוגן  על  סילוק  הסיכוןמצא  שכל  צד  שינ,  מתעקש  על  הליך  משפטי  מדוקדק
מ  אם  יוכח  שהנתינה "תהיה  נפקו,  ודאי  שיש  כאן  מתנה,  צד  שנתן  הרבה  יותר,  בהסכם  נישואין

 .היתה כתוצאה מאונס

א "י  וולדנברג  והגר"הגר,  ר  עובדיה  יוסף"ל  הראשון  לציון  הג"רבנים  הגאונים  זצהך  הבינו  כ
ז  סימן "  ופסק  דין  זה  הובא  גם  בציץ  אליעזר  חלק  ט229וד  בפסק  דין  המתחיל  בעמ(ב  "ילק  חר  "דפשפירא  ב

 :)237בעמוד (וזה לשונם , ודחו דעת הרוב בבית הדין האזורי שסברו שהסכם כזה דינו כמכר )'מג

 ן  כאל,  זוג  הני  ביןב"  סקהע  "ל  שנין  עלפנינו  שרוב  העת  דנחת  הלעצםו)  ח
 חתונה  ההוצאותי  ו"  ל5000  תמורת  שומר  לובלת  סדעת  הין  איכ.  מדיע
 שר עי פעולים הנקיים עכומים סה לתת לבעל הה  לתחייבי,  ישה  האשילמהש
 טבח  מולה,  דרים  חלשה  של  שירהד]  238  מודע  [חצית  מרישוםב,  זה  מיותרו
 כולת  תחצית  מם  גה  זל  ענוסףו,  )ההסכם  מ6  סעיף  במפורשכ(  מה  שלע,  נוחיותו
 14,  13,  12  סעיפים  במפורטכ'  כו  ורך  עניירות  וכספים  הל  כגם  ודירהה
 אין שודאי בן כאםו,  ודיעים  מהדמים  דאמרינן  דלל  כנו  לש  יתמידו,  ההסכםמ
, מה  של  עדירה  החצית  מרשום  לצידו  ממתנה  כלאא,  תמורתהו"  יסקהע  "הז
 ההסכם מ11 סעיף לכפוף בותנהה, ה לתינתה נאשרו
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, בא  לפנינו  דינו  כמכר  או  כמתנהשסכם  נישואין  התבאר  איפה  שעל  מנת  להכריע  אם  ה
מקביל ,  ואם  מסתבר  לנו  שההסכם  מאוזן  וכלל  הנתינות  של  צד  אחד,  נצטרך  לבחון  את  תוכנו

ין בדולים  גערים  פשנם  יאבל  אם  ,  הרי  לפנינו  הסכם  שדינו  כמכר,  בקירוב  לנתינות  הצד  השני
הרי  דין  הסכם ,  וניכר  שאין  כאן  הסכם  מאוזן,  המתנות  שנותן  צד  אחד  למתנות  שנתן  הצד  השני

 . זה כמתנה

, ל  זכויות  ועל  תביעות  עתידיותעסכם  גירושין  הכולל  וויתורים  הדדים  ה,  אמור  לעילכך  א
ראה  לעיניים  שההסכם  לא  סימטרי  וצד  אחד  נתן  או  וויתר  לחברו נאף  אם  ,  יחשב  להסכם  מכרי

 . הרבה יותר ממה שחברו נתן או וויתר

היא  שיש   דיןית  הבהעקרונית  של  ה  מדעא  שה"י  אושינסקי  שליט"ד  הגר"בר  הקדים  האבכ
לצמצם מאד את ההחלטות לביטול הסכמים בפרט אלו שנעשו בבית הדין וקיבלו תוקף של פסק 

 . דין

ל  פי  מה  שהתבאר  לעיל  נמצא  שעל  פי  ההלכה  מעטים  המקרים  בהם  אפשר  לחזור  מהסכם ע
שהרי  התבאר  שדין  הפשרות  שבהסכם  כדין  מכר  שכדי  לבטלו  בטענת ,  גירושין  בטענת  אונס

 . ן מסירת מודעא וידיעת האונסאונס בעינ

אם  יוכיח  הטוען  שהסכם  הפשרה  נכרת   ביטול  הסכםלכולה  להישמע  טענה  נוספת  יכן  א
כגון  שההסכם  התבסס  על  נתונים  מסוימים  ולאחר  זמן  התברר  שנתונים  אלו  אינם ,  בטעות
. ג  י"דה  הרהיגו.  ג  י"בהרכב  הדיינים  הרה(    בבית  הדין  בחיפה971578/7עיין  בפסק  דין  בתיק  .  נכונים

 .ת המקרים הללואהרחבה בשר סיכמו א )לוי. ג ס"רוזנטל והרה

. רוצה  התובע  לחזור  בו  מהסכם  הגירושין  מחמת  שני  טעמים  הקשורים  זה  בזה,  מקרה  דנןב
הסכם ה  -הסיבה  השניה  .  וא  סיבה  לבטלוהוסר  הסימטריות  שיש  בהסכם  ח  -טעם  הראשון  ה

ועל  כן  נחתם ,  ו  כמפורט  לעיל  בסיכומם  של  הטענותעלי  )כיום(נעשה  מחמת  איומים  של  גרושתו  
 .הסכם שאינו סימטרי

 ביד איניש דזבין דיניהע

בהסכם  גירושין  לא  די  לבדוק  את  הסכומים  שכל  צד  נתן  או  וויתר ,  כפי  שהעלינו  לעיל

בדרך  כלל  יש  בין  הצדדים ,  כאמור  לעיל.  עליהם  כדי  לקבוע  כי  ההסכם  אינו  סימטרי

וכדי  לסלק ,  שיפוטי  ממצה  עלול  לגבות  מחיר  יקר  מאחד  הצדדיםשהליך  ,  תביעות  הדדיות

אף וויתור , אם כך יש לקבוע שכל וויתור. סיכון זה הוא מוכן לוותר יותר ממה שחברו ווית

יש ,  הואיל  ובגינו  מתבטלת  התביעה  כנגד  הוותרן,  מופלג  ואינו  מקביל  לוויתור  הצד  השני

ת  בוויתור  מסוג  זה  כהוכחה  שהמקח  לא  נעשה ואין  לראו,  לראות  בוויתור  זה  כוויתור  הוגן

 .כדין ולא נעשה מרצון

וותר  מממונו  ובלבד  שעל  ידי לאדם  הקרים  בהם  מוכן  מיש  ש,  מבואר  גמראבכמה  מקומות  ב
 .או אפילו שלא תודבק לו תווית של גנאי, כך תשונה או תבוטל התביעה כנגדו

 :ב אומרת"ע' לף דנה הגמרא בבבא בתרא ה

אמר  ליה  מפלניא  זבינתה ?  לחבריה  מאי  בעית  בהאי  ארעאהוא  דאמר  ליה  ה
אמר  ליה  והא  אית  לי  סהדי !  אמר  ליה  פלניא  גזלנא  הוא,  ואכלתיה  שני  חזקה

אמר !  אמינא  איזבון  דינאי  ,ר  ליהמא?  דאתית  באורתא  ואמרת  לי  זבנה  ניהלי
 .ביד איניש דזבין דיניה ע-רבא 
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עונה  לו  שמעון  שהוא ,  ות  והיא  שלואובן  תובע  משמעון  שיצא  מהקרקע  שהוא  מחזיק  היר
ונמצא  שמכר ,  ולוי  גזל  ממנו  את  הקרקע,  ראובן  טוען  שהקרקע  עדיין  בבעלותו.  קנה  אותה  מלוי

משיב  שמעון  שיש  לו  עדים  שראובן  עצמו  ביקש  משמעון  לקנות  את  הקרקע .  לו  דבר  שאינו  שלו
, רקע  באמת  שליטוען  ראובן  אף  שהק.  ומוכח  שאף  הוא  סובר  שהקרקע  בבעלות  לוי,  מלוי

 .העדפתי לשלם ללוי סכום כסף כדי להימנע מהליך משפטי להוציא ממנו את הקרקע

 :ם"כך מפרש רשבו

דם  תם  שאינו  רוצה  להתקוטט  אפילו  על  שלו א  –ביד  איניש  דזבין  דיניה  ע
ח "ובפירוש  ר.  עשוי  הוא  להוציא  מעותיו  ליטול  את  שלו  בלא  דין  ומחלוקת

קנות  המריבות  כלומר  אף  על  פי  שהיא  שלי מפורש  אמינא  למיזבן  דינאי  ל
אקנה  אותם  הדינין  והמריבות  באלו ,  איני  מוציאה  מידו  בלא  מריבות  ודינין

 .אף על פי שעיקר הארץ שלי, המעות

 :לשונוה ש סיכם כלל זה וז"בראו

 זכה ים אודע ידם אאין שפי ללו שוא  הדין  המן  שה  מונה  קאדם  שפעמים  ליכ
 טענתו  ויניה  דזבין  דיניש  אביד  עבא  רמר  אותריב  מעליו  מסלק  לגם  ודיןב
 ענהט

על  קרקע  שהיא  שלו  כדי  להוציאה  מידו  של  מי   כום  נכבדסאדם  מוכן  לשלם  ,  לומרכ
 .ובלבד ודבר זה יחסוך לו התמודדות כנגדו בתביעה משפטית, שמחזיקה לדעתו שלא כדין

נאמר "  בין  דיניהעביד  איניש  דז"כלל  זה  שאמר  רבא  שהמאירי  ום  "בואר  ברשבמש  לציין  שי
ה "ד(ם  "וזה  לשון  הרשב,  דווקא  באופן  שכדי  לסלק  את  התביעות  מוכן  לתת  מעט  דמים  בחינם

 :)אמינא

מרתי  בלבי  טוב  לי  לקנות  בדמים  מועטים  קרקע  הראוי  לי  ולא  לטרוח ולבא א
 .בדין

ן  מדויק  בדברי וכ,  אדם  עשוי  לקנות  את  דינו"  בדמים  מועטים"בואר  מדבריו  שדווקא  מ
 :לשונוה  שם וזהמאירי

ף  הוא  טוען  רוצה  הייתי  ליקח  את  שלי  בזול  כדי  שלא  אצטרך  לטרוח א
 .ולהוציא בבית דין

 .חיר מלאבמזול ולא בקונה בקא דווכלל זה נאמר ש, דויקמכאמור גם בדבריו ו

 שלום כדי לשמור על שם טובת

מבואר כך  .  מצינו  גם  מקרים  שאדם  מוכן  לשלם  סכום  כסף  ובלבד  ששמו  הטוב  לא  ייפגם

 :'ה עמוד א"בגמרא בבבא מציעא דף ק

 לא  ומלייה  ורחט,  פסיד  ובריה  חן  מיסקא  עקביל  דאן  מאיה,  בא  ראמרו
 הכיל, יה לאמר דשוםמ, הדאי בסידא פהיאך מרי דיה למר אצי מאל, ודעיהא
 ". יסקי עפסידמ "ך ליקרו ללא דיכי הי כ- מליותיה לרחתט

והמקבל  הוציא  מממונו  הפרטי  לחדש  את ,  ידדובר  במי  שקיבל  עיסקא  מחברו  והעסק  הפסמ
, ועתה  הוא  דורש  מהנותן  מחצית  ממה  שהשקיע  בעסק,  המלאי  וכדומה  עד  שהעסק  שוב  התאזן

מסקנת  הגמרא  שהנותן  יכול  להימנע  מלשלם  ויכול  לטעון  שהמקבל  הוציא  כל  הוצאה  זו  רק 
 , כדי שלא יתפרסם שמו כמפסיד עסקים, לטובת עצמו
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די  שלא כו,  בנסיבות  שאינם  מחמיאות  לאיש  םימתגרש  ופן  שבני  זוגשבא,  ש  לומר  אם  כןי
ואפשר שיתברר שהאמת , להאריך את ההליך המשפטי שבמהלכו ייטענו כנגדו טענות של בגידה

כום  ניכר  כדי  להימנע  מלעמוד סהחלט  ייתכן  ויסכים  לשלם  ב,  עם  הצד  השני  ושמו  הטוב  יינזק
 .ה ובחוסר נעימות קיצוניבמעמד מביך שכזה שעשוי להיות כרוך בהשפל

  סכם שאינו סימטרי הכולל את סופיות התביעות הינו הסכם סימטריה

ואף ישנם וויתורים כנגדיים שעליהם האישה מוותרת , ובפרט  כאשר עסקינן בשלל תביעות

שעבור ,  ואף  סעיף  האומר,  ח"כגון  כתובה  שנקובה  בסכום  כולל  של  למעלה  מחצי  מיליון  ש

ובמחיר  ההסכם  הזה  הוא  קנה  את  פדיון  נפשו מתביעות ,  ביעות  הדדיותהסכם  זה  אין  יותר  ת

כי ,  שזהו  מחיר  גבוה  מדי  ואינו  סימטרי,  במצב  זה  אין  מחיר  לכך  שנאמר,  כאלו  או  אחרות

להרוויח  פטור  מכל  התביעות  ועוד  שאר  התביעות  שהיו  עשויות  להיפתח  כנגדו  חדשים 

, ת  חרות  נפשו  גם  במחיר  גבוה  לשיטתולבקרים  ייתכן  בהחלט  ידע  מדוע  כדאי  לו  לקנות  א

 :ועל כן מסתבר כי אין זה חורג מגדר דברי הגמרא

 " ענה טטענתו ויניה דזבין דיניש אביד עבא רמרא"

בענין  אדם  שטען  כי  התחייב  לשלם  לאשתו   )ה"ת  סימן  קפ"וש(ק  "דברים  הללו  כתב  המהריכ
ק  כי  אין  זה "ועל  זה  טען  המהרי,  סכום  גבוה  הרבה  יותר  מכתובתה  זאת  משום  שאחיה  איים  עליו

 :לשונוה וז, נחשב לסכום גבוה יותר

 וןא"שי  או  לושה  עהיתה  שדי  כהיינו  דה  להוסיף  שמה  שתלות  לש  ייותרד
 הכריח  לכול  ייה  הא  למזהש,  שמה  ביו  השר  אחובות  הכל  מיאוןש"רמיו

 טור  פתתן  שקר,  יחור  אלי  בפורעה  לחויב  מיה  הלא  אלל  כצואה  התוךמ
 ם  גבר  דכל  מולל  כטור  פו  לשתה  עהיא  וצואה  התוך  מארמבו  ככתובתהמ
 םג,  לל  כו  להזיק  ללא  ששבעה  נגםו,  חובות  הכל  מוןא"רמישי  ווןא"שיא
 ודפים  רנכבדים  הפצר  הצורף  מנתן  שה  מתן  ננאה  הבההיאו,  ן  כמו  כחיהא
ו "צ  ילפן  חייםר  ח"ח  האמר  מתוך  במבוארכ,  ך  כל  עפצירוהו  האמת  ולוםש
 .תוהשלמ ברבה התאמץ נשרא

ק  כי  לא  תשמע  בבית  הדין  בקשה  לביטול  הסכם  בטענה  שצד  אחד "עולה  מדברי  מהריה
וסכם  כי  לאחר  חתימת  ההסכם  יסולקו  כל   התשלום  הגבוההם  עבור  א,  שילם  יותר  מהצד  השני

 . ין הצדדים וכל הטענות העומדות על הפרק הגיעו לסיומםבהתביעות או טענות אחרות 

 :לשונוה ג וז"משפטי שמואל סימן יל ב"ש ורנר זצ"גרהם גן כתב כ

 םא,  עדו  במורה  תום  שקבל  מאינו  ושני  הצד  לסף  ככום  סשלם  מם  ארםב
 בוא  ללא  שמקבל  הן  מתחייבות  הצורת  בוא,  וא  הכושו  רכישת  רצורתב
 וב  חליו  עמוטל  שרגיש  מיה  הלולאש,  דבר  הראהנ,  וספות  נדרישות  וטענותב
 הלה  ותו  אהצדק  שרורות  בודע  ילא  היכ.  חנם  לספו  כוציא  מיה  הא  לשלםל
 עמוד  לחויב  מן  כאכן  שהוכחה  כשמע  מצדו  מיתור  הוולכןו,  דין  בזכה  יאל
 .בכתב שהסכם בורט פלא שף אלע, שעתו בחויב שהתחייבותב

רי  שכל  תשלום  שבעבורו  זוכה  המשלם  לסופיות  ההליכים  שכנגדו  נחשבים  לתשלומים ה
עביד  איניש  דזבין  דיניה "  ל"שקבעו  חז  אאומדנהזה  על  פי  והוגנים  שאינם  מופקעים  מהסבירות  

 ."וטענתו בידיה
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על  ההסכם   ועל  כן  כל  טענת  אונס,  הסכם  גירושין  זה  הינו  כהסכם  מכר,  על  כן  לסיכוםו
, מסירת  מודעא  בפני  עדים:  מכר  בטענת  אונס  צריך  שיתקיימו  התנאים  נדחית  שהרי  כדי  לבטל

', ה סעיף א"ע ר"ר  מודעא כמבואר בשוידיעת  האונס  על  ידם  וודאות  האונס  וכתיבת  העדות  בשט
 .כל זה לא התקיים במקרה דנן ועל כן אין מקום לטענה זו

 יומים והפחדות כאונסא

נראה ,  אך  גם  לעצם  ענין  הטענה  של  הבעל  כי  ההסכם  נעשה  תחת  לחץ  איומים  של  האישה

 .כי הוא אינו מערער את כשרות ההסכם ואף אינו עומד בתנאי הסף של הגדרת אונס

, בדל  הגדול  בין  אם  מגדירים  הסכם  גירושין כמכר או כמתנההבר  הוכחנו  לעיל  שיש  כי  הרש
תלויוהו  וזבין "לל  גדול  בהלכות  מקח  וממכר  ש  כל"בר  קבעו  חזכ,  מכרכשהרי  אם  הוא  מוגדר  

אגב  זוזיה  גמר "אם  אנסוהו  למכור  מכירתו  מכירה  והסברא  היא  ש,  כלומר"  זביניה  זביניה
ועל  כן ,  מעות  שקיבל  גמר  בדעתו  למכור  ומכירתו  מכירה  בהסכמהשמשום  ה,  לאמור"  ומקניה

שיודעים ,  בשביל  לבטל  מכירה  יש  צורך  במתן  מודעא  בפני  עדים  שמכירה  זו  נעשתה  באונס
 .מהאונס וכתבו שטר מודעא על כך

הרי  כל  עוד  ולא  מסר  מודעא  שהוא ,  טענותיו  שאנסוהובמש  מגם  אם  נאמר  שיש  ,  אם  כןו
תליוהו  וזבין "ואיומים  שהוא  נתון  בהם  יחול  עליו  הכלל  של  הגמרא  שעושה  זאת  מתוך  לחץ  

שאגב  זה  שקיבל  את ,  והוא  הדין  גם  במקרה  דנן,  "אגב  זוזיה  גמר  ומקני"משום  ש"  זביניה  זביניה
כנגד  זה  גמר  בדעתו להקנות ולהסכים לכל ,  שלדידו  היה  זה  שווה  הון  רב,  ביטול  התביעות  כנגדו

מן  הסתם  הסכים  בדעתו ,  ודיע  כי  הוא  עושה  מכר  זה  בעל  כרחוואם  לא  ה,  הזו"  עסקת  המכר"
 .המלאה למכר זה וההסכם היה גם בעומק ליבו להסכם כדאי והוגן

הנה  לטענת  הבעל  האונס "  'שתמסור  אותו  לר"איימה  עליו    ישהאך  גם  לעצם  הטענה  שהא
 :' סעיף זה"מ סימן ר"ע חו"שהיה נתון תחתיו מוגדר כאונס של הפחדות ואיומים המובא בשו

 דבר  בהפחידו  שוא,  מכר  שד  עלאו  תו  אהכהו  שבירו  חת  אאונס  החדא
 ולקין  חש  ייהומ.  מון  מונס  אין  בגוף  הונס  איןב:  גהה,  עשות  לו  לאפשרש
 ביד  עלא  וגזים  דנס  אעבידד,  וא  הלום  כאו  לפחידו  האם  דהו  לסביראו
 .)ו"פ קורשק ש"הרימ(

א המסתמך "ולדעת הרמ, ס המבטל מכרע איומים והפחדות נחשבים לאונ"רי  שלדעת השוה
איומים  והפחדות  אינם  נחשבים  לאונס  היות  ויש  שרק  מאיים  אך  לעשות  אינו ,  ק"המהרי  על

 .עושה

לא , הרי לא ייתכן כי כל איום ייחשב לאונס. ך גם לאונס של איומים והפחדות ישנם גדריםא
כר  שלא  לרצונו  והיה כבר  ייחשב  שהוא  מ,  כל  דמיון  של  אדם  המדמיין  שמא  יקרה  לו  משהו

 .עת במעשה המכירה דמשולל

 מודע'    מף  דתרא  בבא  בבנה  הגמרא  ה.ס"קור  הדברים  הוא  בסתירה  בין  כמה  מסוגיות  השמ
 :אומרת' ב

 רדיסא  פמשכין  דברא  גההואד,  פרדיסא  דכמעשהו,  אניס  דיכא  הבא  רודימ
, וטב  מ-  י  לזבנת  מי  אמרא,  זקה  חני  שלת  תאכלה  דתרב,  נין  שתלת  לחבריהל
 תבינןג  כ"הכ,  ידי  ביא  הקוחה  לאמינא  ושכנתא  משטר  לבישנא  כ-  א  לאיו

 .ודעאמ
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, אדם  שהלווה  ונתן  ללווה  את  הקרקע  כמשכון  עבור  ההלוואה,  מקרה  המדובר  בגמרא  הואה
 –המלווה  מאיים  על  בעל  הקרקע  שאם  ימכור  לו  את הקרקע ,  והיא  כבר  אצל  המלווה  שלש  שנים

יעלים  את  שטר  המשכנתא  המוכיח  כי  הוא  רק  מחזיק  את ,  קעואם  לא  ימכור  לו  את  הקר,  מוטב
משום  שהוא  מחזיק  אותה  כבר  שלש  שנים  ובכך ,  הקרקע  ובכך  יוכל  להחזיק  את  הקרקע  כבעליה

נכנע ללחץ ואיום זה ומוכר לו את , שהינו בעל הקרקע, הלווה. יוכיח כי הוא הבעלים של הקרקע
פני  כן לאם  הוא  ימכור  ו,  ועל  כן,    של  אונסעל  מקרה  זה  מסיקה  הגמרא  כי  זהו  מקרה,  הקרקע

 .המודעא תבטל את המכירה, כתוב שטר מודעא על הקרקע שהוא מוכר זאת מתוך אונסי

א  שם  ואחריו  חבל  גדול  של  ראשונים  כי  כל "ח  המובא  ברשב"מדברי  הגמרא  הזו  הסיק  הרו
 :לשונוה וז, איום הוא אונס

 יכיל  דמידי  בחבריה  לחידמפ  דמאן  דמעינן  שפרדיסא  דמהא  דתבל  כ"ח  ז"רו
 א  לי  או  לאומר  דפשו  נכאת  השכן  כל  כאה  הו  אמון  מפסדת  הגון  כמעבדיהל
 יה למכתב לסהדי להו לאיתד, כך וך כך לבידנא עך לאית דכך וך כי לזבניתמ
 ביד  עלא  דב  גל  עאף  ופלניא  דאונסיה  ביה  בדענא  יה  בלפרושי  והאי  בודעאמ
 ונסיה  איינו  המעבד  ליכיל  ובידנא  עאמר  דיון  כלא  איה  למדחיל  ואמר  דאימ
 :ל" זרב השוןכ ל"ע, תבינן כי גוונאאה ככל ומוכרד

 :לשונוה א וז"ח כתב גם רב האי בספר המקח שער ל"דברי הרכ

שלא  עשו  בו  ממש  אותה  הפחדה  בלבד  הוי  חשוב  אונס  שהרי   על  פיף  אש
במי  שמכחד  לעשות  הרי  הוא  כאילו  עשה  שלא  הביאו  זה  המעשה  אלא '  וכו
 .תלמד ממנו זה הדרךלה

אנו  מוצאים ,  שאיום  דינו  כוודאות  ביצוע  ויש  להתייחס  אליו  כאל  אונס,  ח"דברי  הר  ליזוקח
 :א"ד ע"בדברי הגמרא במסכת גיטין י

]   במוד  עד  יףד  [נהרדעא  בכספא  דיספקא  איה  לוה  האשיה  ייבר  בחי רב  א
 תיוה  אואתית  דהדיב,  יפר  כר  בוסי  ייבלר  ונאי  ייבר  בוסתאי  דיבר  להו  למרא
 מריא.  אל,  הו  למריא,  ינייכו  מקנינ,  הו  למריא.  יהליה  נהביהי,  זולא.  יהלינ
 יפר  כר  בוסי  יירב,  יןא,  הו  למר  אנאי  ירבי  בוסתאי  דירב,  יהלן  נהדריהא,  הול
 הו למרא! ביד עא קיכי הר מזיחר ליה אמ,  יה  לצערו  מא  קווה.  אל,  הו  למרא
, ייען  סלא  דיסתייה  מאל,  ר  מזי  חר  ליהאמ,  גביה  לתו  איכ!  יה  למו  רב  ט-
 ותן  אר  ליהאמ?  כי  היעבד  תמאי  אר  ליהאמ!  יה  למו  רב  טמי  נהו  למר  אלאא
 רדאא, בוהלין משמותיהןו, חצייהן  ממדבריןו,  מה  אכובען  ומה  אן  הדם  אניב
 ילוא,  ורגין  ה-  רוגו  הומריןא,  ופתין  כ-  פותו  כומריןא,  ריש  בפילי  וארטאו
 ללו  הדם  אני  בר  ליהאמ?  מותי  כר  בבא  אינאי  לתן  נימ,  וסתאי  דת  ארגוה
? חריהן  ארצים  שפרדים  ווסים  סהן  לשי.  ן  ה-ר  ליה  אמ?  ן  המלכות  לרוביםק

 . בדת עפיר ש- כי הי א,ר ליהאמ, ן ה-ר ליה אמ

יאשיה  מדוע  הסכים  לקחת   יבאחי  בר  יבדוסתאי  מסביר  לר  יבשר,  מקרה  בגמרא  הואה
שטוב  עשו  המחזיקים  את  הפיקדון  שציערו ,  ר  כיפריוסי  ב  יבואף  אמר  לר,  אחריות  על  הפיקדון

 .משום שכשהם מאיימים הם מקיימים זאת ועל כן לא רצה לחלוק על דבריהם, אותך

 .ח"וכח מדברי הגמרא כי איום דינו כאונס וכדברי הרמ

 :א"ז ע"י קף דמא קבא בסכתמכן בו

 -  יהר  לאמ,  רב  דקמיה  לתאא,  חבריה  דתיבנא  אחוויי  אעי  בהוה  דברא  גהואה
, רב  דמיה  קהנא  כב  רתיבי!  מחוינא  וחוינא  מ-ר  ליה  אמ!  חוי  תלא  וחוי  תאל
 וצות  חל  כראש  בכבו  שולפו  עניךב,  ילויה  עב  רריק,  יניה  מקועיה  למטיהש
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 ל  שמון  מףא,  ליו  ערחמין  מין  אמכמר  בנפל  שיון  כה  זוא  תהמ,  כמר  מתואכ
 .ליו ערחמין מין אוכבים כובדי עיד בנפל שיון כשראלי

כי  הגמרא  התייחסה  ביחס  של  וודאות  ביצוע  למי  שאיים  למסור  את  ממון  חבירו   רבואמ
 . עמד על דעתו למסור על פי כןף למלכות והותרה פעמיים שלא יעשה זאת וא

נה ה.  בר  שיש  לחוש  בוודאות  שיתבצעדולם  מאידך  ישנה  גמרא  שמבואר  בה  שאיום  אינו  א
 :א אומרת"ו ע" מף דבועות שהגמרא במסכת

? שכנו  מא  לדלמאו.  'ו  כמשכנו  לביתו  לנכנס  שותו  אעידין  מיוה?  צדי  כגזלנ
 אקטליה  ויזיל  אאמרו,  ידיה  ברגא  ננקיט  דאן  מאיה,  חמן  נב  רמר  אא  לימ
 למאא,  טליה  קהוא  דמרינן  אא  ל-  שדי  וקטיל  דאשתכחו,  פלניא  דדקלאל
 .'וכו? ביד עלא וגזים דמי נכאה, ביד עלא וגזים דיניש אבידע

אף  אם  לאחר  זמן  אנו  רואים ,  אדם  שאיים  שיקצוץ  את  הדקל  של  חברוש,  בואר  בגמראמ
, לומרכ". שעביד איניש דגזים ולא עביד"משום , ין ראיה שזה שאיים עשה זאתא, שהדקל  נקצץ

שיש  לומר  שבגלל ,  שיש  להתייחס  אליו  כאל  וודאות  בביצוע  האיום"  סוף  פסוק"איום  אינו  
זה  לא  אומר  שאכן  הוא ,  כיון  שגם  אם  אדם  מאיים,  והאיום  היה  חייב  המאוים  לפעול  כנגד  רצונ

 .אך לא מבצע את מחשבתו" מגזים"כי פעמים אדם רק , גם יבצע את איומו ויממשו

 .אם כן יש ליישב את הגמרות כדי שלא יסתרו אלו את אלוו

 איום הוא דוקא אם ביצועו יגרום לנזק וודאי. א

מהגמרא  בבבא  בתרא  לגבי  שטר ח  "  עצמו  מתייחס  לראית  הר)ה"סימן  קפ(ק  "המהרי

 :משכנתא ודוחה אותה וזה לשונו

 שיב  חלא  דשיטאח  פ"ר  ואיהב    רדברי  לאפילו  דיות  דעתינע  לראה  נעודו
 ו אזיקה הרי ביה לביד עאי דמידי  ביה  לגזים  דיכא  הלא  אעלמא  בגזום  בונסא
 כבישנא  דהיא  הי  כממונא  בו  אמחויי  לו  אמקטליה  ליה  לגזים  דגון  כגופוב
 מגזים  הביד  שיכא  ה)ה  לףד(  בתים  הזקת  חפרק  בפרדיסא  דכנתאש  מטרש
 א  למא  שעשהו  יי  כאף  דבר  דעשות  למגזמו  שיכא  הבלא,  פק  סלי  בעשותל
 הביאו  לגזמו  שטוען  שליו  עומדים  עאנו  שנדון  ביוצא  כגון  ככךב,  בירו  חוזקי
 מביאים  הל  כא  להרי  שלל  כונס  אשיב  חלא  דמות  העולם  אול  שערכאותב
 .צליחו הלא ון כשו עהרבה ווצחים נמות העולם אול שאותערכ בביריהםח

  ההיזק -ובמעשיו  ,  כי  רק  כאשר  יש  ביד  המאיים  לבצע  את  איומו,  ק  וקבע"ילק  המהריח
אך  אם  איומו  של  המאיים  הוא  איום  שאין  בביצועו  וודאות ,  איום  זה  נחשב  לאונס,  יהיה  וודאי

שהרי  אין  וודאות ,  ן  זה  נחשב  לאונסאי,  כגון  המאיים  לתבוע  את  המאוים  בערכאות,  של  נזק
  .שאיום זה יזיק ועל כן אין להתייחס לאיום כאונס

 להשתמט ממנום ם הינו רק אם אין באפשרות המאויואי. ב

 :שעל פיו חילק בין הסוגיות וזה לשונו, ק"עוד יסוד מחדש המהרי

 בא  ראמר  ד)ח  מףד(  בתים  הזקת  חפרק  בדמוכח  כונס  אשיב  חא  לכןם  או
 א  לו  זשדה  בבל  אתם  סשדה  בלא  אמרו  אלא  ודע'  ו  כזבין  וליוה  תלכתאה
 א  לאישתמוטי  לווה  ליה  הי  אבל  אאשתמוטי  לווה  ליה  הלא  דלא  אמרו  אלאו

ה וה  דכא  הכן  אם  תמוטיישא  לה  ליהוה  דיכא  הונס  אשיב  חלא  דע  מינהשמ
 .ונס אוה הלא דשיטא פעיל לדכתבתי כיניה מאשתמוטי לליה
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ין  וודאות אאך  ,  ואף  מסתבר  שהוא  יבצע  את  האיום,  יים  לבצעוביד  המאשגם  איום  ,  לומרכ
ועל ,  אין  בזה  גדר  של  אונס,  כיון  שהוא  יכול  להשתמט  מהאיום,  ד  המאויםלציזק  האכן  יגיע  ש
אך  כלפי  המאוים  אינו ,  גם  אם  נאמר  כי  איום  כזה  או  אחר  הוא  מהסוג  שבוודאות  יביא  נזק,  כן

 .אין איום כזה נחשב לאונס, מט ולהינצל מהאיוםמהווה איום כי הוא יכול בכוחותיו להשת

אין  להביא  ראיה  מהגמרא  בבבא  בתרא  שהאיום  להטמין  את ,  ק"על  כן  על  פי  דברי  המהריו
 .שממנו יש ללמוד לכל הפחדות והאיומים שדינם יהיה כדין אונס, שטר המשכנתא נחשב לאונס

 איום הינו רק כאשר הוא בידו וברשותו . ג

  כתב  חילוק  נוסף  בין  הגמרא )ה  אלא"ט  בד"ס'  ז  עמ"סימן  י'  שן  משפט  חלק  בחו(י  'ח  פלאג"הגר

כך  שאין  להביא  ראיה  ממנה  לכל  שאר  האיומים ,  בבבא  בתרא  לבין  שאר  המקרים

 :וההפחדות וזה לשונו

דאמרינן  עביד  איניש  דגזים  ולא  עביד  בדבר   ן  הכי  נמייאפשר  לומר  דאו
ברם  בכגון  דידן  דקא   ,דמחוסר  מעשה  לעשות  וגם  דלאו  ברשותיה  קרי

מפחידו  בדבר  שתלוי  בידו  וברשותיה  לעשות  בשב  ואל  תעשה  כאומר 
 ינו  טעמאיולכן  ה,  בזה  אמרינן  עביד  איניש  דגזים  ועביד'  כבישנא  שטרא  וכו
אמרינן  עביד  איניש  דגזים  ועביד   י  גוונאאמשום  דבכה,  דחשיב  אונס  גמור

ימיה  וכן  נראה  שהוא ח  ודע"גאון  ור  האיב  ד  נראה  לומר  דגם  ר"ולענ'  וכו
לאו ,  דמי  שהפחידו  בדברים  שבידו  לעשות  הוי  אונס'  ל  וכו"ם  ז"דעת  הרמב

אלא  שבידו  לעשות ,  ו  גדולוחאומדנא  כי  כוח  למימרא  דבידו  לעשות  מכ
על כן צריך ו, דברשותיה קרי כעובדא דפרדיסא שכובש השטר אשר תחת ידו

ל "ד  כי  רב  האי  גאון  זי  פלוגתא  לא  מפשינן  זאת  ועושלומר  כן  כי  מלבד  דאפו
ל  עובדא  דפרדיסא   ע-ודעימייהו  אשר  חידשו  חידוש  זה  שבידו  לעשות  

ובעובדא  זאת  הרי  מה  שבידו  לעשות  הוא ,  שאמר  כבישנא  שטרא  קיימי
 .דברשותי קאי

רי  שהגדרת  איום  שייחשב  לאונס  אינו  תלוי  באומדנא  עד  כמה  אכן  המאיים  מסוכן  ומסוגל ה
: יים  לכך  והםתאך  ורק  אם  מתקיימים  התנאים  האמס  יחשב  לאונאלא  איום  י,  לממש  את  איומו

שבידו לכבוש , וכמקרה בבבא בתרא, ואיום זה ברשותו לעשות, שבידו  לבצע  את  איומו  ולממשו
שב "ואף  זה  לא  על  ידי  עשייה  אלא  על  ידי  פעולה  המוגדרת  ב,  את  השטר  וברשותו  נמצא  השטר

 ".ואל תעשה

י  אין  מקום  להביא  ראיה  מהגמרא  בבבא 'ח  פלאג"י  הגרק  וגם  לדבר"רי  שגם  לדברי  המהריה
 .בתרא לכל האיומים וההפחדות שייחשבו לאונס

עוד  כמה  חילוקים   )ב"סימן  ל  ן  משפטשוח(ש  הלוי  "ת  מהר"ק  הוסיף  בשו"ל  דברי  המהריע
 .אימתי אמרינן איום הוי אונס ואימתי לא אמרינן וזאת בהתייחס לגמרות המובאות לעיל

עביד "ף  שאכן  להלכה  אמרינן  ש"ש  הלוי  הוא  שהוכיח  מדברי  הרי"הרבסיס  לדברי  המה
ואם  כן  כיצד  יתיישבו  הגמרות  המובאות  לעיל  שהתייחסו  לאיום  כאל "  איניש  דגזים  ולא  עביד

 .וודאות נזק ופעלו בהתאם

 :ש הלוי כמה חילוקים"ל כן חילק המהרע
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 חילוק בין איום שהמאיים יבצע לבין שהמאיים ימסור לאחרים . ד

איום  אינו  נחשב  לאונס  זאת  כאשר  האדם  מאיים  שהוא  בעצמו  יבצע  את  האיום  ואת  ההיזק 

 : וביאר וזה לשונו" עביד איניש דגזים ולא עביד"בזה אמרינן ש

ו  אם  יצרו  תקפו  ומחמת רם  נראה  רע  בעיניו  לעשות  רעה  לחבדשום  דכל  אמ
וון אפשר  דקודם  שיעשהו  ישכך  חמתו  משום  ע,  כעסו  אומר  שרוצה  להזיקו

' חמור  בין  כל  אדם  לגרום  היזק  לחבירו  בידים  אבל  מי  שאומר  שימסור  וכו
ם  רק ייממון  חבירו  נראה  דבר  קל  בעיניו  אם  מפני  שאינו  עושה  מעשה  ביד

פני   מואם'  ואם  מפני  שאינו  הוא  עצמו  העושה  וכו,  מדבר  דברים  בעלמא
 .שחושב אולי לא יצא לפועל

האיום  יבוצע שאופן  בהם  אלו  שעוסקות  ,  רצינותעל  כן  הגמרות  לעיל  שמתייחסות  לאיום  בו
ועל  כן ,  והם  אלו  שיבצעוהו,  לא  על  ידי  המאיים  אלא  על  ידי  שימסור  המאיים  לאחרים  את  איומו

אך  כאשר  האיום  אמור להתבצע על ידי המאיים ,  בזה  יש  להתייחס  ברצינות  וכאילו  האיום  מומש
 .ועצמו בזה אמרינן שאדם חוזר בו מאיומו ולא מבצע אות

 חילוק בין איום על ממונו לבין על גופו. ה

, שנזק  בממונו  וכל  כוונתו  הוא  רק  לממונו,  עוד  חילק  שם  בין  נזק  בממונו  לבין  נזק  בגופו

אך  בכל ,  "עביד  איניש  דגזים  ולא  עביד"משום  הסברא  ש,  אין  להתייחס  לאיום  כאיום  וודאי

י  גוף  בזה  יש  להתייחס  לאיום איום  שהאיום  יוכל  להביאו  לידי  נזק  חמור  יותר  עד  כדי  נזק

ועל  כן  אמרה  שיתכן ,  ועל  כן  הגמרא  בשבועות  עוסקת  באיום  של  ממון,  כאל  איום  וודאי

אך  הגמרא  בבבא  קמא  ובגיטין  עוסקות  באיום  העלול  להביא  לידי  נזקי  גוף ,  ולא  יעשה  זאת

 .ועל כן התייחסה לאיום כאל אונס ממשי

 איום תלוי בטבעו של המאיים . ו

וזאת  מתוך  הסברא  שאי  אפשר  להתייחס  לכל  איום ,  ש  הלוי  שם"סף  חילק  המהרחילוק  נו

אך ,  מכיוון  שהוא  איים  בודאי  המכר  נעשה  מתוך  אונס  ולא  מתוך  רצון,  כאל  אונס  ולומר

, א"ש  הלוי  מדברי  הרשב"הוכיח  המהר,  כדי  לבאר  את  הגמרות  שהתייחסו  לאיום  כאל  אונס

חזק  כאחד  שמקיים  את  איומו  או  אז  איומו שאם  הוא  מו,  שהכל  תלוי  בטבעו  של  המאיים

, ובכל  זאת  איים  יש  להתייחס  לאיומו  כאונס,  או  אם  הוא  הותרה  כמה  פעמים,  ייחשב  לאונס

בהצטרף שני התנאים , רק אם מדובר במאיים שלא הותרה ואף לא הוחזק כמבצע את איומו

דגזים  ולא עביד  איניש  "אין  להתייחס  לאיומו  כממשי  ובכגון  דא  אמרה  הגמרא  ,  ביחד

 . א שם"זאת הוכיח מדברי הרשב". עביד

שאין  לחלק  בין  הוחזק  לכך  לבין  לא  הוחזק  אלא  החילוק ,  ם  הוא  הוכיח"אך  מדברי  הרמב

בזה  יש ,  שאם  התרו  בו  ובכל  זאת  אמר  אעשה,  הוא  בין  אם  התרו  בו  לבין  לא  התרו

 : בבבא קמאוכדברי הגמרא, להתייחס לאיומו כאל איום שמתממש והרי זה גדר של אונס

 ר  ליהאמ,  רב  דקמיה  לתאא,  חבריה  דתיבנא  אחוויי  אעי  בהוה  דברא  גהואה
 ! מחוינא וחוינא מ-ר ליה אמ! חוי תלא וחוי תאל
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ק   ר-"  מחוינא  ומחוינא"רי  שרק  משום  שהתרו  בו  ולמרות  ההתראה  החציף  פניו  ואמר  ה
 .משום כך יש להתייחס לאיומו כאל אונס

, מדברות  באנשים  שמוחזקים  לאלימים  והאיום  ייחשב  לאונסק  "על  כן  הגמרא  בגיטין  ובבו
אין  ההפחדה  נחשבת ,  בועות  שאין  הוא  מוחזק  ואין  הוא  מוגדר  כאלםשוגיה  בבסשאין  כן  ה  מ

 .לאונס

 חומרת האיום תלויה בפורום בו הוא נעשה . ז

תלוי שהכל  ,  והוא,    הוסיף  עוד  חילוק)ז"סימן  י'  בספרו  חקקי  לב  חלק  ב(ל  "י  זצ'ח  פלאג"הגר

האם  בינו  לבין  המאוים  או  שאיים  במעמד  בית  הדין  ובהעזה  המוכיחה  כי ,  כיצד  בוצע  האיום

 . הוא חצוף ופניו לממש את האיום

וזאת  משום   ל"נש  הלוי  ודחה  את  החילוקים  ה"את  לאחר  שחלק  על  תירוציו  של  המהרז
י '  פלגח"א  לדעתו  של  הגר"ש  הלוי  את  חילוקו  בדברי  הרשב"שהדיוקים  שמהם  בונה  המהר

 .מוכיחים אחרת

איימה עליו שהיא  ישהאשבו טען התובע כי ה, ל  פי  החילוקים  לעיל  ובהתאמה  למקרה דנןע
נראה  כי  רק ,  שם  ולא  רק,  שלדעתו  ולטענתו  הוא  יכול  להזיק  לו  במקום  עבודתו'  תמסור  אותו  לר

לוקים שאר  החי  כללאך  ,  לפי  החילוק  הראשון  היה  אפשר  להתייחס  לטענה  זו  כאל  טענת  אונס
 .כטענת אונס' אין להחשיב את האיום שהיא תמסור לר

 םרת האיום תלויה במאיים או במאוימהאם חו. ח

שכל  החילוקים  הללו  הם  חילוקים ,  ל"י  זצ'ח  פלאג"ל  הקשה  הגר"לאחר  כל  החילוקים  הנ

אך  עיקר  העניין  של  ההגדרה  אם  המכירה  היתה  מתוך  אונס  תלויה  אך  ורק ,  ביחס  למאיים

ואין  זה  תלוי  כלל  במאיים  עד  כמה  הוא  רציני  או ,  ם  הרגיש  אנוס  למכור  או  לאהא,  במוכר

ועל  כן  גם  במקרה  שאינו  יכול  לבצע  את  איומו  או ,  עד  כמה  הוא  יכול  לבצע  את  איומו

שאינו  מוחזק  כמאיים  אין  בזה  נפקותא  לכך  שאפשר  ובכל  זאת  המוכר  ייחשב  לנאנס  אם 

 .אכן מבחינתו מכירתו היתה באונס

 :לשונוה ב וז"כיח מדברי העליות דרבינו יונה שהובאו בשיטה מקובצת בבאת הוז

ך י  שהפחיד  את  חברו  ומטיל  עליו  אימה  ואמר  אם  לא  תמכור  לי  שדה  זו  בכמ
 כל  פיף  א'  אונס  וכו  זהי  ויש  לאל  ידו  לעשות  הר,  זאת  וזאת  אעשה  לך  וכך

שזה  האיים  שנתן  אימתו  עליו  הוא  מן  השומעים  בקול  בית  דין  מאחר 
ונס  ואין  אומרים  לו  חזקתו  של  זה  היה אזה  י  מפחידו  והיכולת  בידו  הרש

 .ל מקום הביא מורך בלבבוכשלא היה גורם לו נזק והפסד שהרי מ

ש הלוי המובאים לעיל ואף נגד יסודו שלו "י נגד כל תירוצי המהר'ח פלאג"מזה הוכיח הגרו
ונים  הללו  וכפי  שהגדיר  זאת כאשר  על  פי  הראש,  המבארים  ותולים  את  גדר  האונס  באנס,  עצמו

 : לשונוה אין גדר האונס תלוי ביכולת האנס אלא בהרגשת הנאנס וז, בעליות דרבינו יונה

רי  מוכח  מדברי  הרב  כדברינו  דחשבינן  אונס  לענין  חששת  שחושש  בעל ה
 .הדבר והביא מורך לבבו אף שלפי הדין חזקתו דלא עביד

ק  היא  אם  הגדרת "ח  לבין  המהרי"בין  הרשהמחלוקת  ,  י'ח  פלאג"רי  שיוצא  מדברי  הגרה
ועל  כן  הוכיח  את ,  ח  ועימיה  תלויה  במאוים"שלדעת  הר,  אונס  תלויה  במאיים  או  תלויה  במאוים
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אך  כל ,  שיטתו  משטר  משכנתא  שבנקל  יש  לחלק  כפי  החילוקים  שהראשונים  והאחרונים  חילקו
ח  הכל "שלדעת  הרון  יוומכ,  אך  לא  ביחס  למאוים  והנאנס,  חילוקיהם  הם  ביחס  לאנס  והמאיים

ש   י-אם  מסר  מודעא  ,  ואם  לפי  הרגשתו  הוא  הרגיש  מאוים,  ין  לחלק  א-תלוי  במאוים  והנאנס  
ק  הכל  תלוי  בהגדרת  ועצמת  האיום  ועל  פיו  כל "לדעת  המהרי  שאין  כןה  מ,  לבטל  את  המקח

 .החילוקים לעיל נכונים

ח  ננקטו "ם  בדעת  הרי  והסבר'ח  פלאג"ק  ושל  הגר"ך  נראה  עדיין  שחילוקו  של  המהריא
 :ע המובאים לעיל שכתב"להלכה בדברי השו

 דבר  בהפחידו  שוא,  מכר  שד  עלאו  תו  אהכהו  שבירו  חת  אאונס  החדא
 .'וכו עשות לו לאפשרש

שהרי  קל  למאיים ,  ח  שרק  אם  האיום  הוא  קרוב  לביצוע"ע  סבר  בדעת  הר"רי  שגם  השוה
פשר  לו א"וכאמור  לעיל  הגדרת  ,  נסיחשב  האיום  לאו  י-"  שאפשר  לו  לעשות:  "לבצעו  וכדבריו

 .ל"י זצ'ח פלאג"ק והגר"של המהרים תלויה בהסבר" לעשות

שמידי ,  מכל  החילוקים  ושיטות  הפוסקים  שהביא,  י'ח  פלאג"לדינא  הכריע  הגר  ל  מקוםמכ
 .פלוגתא לא נפקא ויכול המוחזק לומר קים לי

מעשה  ואין  בסיס במקרה  דנן  כאשר  השטר  עומד  על  תוקפו  וסעיפיו  מבוצעים  הלכה  לו
 .וחבותו של החייב שהינו התובע עומד על כנו, רי הינו עומד על חזקתו ה-לערעורו 

הרי  עסקינן ש"  בר  שאפשר  לו  לעשותוד"שלא  הוכח  כי  האיום  היה  איום  שמוגדר  ון  מכיוו
שוודאי  שאין ,  שהפחד  הוא  שמא  יעשה  לו  נזק  במקום  עבודתו',  באיום  שלה  למסור  אותו  לר

כן  אין  אפשרות  להחשיב  את  האיום  דנן  כקרוב  לוודאות ,  "בידו  לעשותו"של  בגדר  זה  גדר  
 . במימושו

כדי ש,  כבר  הוזכר  לעיל  כמה  פעמיםשך  מלבד  כל  זאת  אין  בטענת  התובע  דבר  משום  א
ון ומכיו,  פני  חתימה  על  ההסכם  למסור  מודעא  בפני  עדיםלחייב    -  שטענת  אונס  תישמע  ותתקבל

אין  בטענותיו  בכדי  לבטל ,  ירושיןהגסכם  ההיינו    -    המכירהשהתובע  לא  עשה  שטר  מודעא  על
שאין  בדבריו  אודות  האיומים  להגדיר  את  ההסכם  כהסכם  שנכפה ,  מלבד  זה,  את  הסכם  הגירושין

 .עליו באונס

 סיכוםל

 :העולה מן הדברים שכתבנו לעיל

 .וכדין כל פשרה, הסכם גירושין דינו כהסכם מכר. א

 .קת מכר וכפשרהסדינו כע, ביעות העלולות לבואהתת כל הסכם הבא לחסוך א. ב

 .אך לא במחיר השווה למחיר התביעה, אדם עשוי לקנות את דינו גם במחיר רב. ג

הסכם  שאינו  סימטרי  אך  עבור  הנתינה  המופלגת  ישנו  וויתור  על  תביעת  הכתובה  וויתור .  ד
 .הוגןאלא להסכם מכר , על כל תביעה עתידית אינו נחשב להסכם שאינו סימטרי

ל  המאיים  לבצע  את  איומו  ורבו ש"  ידוב"בכדי  שאיום  ייחשב  לאונס  צריך  שיהיה  .  ה
יום אה,  לפי  כל  ההגדרות  והחילוקים  שכתבו  הפוסקיםו,  "בידו"השיטות  והתנאים  מהו  גדר  ה

 . גדרות אלוהינו עומד בא, יה נתון תחתיוהשלטענת התובע 
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משותף  להם  הוא  שיהיה  וודאות רבו  השיטות  והתנאים  שה  "איום"גם  לעצם  הגדרת  .  ו
  .כך שבמקרה דנן האיום אינו נחשב לאונס, שהאיום קרוב למימוש

 .ללא שטר מודעא כדין אין טענת אונס מבטלת מכירה. ז

אין  בטענות  התובע  בכדי  לבטל  את  הסכם  הגירושין  בעילות  שהסכם  הגירושין  אינו ,  לכךה
 .סימטרי ושנכפה עליו באיומים

 דיין, ןהרב דוד גרוזמ )-(

 סקנהמ

בית  הדין  דוחה  את  התביעה  לביטול  הסכם  הגירושין  שבין  הצדדים  מיום ,  לאור  כל  המפורט

, )9.9.2015(ה  "ה  באלול  תשע"  שאושר  בבית  הדין  ביום  כ)3.9.15(ה  "ט  באלול  תשע"י

 . והסכם זה הינו בתוקפו

יעה  התבררה אכן  התב,  )15.5.17(  ז"ט  באייר  תשע"ייום  מהמשך  לאמור  בהחלטת  בית  הדין  ב
חייב  את  התובע  בהוצאות  משפט לבית  הדין  מחליט  ,  ל"אור  ההתראה  הנלו  .כחסרת  בסיס

בשל  ההתחייבויות  שלקח  על  עצמו ,  ברם.  לטובת  הנתבעת  ולטובת  אוצר  המדינה  ריאליות
בית  הדין ,  ולפנים  משורת  הדין  לאחר  הפעלת  שיקול  הדעת,  סכם  הגירושיןההתובע  במסגרת  

ח  בלבד ''  ש1000חייב  את  התובע  בסך  לו,  ל"יא  את  החלטתו  הנשלב  זה  להקפבמחליט  
וזאת  כל  עוד  ההליך  ייפסק ,  כהוצאות  משפט  לנתבעת  ואי  פסיקת  הוצאות  לטובת  אוצר  המדינה

 . נוספות לנתבעת בהמשך ההליךת והנתבע לא ימשיך לגרום הוצאו, כאן

 .  יום21ל ישולם לנתבעת בתוך "ך ההוצאות הנס

בכל  שלב ,  י  לחדש  את  החלטתו  זו  לפסיקת  הוצאות  משפט  ריאליותית  הדין  יהיה  רשאב
 .שימצא לנכון לנהוג כן

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).26/11/2017 (ח"בכסלו התשע' חיתן ביום נ
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