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 הפחתת מזונות ילדים לתביעהה. 1

ת הצדדים  קיבלו  עליהם  בקניין  א.  לבית  הדין  הוגשה  תביעת  התובע  להפחתת  מזונות

ד "וזאת  מאחר שאב,    הדיין  הרב  יועזר  אריאל  לדון  כדיין  יחיד  בתביעה–מ  "סמכותו  של  הח

הסכמת .  בגלל  קשר  קודם  שיש  לו  עם  אחד  הצדדים,  צפת  פסל  את  עצמו  לדון  בעניינם

הצדדים  לקבל  עליהם  דיין  יחיד  בקבלת  קניין  יש  לה  תוקף  לפי  ההלכה  הפסוקה  בשולחן 

עניינים  שניתן  לדון  בהם  בדיין (  ומעוגנת  בתקנות  הדיינים  )  אחושן  משפט  סימן  כג  סעיף(ערוך  

 .)3סעיף ( 1990 –ן "תש, )אחד

. ולהם  ילד  אחד  שנשאר  במשמורת  האם,  ט  בבית  הדין  בצפת"צדדים  התגרשו  בשנת  תשסה
נקבע  שהאב )  27.10.2008(ט  "ט  תשרי  תשס"בהסכם  הגירושין  שקבל  תוקף  של  פסק  דין  ביום  כ

 . צמוד למדדח " ש1,750ישלם עבור הילד סך 

 :באים הנימוקים הל עבוססתח מ" ש1,000 סך למזונות הכום סהפחתת לתובע הביעתת

הייתי  די   "–כתוצאה  של  הליכי  הגירושין  "  במצב  נפשי  לא  טוב"התובע  טוען  שהיה   .א

  ולכן )20–19שורות  ,  5.6.2016  –ו  "ח  באייר  תשע"פרוטוקול  מכ("  תלוי  בדעות  של  אחרים

 .שקיבל על עצמו בתקופת הגירושין לא נעשתה מדעת שלמה ואינה תופסתההתחייבות 

אך  מאוחר  יותר ,  התובע  טוען  שלא  היה  בקי  בנושאי  גירושין  ומזונות  בשעה  שהתגרש .ב

נחשב  לסכום  גבוה  מעל  הנורמה ,  ח  שבו  התחייב"  ש1,750שהסכום  של  ,  נודע  לו

ו  כי  אם  הנתבעת  הייתה  תובעת הוא  טען  שטעה  בהתחייבות.  המקובלת  בחיוב  מזונות  ילדים

בית  הדין  לא  היה  מחייב  אותו  בסכום  גבוה  של ,  אותו  לדין  על  מזונות  ללא  הסכם  ביניהם

היה ,  ואילו  היה  יודע  מראש  שהסכום  שהתחייב  הוא  מעל  הנורמה  המקובלת,  מזונות

 .מתחייב בסכום נמוך יותר
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ובקרוב ,  לושה  ילדיםמאחר  שהתחתן  ונולדו  לו  ש,  התובע  מתקשה  לעמוד  בהתחייבותו .ג

, ח"  ש12,000  הכנסות  אשתו  מגיעות  לסך  עםהכנסותיו  .  אשתו  עומדת  ללדת  ילד  רביעי

  ההוצאות  ההולכות  וגדלות  של עםוהוא  מתקשה  לעמוד  בתשלום  הגבוה  של  מזונות  הילד  

 .משפחתו ההולכת ומתרחבת

 גובת הנתבעתת

 :דלהלן כטענותיו לשיבה הנתבעתה

שהקשיים  במצבו  הנפשי ,  הגיבה  האישה,  מצב  נפשי  לא  טובעל  דברי  התובע  שהיה  ב .א

והוא  ידע  להתמקח  ולעמוד  על ,  לא  השפיעו  על  עמדותיו  בשעת  המשא  ומתן  על  הגירושין

מאוד הייתה  לו  עמדה  ,  לגבי  הכתובה:  "כלשונה,  דרישותיו  בכל  הנוגע  לאינטרסים  שלו

ח "פרוטוקול  מכ("  ח"  ש180,000  היא  הייתה  בסך  –  שהוא  לא  רוצה  לשלם  עליה  ברורה

 . )101שורה , ו"באייר תשע

השיבה ,  אשר  לתביעת  התובע  שטען  שסכום  המזונות  גבוה  מהנורמה  המקובלת .ב

וביחד  עמו  נעשה ,  הנתבעת  שהרב  עמיר  כץ  תיווך  בין  הצדדים  ועזר  להם  להגיע  להסכם

" יותר  גבוהותראינו  שההוצאות  אפילו    "–תחשיב  ההוצאות  המפורטות  עבור  הילד  

 .)78–77שורה , ו"ח באייר תשע"וטוקול מכפר(

 סך  בכתובה  הל  עוותר  לה  לציעה,  יניהם  בתיווךל  ש"נ  ההרבש,  תגובתה  בוסיפה  הנתבעתה
 גירושין  הבהסכם  שמאחרו,  חודשח  ל"  ש1750  סך  בבוהים  גמזונות  לתמורהח  ב"  ש180,000

 תמורה כילד לתנוני שהמזונות מהפחית לילה  עיןא,  רב  הצעת  הפי  לכתובה  הל  עויתרה  ונתבעתה
, וגדל  ימזונות  הסכוםש,  יניהם  בובר  דלאש,  עומתה  לוען  טתובע  הךא.  כתובה  הל  עוויתורל
 . כתובה הל עוויתור לתמורהכ

וא  שילם  את   ההרי,  שגם  אם  המזונות  הגבוהים  כוללים  את  דמי  הכתובה,  וד  טען  התובעע
 !"ח" ש180,000ל סך והכתובה הייתה ע, ח" ש168,000עד היום שילמתי  "–רוב הכתובה 

  התגובהו' עות טקחמ 'ענתט. 2

  כי –הוא  פטור  מכתובה  ,  לדעתו,    שמכוחה–במהלך  הדיון  טען  התובע  טענת  מקח  טעות  

והן ,  הנתבעת  הייתה  חולה  במחלת  פסוריאזיס  המתבטאת  הן  בכתמים  קשים  על  גופה

ה  עוד  לפני אמנם  האישה  סיפרה  לו  על  המחל.  בקשיים  לקום  בבוקר  ובקשיים  לתפקד  בבית

אני  בתור   "–'  תמים'אך  לפני  הנישואין  היה  ,  ואף  הראתה  לו  כתמים  על  ידיה,  הנישואין

" לא  הבנתי  שזה  משפיע  בנושא  הזוגי[...]  אדם  תמים  לא  חיפשתי  שום  מחלה  באינטרנט  

הוא  לא  יכול  היה  לראות  את ,  כמו  כן.  )19שורה  ,  5.7.2016  –ו  "ט  בסיוון  תשע"פרוטוקול  מכ(

ט "פרוטוקול  מכ(ובלשונו  של  התובע  ,  ם  הנמצאים  במקומות  מכוסים  על  גופהשאר  הכתמי

 :)35שורה , 5.7.2016 –ו "בסיוון תשע

 א  לאני  שבעיה  הולל  כך  כחר  אהתגלה  שה  מלכ,  סטטית  אעיה  ביש  שדעתיי"
 וצאות  המון  היו  האת  זלבדמ.  ופת  תייסורי  והייח  דש  י–  הישא  לגשת  לכולי
. בית בתפקדת מא ליאה, בוקר במה קא ליא ה.ודם קילתה גא להיא שספיותכ
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 צהו  קצה  קדעתי  יניא.  עצמה  בלטפל  ונוח  לנה  שוצה  רהיא  שי  למרה  איאה
 ."וסתר ההרובו

, ית  בלום  שצורך  ללטיפול  וייעוץ  לרב  ללךה,  הלפי  כדחיה  הגשות  רף  אעל  שוסיף  התובעה
 בגללם  שוספים  נםורמיו  גהי  שען  טודע.  דחיה  הגשות  רת  אמנו  מסלק  לועיל  הא  לטיפול  הךא
 ירים  שרה  שייתה  האישההיוון  שכ  הןו,  ונות  שאיפות  ששניהםו  ליהיוון  שכ  ן  ה–מנה    מתגרשה
 .ילונייםח

 בקש  לכלה  יא  לממילאו,  תובתה  כגבות  לכות  זנתבעת  לייתה  האל,  ל"נ  העובדות  האורל
 .מורת כתובה שאינה מגיעה להת זונות מגדלתה

גיבה  הנתבעת  שהיא  דיברה  אתו  לפני   ה,זיסתשובה  לטענת  התובע  על  מחלת  הפסוריאב
התובע  ידע  שהכתמים .  והראתה  לו  את  הכתמים  בכף  ידה,  החתונה  באופן  כללי  על  המחלה

 .ל המחלה והשלכותיה גם באינטרנטעקרוא  לוהייתה לו אפשרות, נמצאים בעוד מקומות בגופה

 יצונית חדותע. 3

בני  הזוג  לאורך  כל  הדרך  מהנישואין בית  הדין  הזמין  לעדות  את  הרב  עמיר  כץ  שליווה  את  

מעדותו  עולה  שהסיבה  העיקרית  לגירושין  הייתה  מחלת  הפסוריאזיס  של .  ועד  לגירושין

הוא  לא  ידע  כיצד  הכתמים ,  התובע  לא  היה  מודע  למשמעות  המחלה  לפני  הנישואין.  האישה

וא התובע  וכן  הרב  לא  אמרו  בתחילה  לאישה  שהגורם  לרצון  להתגרש  ה.  נראים  על  הגוף

רק  בסוף  המשא  ומתן  ביניהם  נאמר  לאישה שזו הסיבה .  אלא  העלו  גורמים  נוספים,  המחלה

 .העיקרית לגירושין

 ל עוותר תהאישה שו להציעש, שוב חיין דם עהתייעץ שעיד הרב ה– מזונות  הסכום  לאשרב
 ת  אפרע  יבעל  הו  זדרךב.  ילד  הבור  עבוהים  גזונות  ממי  דשלם  יבעל  הבתמורהו,  כתובהה
 ורמטיבי  נכום  סו  לראה  ניה  היניהם  בסוכם  שמזונות  הסכום  שוסיף  העדה.  תשלומים  בהכתובה
 .המדור ואוכל הוצאות הם עהתחשבב

 בלא, נפשי המצבו בירידות וליות עבעל להיו שעיד הרב ה– בעל הל שנפשי  המצבו  לאשרב
 ל  עיןב  הלאא,  פוי  שלתי  באדם  כוגדר  מיה  הא  לואה,  גירושין  הסכם  הל  עחתמו  שעה  שאותהב
 קבע  נמזונות  הל  שגבוה  ההסכום  שתובע  לודיע  העד  הםא  ית  הדין  בשאלתל.  תחייב  מוא  ההמ
 וותר  להישא  לציע  ההוא  שוכר  זוא  הבלא,  וכר  זאינו  שרב  השיבה,  כתובה  הל  עוויתור  לתמורהב
 . בוה גזונות מכום סילד לקבע יבתמורה ותובתה כלע

[...]  

 סכםה התימת חיום בתובע הל שנפשי הצבומ. ב

לא  היה  בריא  בנפשו ,  מאחר  שלטענת  התובע,  בתחילה  יש  לדון  אם  ההסכם  בר־תוקף

 ?הליכי הגירושין ולא היה לו ידע בגירושין ומזונותכתוצאה של 

 פוי  שיה  הבלא,  נפשי  המצבו  בירידות  וליות  עו  ליו  האמנםש,  ולה  עץ  כרב  הל  שעדותו מ
 מעיד  הרב  המנםא.  רב  התיווך  במה  עסיכום  להגיע  ונתבעת  הם  עמתן  ושא  מניהל  שעה  שאותוב
 התמקח  לדע  יהתובעש,  טענה  שנתבעת  הברי  דת  אכחיש  הא  לתובע  הבלא,  לבד  בחד  אד  עואה
 שותק  שדם  אי  כהודאה  לחשבת  נתיקתו  שכןל.  כתובה  הת  אשלם  להתנגדו,  מתן  ומשא  השעתב
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 חדא.  הודאה  כתיקתו  ש–גיב    מינו  אהוא  וותו  אחייב  לפסוק  ללולים  עשם  ש–  דין  הביתב
 העדים  שאמר  נ)אוד  מבע(  משנהב:  )ב"  ע–א  "  עטכ(  סנהדרין  בהסוגיה  מיא  הו  זהלכה  למקורותה
 יאמר  שצריך':  ב  רמר  אהודה  יב  ראמר  ":ובגמרא.  ייב  חהוא  שהודה  שפלוני  משמעו  שעידיםמ
 צריך': ב רמר אהודה יב ראמר דאה ":גמרא הוסיפה ה) במוד עםש( סוגיה הבהמשךו, "'די עתםא
 ".וה לשתיק ולוה ממר אי כנא שלא ווה למר אי כנא שא ל–' די עםת איאמרש

כיוון שידע : שתיקתו כהודאה –והלווה  שתק  "  אתם  עדיי"ם  כן  גם  אם  אמר  המלווה  א
הלכה  זו  נפסקה  גם  בשולחן .  אם  כן  שתיקתו  כהודאה,  שהעדים  עלולים  להעיד  עליו  ושתק

 ביאר  שהנימוק  להלכה  זו  הוא  )זק  ט"  סםש(ך  "ובש  )  וימן  פא  סעיף  סושן  משפטח(ערוך  
 ".דשתיקה כהודאה"

ל  ולמד  מכאן  ששתיקה  נחשבת  לא  רק "הביא  את  הסוגיה  הנ  )  מימןס(ם  פדוואה  "הרמ
 :נימוקו  הוא.  ם  למחילה  במקום  שהוא  יודע  שבשתיקתו  הוא  עלול  להפסיד  ממון  גאלא,  להודאה

 ".וחל מינו אם אצווח לדם אל כרך דדאיו, פניו לבוח טורו שרואה שמקוםב"

ואחרי  תקופה  ארוכה  קצבה  לו ,  בריו  נאמרו  על  רב  שלימד  והורה  בקהילה  בלי  לדרוש  שכרד
. אלא  רק  מאוחר  יותר,  והרב  שתק  ולא  דרש  את  שכר  העבר,  הקהילה  שכר  מכאן  ולהבא  בלבד

כיוון  שהרב  שתק ,  ם  פדוואה  פטר  את  הציבור  מתשלום  שכר  הרב  עבור  התקופה  הראשונה"מהר
 1.ושתיקתו נחשבת למחילה, ולא תבע את שכרו

 בר  ":ם  פדוואה  להלכה"מביא  את  דברי  מהר  )  אימן  שלה  סעיף  סושן  משפטח(א  "ם  הרמג
, עבר שה מתבוע לוכל יא ל–הבא  לכר שמו עצבו קך כחרא, קהל להורה ונים שמה כעיר בהיהש
 ".הם לחל מודאיד

 –אמרה  דברים  העלולים  לחייב  אותו  ה  ק  בבית  הדין  בשעה  שהאישהתובע  ששת:  כןל
 .שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדבריה

, במהלך  הדיון,  התובע:  הודאה  הווהמנידון  שלפנינו  יש  הוכחה  נוספת  ששתיקתו  ב
ובסיום דבריה השמיע את כל התגובות , ל פרט מדבריה כרשם את כל התגובות שיש לו על

שדובר  ביניהם   בין  היתר  התובע  הכחיש  בתוקף.  יהתל  טענויש  לו  על  כ  שוההכחשות
 מצד אחד הוא ידע, ם כן א.ובתמורת לוויתור יוגדלו המזונות, שהאישה תוותר על הכתובה

. תמורת  הגדלת  מזונות  ל  וויתור  על  הכתובהש'  סקהע'הכחיש  בתוקף  את  הטענה  על  הל
כפירה !    על  דרישותיוהתמקח  ולעמוד  למאידך  גיסא  התובע  לא  הכחיש  את  טענתה  שידע

כמבואר ,  הוכחה  נוספת  ששתיקתו  נחשבת  כהודאה  הווהמ  דבר  אחר  בבדבר  אחד  ושתיקה
ואילו  כאשר ,  שדן  באדם  שקוראים  לו  ממזר  ושותק  )ף"א  מדפי  הרי"תובות  דף  ה  עכ(ן  "בר

 :קוראים לו בפסול אחר צווח

 האי  בחצוו  דכיוןד  [...]  ינייהו  ביכא  אותק  שחלל  ווח  צמזר  ממרינן  אכיד "
 אפילו  שפשר  או  זטה  שלפיו  [...]  וא  הקושטא  דמשום  דוכחמ,  האי  בשתיקו
 בפסולו,  ווח  צחד  אבפסול  דכיון  דיישינן  חשרה  כחזקת  בעומדת  שמשפחהב
 ".ודיי אודויי אשתיק דבהאי דוכח מותק שחרא

 תיקה שמרינן אלא דיש אומריםו": ן להלכה"הביא את דברי הר ) בימן סבן העזרא(א "רמה
 ".הודאה כוי הא למיד תותק שם אבלא, חר איסול פל עווח צלא אם כן אדאההוכ

                                                      
 ).210–201' חלק א עמ(אה גם ספרי תורת המשפט ר1
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א  נאמרו  על  יוחסין  כי  סתם  שתיקה  על  פסול  יוחסין  אינה  מהווה "ן  והרמ"ברי  הרד
אבל  אם  על  פסול  אחר .  מענווה  ושתיקתו  נובעת  מצניעות  שייתכן  שמשום,  הודאה  בפסול

ולפי זה היה לו למחות ,  פגיעה בייחוסוו הוכחה שאדם זה אינו שותק על זהרי, הוא מוחה
 .ומאחר ששותק הרי זו הודאה, גם כשקוראים לו ממזר

במיוחד  כאשר  יש  מבחן ,  ודאה  ההווהמשתיקה  בבית  הדין    שכאן  יש  ללמוד  שכל  שכןמ
כי  מחאתו   –גיסא  מוחה  על  טענה  אחרת    ומאידך,  מצד  אחד  הוא  שותק  על  טענה  אחת  –כפול  

, ןם  הוא  כופר  בה  אגיב  בחומרה  מאלא,  ל  תביעות  המופנות  כלפיוע  מוכיחה  שהוא  אינו  שותק
 . שתיקתו נחשבת להודאה –תק כששמע את התביעה  שאשר כולכן

אמנם :  "בית  הדין  הסתמך  על  עד  אחד  בלבד  כאשר  הבעל  שותק  )141  דומא  ע(ר  "ם  בפדג
ל  מעשה שהרי  העיד  בפנינו  עד  אחד  ע,  לכאורה  יש  לחייב  את  הבעל  לתת  לה  גט  מטעם  אחר

 ."הבעל לא הכחישוו, כיעור מצד הבעל עם אשת איש

עד  שאפילו  לא  הוצרכו  להביא  מקורות ,  ר  שם  נכתבו  הדברים  כדבר  פשוט  ומובן"פדב
 . התומכים בהלכה זו

, קתו  מודה  לדבריהישגם  התובע  בשת,  ל  דברי  הנתבעת  מעיד  עכן  העדר  תגובת  התובעל
מעות  ההתחייבות  שנטל  על  עצמו  בהסכם ודע  היטב  למש  משר  לו  להיותפומצבו  הנפשי  ִא

 . הגירושין

 ?זונות למבוה גסכום בשהתחייב כעה טתובע האםה. ג

התובע  טוען  שטעה  בהתחייבותו  כי  לא  היה  בקי  בנושאי  גירושין  ומזונות  בשעה  שהתגרש 

נחשב  לסכום  גבוה  מעל ,  שבו  התחייב,  ח"  ש1,750ומאוחר  יותר  התברר  לו  שהסכום  של  

ואילו  הייתה  האישה  תובעת  אותו  למזונות  ללא ,  לחיוב  במזונות  ילדיםהנורמה  המקובלת  

ואם כן לכאורה התחייבותו היא ,  בית הדין לא היה מחייב אותו בסכום גבוה כל כך–הסכם 

 .התחייבות בטעות

: )אבן  העזר  סימן  עג  סעיף  ו(אלא  שצורכי  הילדים  ומזונותיהם  מוגדרים  היטב  בשולחן  ערוך   
ואינו  נותן  להם  כפי   ,מדורוחייב  ליתן  להם  כסות  וכלי  תשמיש    –  בני  שש  בניו  ובנותיו  עד"

 ."בלבד פי צרכןכ אלא, עשרו

 התאםב.  דור  מם  גולל  כה  זצורךו,  "ורכן  צפיכ  "וא  הלדים  יזונות  מחיוב  שמדנו  לו  זהלכהמ
 :וכדלהלן, י ההלכהפעשה לנ, כולל הוצאות מדורח " ש1,750התחשיב של מזונות בסך  כךל

נע  בין  שליש  לרבע  מההוצאה  הכללית ,  ם  הנדרש  עבור  חלקו  היחסי  של  הילד  במדורהסכו 
וההוצאה , לחודשח "  ש2,000מאחר  שדירה  בצפון  הארץ  מושכרת  בסכום  של  כ־.  על  דמי  המדור

נמצא שאחרי הפחתת דמי המדור , ח" ש700 ועד 500נעה מ־, עבור חלקו היחסי של הילד במדור
סכומים  אלו .  ח"ש  1,250–1,050נשארו  דמי  מזונות  לילד  בסך  ,  ח"  ש1,750מתוך  תשלום  של  

 . אינם נחשבים לסכומים גבוהים עבור צורכי הילד

ובמיוחד ,  מנם  חלק  ניכר  מהאבות  אינם  מסוגלים  לשלם  סכום  מזונות  בסכום  זה  לילדא
, במקרים  אלו  דן  בית  הדין  בכל  מקרה  לגופו.  כאשר  הם  נדרשים  לשלם  מזונות  עבור  כמה  ילדים

בית הדין מחייב את , אין  ביכולתו  של  האב  לשלם  את  הסכום הנדרש  שאם  בית  הדין  נוכח  לדעתו
 .האב לשלם סכום שהוא פחות מצורכם של הילדים
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ית חית  הדין  מפ  ב,מזונות  הילדים  בוהאם  יכולה  להשתתף  ל  אמצעים  דמו  כן  במצב  שהאבכ
לכך  מבואר  בבית  מאיר הנימוק  .  ומשתף  את  האם  בהוצאות  חלק  מההוצאות  המוטלות  על  האב

יסוד  דבריו  מבוססים  על   ).ק  ג"  סב  פסימן  בן  העזרא(והובאו  דבריו  גם  בפתחי  תשובה    )סימן  פב(
 ינו  אם  אהניק  לחוייבת  מינה  אגרושה  דא  היש  אומריםו:  ")  העיף  סםש(א  "רמבההלכה  המובאת  

 ."מניקתו ותהו אופה כ–ו  לין אם אבלא, השכיר לו ליש וחרת אינקת משמוצא כיינוה, כירהמ

 :א שפסק לחייב בהנקה את הגרושה"ית מאיר מנמק את דברי הרמב

 ימן  סיורה  דעה  בדאיתא  כלה  עתינן  אדקה  צתורת  מש  לומר  יעניות  דעתיל"
 ה  זימן  סוף  סמבואר  שמה  ו.ניים  עאב  הרובי  קשגם  בואיירי',    חעיףז  ס"נר
 פרנס  למודה  אאינה  שנייה  עסתמא  מיינו  הקהל  הל  עהשליך  ליכולהש
 ".יא השירה עמיד תנקה הלגבי ומינה כל כאו לשירה עבלא, שלהמ

 :סק פ)ז טלכה הישות אהלכות מא כרקפ( הובה אני בספר בםג

 זון  לאם  הת  אופין  כודשד  ח"  כאחר  לףא,  שירה  עאשה  הם  אודאי  דנראהו"
 ה ליש שיאה, ן כאםו. זה מדולה גדקה צך לאין וצדקה הל עופין כהאד, ניהב
 מו  כותה  אכופיןו,  ה  זדבר  לשירה  עיא  הרי  ה–  הניק  ללתוכ  ודדיה  בלבח
 ."דקה צל כל עכופיםש

וטל  עליה  לסייע  במזונות   מכאן  יש  ללמוד  שאם  האב  דל  אמצעים  והאישה  מבוססתמ
  .שהיא אמידהון דין צדקה כיו מהילדים

סכום . ח" ש1,750ומסוגל לשלם עבור הילד , לחודש  אינו  עניח  "ש  6,000תובע  שמשתכר  ה
לכן  התובע  שהסכים  להתחייב  לשלם .  כולל  מדור,  לפי  צרכיו  של  הילד  קבע  בין  הצדדיםזה  נ

התחייב  בסכום  שהוא  חייב  לשלם  אותו  מעיקר ,  לילד  את  כל  הסכום  הנצרך  לילד  כולל  מדור
 . ויש לדחות את טענתו שטעה בהתחייבותו, הדין

צטרך  לצמצם  את הוא  י,  שלום  מזונות  בהרחבה  לבנו  מאשתו  הראשונהתתוצאה  של  כ  מנםא
 –מזונות  היוב  בחאלא  שלבנו  מאשתו  הראשונה  יש  עדיפות  ;  ילדים  מאשתו  השנייה  להמזונות

 דדית  ההסכמהבי  חיוב  המזונות  לבנו  מאשתו  הראשונה  נקבע    כ–לעומת  ילדיו  מאשתו  השנייה  
אושר  בבית  הדין  אחרי  שבית  הדין ו,  יוב  חוזיחכתב  ונחתם  בתורת  נ,  על  ידי  בני  הזוג  לשעבר

לאחר  מכאן  קיבל  גם  תוקף  של  פסק  דין  המאשר  את .  וכח  שהצדדים  מבינים  את  הכתוב  בונ
ככל  חוזה  ממוני  שנכתב  ונחתם  בין  שני ,  בלתי  משתנה  –יש  תוקף  מחייב    חיוב  חוזיל.  ההסכם
 .שלא ניתן אחר כך להתנער ממנו בטענה של קשיים כספיים שיש לאחד הצדדים, צדדים

ד  גיל ע  –תקנת  אושא  במקורו  ,  יהות  ילדים  מאשתו  השניעומת  זאת  שורש  החיוב  למזונל
ואינו   יוב  הלכתיחחיוב  זה  הוא  .  קנות  הרבנות  הראשיתתומעל  גיל  שש  החיוב  הוא  על  פי  ,  שש

אחד ההבדלים בין שני . אלא בפסיקת בית הדין על פי שיקול דעתו, נקבע על פי הסכמת הצדדים
אם  חיוב :  ותית  במצבו  הכלכלי  של  הבעלמתגלה  במצב  שקיימת  ירידה  משמע,  סוגי  החיובים

ינו  של  אב   דבית  הדין  יכול  לשנות  את  פסק,  מזונות  הילדים  נקבע  בפסק  דין  מכוח  תקנת  חכמים
י   א,יוב  חוזיחאבל  אם  מקור  החיוב  הוא  ,  להפחית  את  סכום  המזונות  ושמצבו  הכלכלי  דחוק

 . על אף השינוי במצבו הכלכלי של האב, לשנותו אפשר

 ?תובע השפחת מתרחבות העקבות בתשלום הת אהפחית לש יאםה. ד

  בגלל  הגידול  בהוצאותיו –יש  לדון  בנימוקו  השלישי  של  התובע  להפחתת  סכום  המזונות  

 .כשבקרוב יזכה לילד רביעי מאשתו השנייה, לצורך משפחתו החדשה ההולכת ומתרחבת
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ע  לשנות  את האב  תוב,  גירושיןהשכעבור  כמה  שנים  מ,  עה  שכיחהפבתי  הדין  קיימת  תוב
הסכם  הגירושין  ולהפחית  את  דמי  מזונות  הילדים  בגלל  גידול  בהוצאותיו  עבור  המשפחה 

שאמנם  בשעה  שהאב  מתחייב   אחורי  טענה  זו  הוא  מהיגיון  העומד  לכאורה  ה.החדשה  שהקים
אך  אילו  היה  יודע  את  גודל ,  הוא  היה  מסוגל  לעמוד  בהתחייבותו,  למזונות  בנו  בהסכם  הגירושין

 .א היה מתחייב ל–עמוד בהתחייבותו  לושיתקשה בעתיד, לו שהעתידיותההוצאות 

וסר ידיעת חתוצאה של כ, לבטל התחייבות פשראשלפיו , אך יש לברר מהו המקור ההלכתי 
 ? המצב העתידי של המתחייב

המתחייב  מעוניין  לפטור  את  עצמו ן  יימות  לכאורה  שתי  אפשרויות  הלכתיות  שבגללק
כי  המתחייב  במצבו  הכלכלי  הנוכחי  אנוס  ואינו  מסוגל   אונס  שוםמ  –האחת  :  מהתחייבותו

כי  היה  סבור  בתחילה   'אסמכתא'משום    –והאפשרות  השנייה  ;  לשלם  את  הסכום  שהתחייב  בו
לא  היה   –לא  יהיה  מסוגל  לעמוד  בהתחייבותו  שואילו  היה  יודע  ,  שיוכל  לעמוד  בהתחייבותו

 . מתחייב

כי  התובע  מסוגל  לעמוד  בהתחייבות  ולשלם   ימותהנידון  שתי  האפשרויות  לא  קי  מקרה ב
אמנם  משפחתו  התרחבה  מאז .  לחודש  6,000  שכרו  הוא  בסך  שיווןכ,  ח"ש  1,750  סך

מסייעת  בידו  לפרנס  את  ילדיו ,  ח"  ש6,000בל  הכנסת  אשתו  השנייה  בסך    א,ההתחייבות
   צרכי  הילדיםואין  לצמצם  את  ביצוע  התחייבותו  לבנו  הראשון  בגלל,  )מאשתו  השנייה(החדשים  

  .'אסמכתא'לא בטענת אונס ולא בטענת  –חדשים ה

 וגדר  מינו  אנידון  המקרהה,  התחייבותו  בעמוד  לכול  ייה  הא  לתובע  הם  אם  גבל א
 :'אסמכתא 'ללי כהם מחילה תהקדים ליש ו'אסמכתא'כ

ל   כ:לומרכ".  ני  קא  לאידכל    ")ב"ע  ו  סףד('  אסמכתא'גמרא  בבא  מציעא  נקבע  כלל  מהי  ב
הפוסקים  נחלקו  בפרטי  הגדרת .  'אסמכתא'חשבת  לנ,  בדבר  מסופק  בות  התלויההתחיי

 .'אסמכתא'

שכל  התחייבות  שיש  ספק  אם  תגיע  לכלל   פסק  )  ו–א  לכות  ה,  א  ירק  פכירה  מלכותה(ם  "רמבה
 :ותן דוגמהנ) שם הלכה ג(ם "רמבה. 'אסמכתא'נחשבת ל, מימוש

שילך  עמו   מנתל  ע,  המוכר  בית  לחבירו  או  נתנו  לו  במתנה?  כיצד "
הרי  זה  קנה  כשילך  עמו  לירושלים   –  והחזיק  זה  בבית,  לירושלים  ביום  פלוני

 . יום ולא הלך לא קנההאותו  ואם עבר, באותו היום

ם  תביא א'או  '  ם  תלך  עמי  לירושלים  ביום  פלוניא':  אבל  אם  התנה  ואמר  לו
מו באותו והלך ע', מכרנו לך בכך וכךא'או ' תן  לך  בית זהא  '–'  לי  דבר  פלוני

, אף  על  פי  שהחזיק  בבית  אחר  שקיים  התנאי  לא  קנה  –  היום  או  שהביא  לו
  ."וכן כל כיוצא בזה, שזו היא אסמכתא

ם  הוא  שברישא  נעשה  קניין  מוחלט  על  תנאי  ואילו "ההבדל  בין  הרישא  לסיפא  בדברי  רמב 
התחייבות וה,  אלא  רק  התחייב  בהתחייבות  עתידית  למכור  או  לתת,  בסיפא  לא  התחייב  לאלתר

 .דבר מסופק בתלויה

אינה '  עכשיומ'שהקנאה    )הלכה  ז  םש(ם  "אם  הקנה  לאלתר  פסק  הרמב,  אידך  גיסאמ
 ".אין כאן אסמכתא כלל וקנה, כל האומר קנה מעכשיו "–' אסמכתא'
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 )"וונאגל  כי  האי  כ  "בור  המתחילידא  "ע  כה  –א  "עסנהדרין  דף  כד  (י  בתוספות  "שיטת  ר,  עומת  זאתל
כגון   ,היא  דבר  שאינו  בידו  לגמרי'  מכתאסא'היא  ש  )ע  ןמסיה  ק  רפ  יעאמצא  בב(ש  "ראהיטת  שוכן  

 :ונימוקו הוא' אסמכתא'הרי זו  –שליח שנשלח לקנות יין והתחייב לשלם אם לא יקנה יין 

 – דהתם  ודאי  הויא  אסמכתא  משום  שזה  סומך  עליו  משום  דהוי  דבר שבידו"
דשמא  לא ,    על  גב  דלא  גזיםונראה  כאסמכתא  קצת  אף,  שמוצאין  יין  למכור

והלכך  אף  על  גב  דלא  גזים  כיון  דלאו  בידו  הוא .  ירצו  אחרים  למכור  לו
 ". לגמרי לא גמר ומקני לחבריה

 :ם"פסק כדברי הרמב )ג יסעיף סימן רז פטמשן שוח(בשולחן ערוך , מחברה

ם א  '–  אף  על  פי  שהם  בעדים  ובשטר,  וכן  תנאים  שמתנים  בני  אדם  ביניהם"
אם  לא ו',  'קנה  לך  בית  זהא'או  '  תן  לך  מנהא  '–'  עשה  כךת'או    'יהיה  כך

אף  על  פי  שעשה  או  שהיה ',  א  אתן  לךל'ו'  א  אקנהל  '–'  א  תעשהל'או  '  יהיה
שהרי ,  לא  גמר  והקנה'  ם  יהיה  אם  לא  יהיהא'שכל  האומר  ,  לא  קנה,  הדבר

 ." דעתו עדיין סומכת שמא יהיה או שמא לא יהיה

מסלקת '  עכשיומ'ל  שהתחייבות  "ם  הנ"פסק  כדברי  הרמב  )  ידסעיף  ,שם(המחבר  ,  ם  זאתע
 הקנות  למר  גא  לאילוש,  קנה  ולל  כסמכתא  אאן  כאין  –'  עכשיו  מקנה  'אומר  הכל:  "'אסמכתא'
 ." עכשיו מקנהו האל

' אסמכתא'ש  שהגדרת  התחייבות  כ"י  והרא"פסק  כשיטת  ר  )גיסעיף  (א  "הרמ,  עומת  זאתל
 : שון שם נוגע לנידון כאןוהחילוק הרא, תלויה בכמה חילוקים

נה  לי  יין ק':  כגון  שאמר  לו,  כל  מה  שאין  בידו  ותלוי  ביד  אחריםד"[...]  
דדילמא ,  דזה  אינו  תלוי  בו',  ממקום  פלוני  ואם  לא  תקנה  תחייב  לי  בכך  וכך

 ."הוי אסמכתא בכל ענין ולא קני, לא ירצו למכור לו

ימצא ם  כגון  א,  חרים  א  גם  בגורמיםאלא,  זונות  הילד  אינה  תלויה  בידו  בלבדלמהתחייבות  ה
 !א זו אסמכתא"לכאורה לדעת הרמ, לכן. ואם יזכה לילדים נוספים מאישה אחרת, עבודה

', מעכשיו':  מסתלק  בשלושה  תנאים'  אסמכתא'סרון    ח)ד  יסעיף  שם(א  "אמנם  גם  לדעת  הרמ 
 לאא,  סמכתא  אסלק  להני  מא  לחוד  ל'מעכשיו'  דויש  אומרים:  "'פני  בית  דין  חשובב'ו'  קנייןב'

 ."מעכשיו ושוב חין דבית במנו מיקנו שם כן געינןב

אבל  בית  הדין  לא  היה  בהרכב ,  בקניין  –'  עכשיומ'במקרה  הנידון  בהסכם  האב  התחייב   
 . הוא בשלושה דווקא' ית דין חשובב'ו, מלא

כי  אם  המתחייב  מקבל  הנאה '  אסמכתא'אין  לדמות  מקרה  זה  ל,  א"לא  שגם  לפי  הרמא
דין .  'סמכתאא'ואינה  ,  ההתחייבות  נעשית  בלב  שלם  בגלל  ההנאה,  עת  התחייבותומהמקבל  בש

ם נאמר שהנאת המתחייב יש בכוחה לסלק חסרון  ש– )ב"  עעגקף  ד(סוגיה בבבא בתרא מולה  עזה
 :להלן דברי הגמרא. 'סמכתאא'

 וסי  ירבי  ל–  וסיי'  ר  והודהי'    רחלוקת  מ–  משתעבד  דרבע:  מימר  אמרא"
 ניא קא לסמכתאא: אמר דהודהי' רל, שתעבד מרב ע– ניא קסמכתאא: אמרד
 .שתעבד מא לרב ע–

 ערב  וניא  קא  לאסמכתא  דום  יכל  בעשים  מאה:  אמימר  לשי  אב  ריה  למרא
 מר  ג–  יה  להימן  מקא  דנאה  הההואב:  שי  אב  רמר  אלאא!  שתעבדמ
 ." פשיה נמשתעבדו
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השטר  או  באמצעות התחייבות  הערב  הייתה  חלה  בחתימתו  על  ',  סמכתאא'לולי  שאלת  ה 
כדי  שיוכל ,  צריך  שתהיה  לערב  גם  הנאה'  סמכתאא'אבל  כדי  לסלק  את  חסרון  ה',  סודר'קניין  

סתלקת  בגלל  הנאת מ'  סמכתאא'שה,  ירץ  רב  אשי  תעל  כך.  בתמורה  להנאה  להתחייב  בלב  שלם
אם  הלווה  לא  יוכל   יו  שהוא  יפרע  את  חובו  של  הלווהלה  סומך  עווהמל  ש–האמון  שיש  לערב  

 .וד בהתחייבותולעמ

הנאת  המתחייב  מסלקת  את  חסרון ,  ביאר  שבדיני  שומרים  )ע  שןמי  סיעאמצא  בב(ם  המרדכי  ג
 :'סמכתאא'ה

 –  דברים  בשואל  כהיות  לנם  חומר  שתנהמ:  כא  הסקינן  מעמא  טמהאיו"
, ני  קא  לאי  דכל  דיאה'  סמכתאא  'מרינן  אלאו',  כו  ויה  למהימן  דנאה  הההיאב
 בההיאו, ימניה ההימוני וומך סליה עסירתו מתחילת  במעיקראד,  כא  השאניד
 לא  דיכאה,  יים  קנאו  תזה  כממון  בנאי  תכלד,  פשיה  נמשתעבד  ומר  גנאהה
 .בידו וזיםג

 שיב  חלאד,  מיטבא  בשלם  אעביד  אלא  ווביר  אם  א–  מקבל  הפרק  מראיהו
', דיוט  השון  לורש  דיה  האיר  מביר  'שמע  מהכיד,  נין  קלא  בהתםו',  סמכתאא'

 ."רשי דמי נמאעלי לו כ– נין קיכא איא: עודו, עלמא בברים דירושפ

ולכן ,  השומר  גומר  בלבו  להתחייב  בלב  שלם  ולה  מדברי  המרדכי  שבתמורה  להנאהע
 .ן נוסףייללא קנ' אסמכתא'מסתלק חסרון 

כי  הנתבעת  הסכימה  לקבל  את   לתובע  הייתה  הנאה  בשעת  ההסכם:  גם  בנושא  הנידון 
אמנם   2.ן  האישה  הייתה  זכאית  לכתובה  ותוספת  כתובהומן  הדי,  דרישתו  לוותר  על  כתובה

אבל  הוא  ידע  שהאישה  הסכימה ,  התובע  טוען  שלא  ידע  שהוויתור  נעשה  בגלל  הגדלת  מזונות
בתמורה  להנאה  זו  גמר  והתחייב  על  המזונות בלב ,  אם  כן.  לקבל  את  דרישתו  למחול  על  הכתובה

 .שלם

 ומיםיתור על כתובתה לעומת טענת מו. ה

בהנחה  שסכום ,  גם  אם  היינו  מקבלים  את  טענת  התובע  שההתחייבות  נעשתה  בטעות

יש  לחייב  את ,  ח  נחשב  לסכום  גבוה  מעבר  לצרכיו  של  הילד"  ש1,750המזונות  בסך  

 : מנימוק אחר, התובע במלוא סכום המזונות שהתחייב לנתבעת

המתווך  ביניהם  לוותר ב  רק  אחרי  ששוכנעה  על  ידי  הר  אישה  טוענת  שוויתרה  על  כתובתהה
 1,750הכולל  גם  הוצאות  מדור  בסך  ,  י  בתמורה  ישולם  לילד  סכום  מזונות  מכובד  כעל  הכתובה

אמנם  העד  אינו  זוכר  אם  אמר .  שתיווך  ביניהם  אף  הוא  אישר  את  דבריה  –הרב  כץ    –העד  .  ח"ש
היטב אבל  ידוע  לו  ,  תמורה  לוויתור  האישה  על  כתובתה  בגם  לתובע  שסכום  המזונות  הוגדל

ובכך היא מקבלת , שייעץ  לתובעת  לוותר  על  הכתובה  ובתמורה ישולם לילד סכום מזונות מוגדל
 . חלק ניכר מכתובתה בתשלומים חודשיים

שנעשתה  בטעות  והוא   –שברצונו  לחזור  מהתחייבותו  ,  תובע  הכן  גם  אם  נקבל  את  טענתל
ם הנתבעת  גהרי – גבוהים לא  ידע  שהוויתור  על  הכתובה  נעשה  כתמורה  על התחייבותו במזונות

תובע  התחייב היוון  שכמפני  שמחילתה  נעשתה  רק  ,  ל  הכתובה  עתוכל  לחזור  בה  ממחילתה

                                                      
 אה להלן ה ר2
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בטלה  גם  מחילתה  על  הכתובה   –תובע  לא  עומד  בהתחייבותו    הוכאשר,  בסכום  גבוה  של  מזונות
 3!המגיעה לה

בעת  הייתה  חולה תכי  הנ'  קח  טעותמ  'בטענת  טוען  להיפטר  מהכתובה  מנם  התובעא
יא  חולה  לפני  הנישואין  ואף הואף  על  פי  שהנתבעת  סיפרה  לו  ש.  'סוריאזיספ'במחלת  

ראות  את  שאר  הכתמים ליה  ול  האך  לפני  הנישואין  הוא  לא  יכ,  לו  כתמים  על  ידיהתה  הרא
 .וגם לא ידע על החולשה הנלווית למחלה, הנמצאים במקומות מכוסים על גופה

והסבירה  לו  באופן  כללי   עת  שמכיוון  שהיא  נקבה  בשם  המחלהבלא  שלעומתו  טענה  הנתא
, כגון באינטרנט, פשרות לברר על טיבה של המחלה לפני הנישואין אהייתה לתובע, מהי המחלה

 .כאית לכתובה זולכן

 הרפואי  במרכז  בכיר  עור  רופא  ,שמר  אבנר  'רופפ  מדברי  למודל  יש  המחלה  של  טיבה  לע
 :באינטרנט שהתפרסם יוןיאבר ,שיבא

 מופיעה  היא  [...]  מובהק  גנטי  מרכיב  בעלת  ייחודית  מחלה  היא  פסוריאזיס" 
 בצורות  מופיע  פסוריאזיס  [...]  ובקרקפת  בברכיים  ,במרפקים  כלל  בדרך

 והאזור ,עבים  קשקשים  המכוסה  אדום  עור  נראה  תמיד  אולם  ,שונות  קליניות
 :הממצאים  פי  על  [...]  כרוני  אופי  והז  למחלה  יש  כלל  בדרך  .מאוד  מגרד

 נפגע העצמאי  תפקודם  כי  הצהירו  בפסוריאזיס  מהחולים  אחוזים  שרעשישה־
 על שדיווחו הפסוריאזיס  מחולי  אחוזים  ואחד  לושיםש  [...]  המחלה  בעקבות

 ."בעבודה בתפקוד בעיות

 חלק  –  כרונית  היא  מחלההש  פי  על  ףאש  נאמר  המחלה  אודות  על  שונים  בפרסומים 
 או  שונות  רופותת  של  תוצאהכ  הקלה  על  או  במחלה  הפוגה  של  תקופות  על  ווחיםדמ  מהחולים

  .המלח בים רחצה

  :כתובה חיוב על למחלה שיש ההלכתית להשלכה נעבור כאןמ

 מום  בה  ונמצא  ,סתם  השא  ונסכה  וכן"  :נפסק  )ד  סעיף  יזק  סימן  זרעה  ןאב(  ערוך  שולחןב
 עיקר  לא  –  כתובה  בלא  תצא  –  זה  במום  הבעל  ידע  לאו  ,ט"ל  בסימן  שנתבארו  הנשים  ממומי

 ."תוספת ולא

 ,מיאוס  לרגשות  הגורם  משמעותי  למום  נחשבת  זו  מחלה  –  'פסוריאזיס'  מחלת  תיאור  אורל
  ):לט ןמיס זרעה ןאב( יוסף הבית וכדברי

מום  גדול  מזה  אי  משום   איןד  [...]  צורעת  מהיא  שאשתו  בוםמהטוען  "
 . ולי המדבקואי מפני שהוא ח מאיסהד

, ]להוציא[אותו    ופיןכשאפילו  האיש  אם  הוא  מצורע  ,  עודו:]  בדק  הבית[
אותו  להוציא  מוכה   כופיןשואלו    )א"ע  עז(  בסוף  פרק  המדיר  תנן  דאהאד
 ." מצורע דהיינו )בפירוש המשניות(ם "הרמב שריפ)ו(חין ש

 א"הגר  גם  .מדבק  שהוא  והשני  עליו  מאוס  שהמום  האחד  :נימוקים  שני  כתב  יוסף  ביתה
 יוסף  הבית  מדברי  ומשמע  ,ל"הנ  הנימוקים  שני  את  הביא  )ט  ותא  יזק  ןמיס(  ערוך  לשולחן  בביאורו

  .)128 עמוד ג ר"פד עוד וראה( כתובתה סדפלה עילה ואה ל"הנ מהנימוקים אחד שכל ,א"והגר

י הו,  ען  על  אשתו  שהיא  מצורעתט):"ה  סעיף  יזק  ימןס(  א"ברמ  גם  פסקהנ  זה  מום  לע  הלכהה
 ."מום

                                                      
 )ה(פי הבירור ההלכתי שיובא להלן  ל3
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לאו  דווקא  מהנהו :  "מגדירים  מהי  צרעת)  בי  ק"ס(ובית  שמואל  )  בי  ק"ס(לקת  מחוקק  ח
 ."אלא הוא הדין שחין וכיוצא בזה, בקראי ארבעה מראות נגעים דכתיב

 לכלול  יש  ,"וא  הדין  שחין  וכיוצא  בזהה"  שמואל  והבית  מחוקק  החלקת  שכתבו  כיווןמ
 תיאור ".עבים  קשקשים  המכוסה  אדום  עור"  לעיל  תהמתואר  'סוריאזיספ'  חלתמ  את  גם  זה  במום

 .למאיסות הבעל את להביא עלולה היא אבל ,מדבקת אינה המחלה אמנם .לצרעת דומה זה

 ואין מקחו מקח טעות  –באופן כללי ויכול היה לברר יותר  –התובע ידע על המחלה . ו

תובע  מודה שה  פי  על  אף  כי  טעות  מקח  הוא  שמקחו  התובע  לטענת  מקום  יש  לכאורה

והיא  אף  הראתה  לו  את  הכתמים ,  ששמע  מהנתבעת  קודם  הנישואין  שהיא  חולה  במחלה  זו

מכל  מקום  טענתו  היא  שלא  תיאר  לעצמו  כיצד  המחלה  נראית  על  גופה  ולא ,  שעל  כף  ידה

 .ידע שהיא גורמת לחולשה גדולה

 לברר  ההי  וליכ  התובע  –  'סוריאזיספ'  במחלת  חולה  היאש  לו  אמרה  הנתבעתש  מאחר  בלא
 אמצעים  לו  היו  כאשר  'טעות  קחמ'  טענת  לטעון  יכול  ואינו  ,והשלכותיה  מחלהה  אודות  על

אף  מומין   –ואם  יש  מרחץ  באותה  העיר    "):ב"ע  הע  תובותכ(משנה  ב  כמבואר  ,המום  על  לברר
 ." מפני שהוא בודקה בקרובותיו, שבסתר אינו יכול לטעון

 :פסקנ )ה סעיף יזק ןמסי זרהע בןא(ם בשולחן ערוך ג

 ומיןמא  ידעתי  ל':  אינו  יכול  לומר,  אם  יש  מרחץ  בעיר  והיו  לו  קרובים  שם"
קרובותיו  וחזקתו י  ידל  מפני  שהוא  בודק  ע,  שבסתר  ומיןמואפילו  ',  אלו

שחזקתו  ששמע ,  שבגלוי  אינו  יכול  לטעון  מומיןבבל  א  [...]  ששמע  ונתרצה
 ."ונתפייס

 לא  שהבעל  לנו  ידוע  אם  גם  אך  ".פייסונת  ששמע  שחזקתו"  הנימוק  מבואר  ערוך  שולחןב
יכול  היה ש  מאחר  :נוסף  מנימוק  ,טעות  מקח  טענת  לטעון  יכול  אינו  הבעל  ,המום  על  בירר

 ):טי ק"ס טל ימןס העזר בןא(רישה פב כמבואר ,מחל על המומים, לבדוק ולא בדק

 מה  בבינו  רתב  כדלאמ.  'כו  ומרחץ  לילך  לבנות  הדרך  שמורים  אברים  דמהב"
 ם  אאף  דיה  לסבירא  דשמעמ,  מרחץ  לילך  לגילה  ריא  השגם  כוריםמ  אבריםד
 כיון  דשוםמ,  קיבל  וסביר  דמרינן  אכי  הפילוא,  מרחץ  לילך  לגילה  רינה  איאה
 ל  עבו  לשום  ליה  לווה  הולכת  הינה  אהיאו,  מרחץ  לילך  לגילות  רנות  בשארד
 בו  לם  שלא  שכיוןו,  לילך  מצמה  עונעת  מיא  הבה  שום  משום  משמאד,  דברה
 ."ום מה בהיה ים אף אקיבל וסבר דמרינןא, ה זחר ארחקול

א  את  תשובת  אגודת "ג  שלמה  בן  שמעון  שליט"הביא  הרה  )48–47  דיםומעג  י(ר  "בפד  שלאא
  ):בכ ימןס העזר בןא(אזוב 

 סתמא  ממרינן  אטנים  קומים  מגבי  דשום  מקבילת  ובורה  סאמרינן  דאימ"
 בורה  ססתמא  מדעת  לקרה  חדלא  מוא,  ליה  עקבלית  וידעה  והן  בקרהח
 ירושו  פמינ  [...]  כופין  שאלו  ותנן  דובסיפא  [...]  קטנים  הומין  מל  עקבילתו

 דולים  גומין  מגבי  דשום  מופין  כמשום  הכיו,  הן  בדעה  יי  אדעינן  ילא  ו,היוש
 ." הן בדעה יא למסתמא דאמרינן ולינן תני היכ

אין  לומר   םשבמומים  גדולי,  ל"את  התשובה  הנ  א  ביאר"ג  שלמה  בן  שמעון  שליט"רהה
כמבואר  בכתובות ,  "חזקה  אין  אדם  מתפייס  במומים"ה  כי  אדרב  יבלקשמאחר  שלא  בירר  סבר  ו

 .לא היה מתפייס –יש לה מום גדול  שואם היה יודע, )ב"עה ע(
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לה  עליה יבאו  מתוך  שלא  חקרה  מן  הסתם  ק  רק  במומים  קטנים  מן  הסתם  חקרה  שמצאנ
כי  אם ה  דעה  ולא  מחל  יזקה  שלא  ח–  ים  גדוליםאבל  מומ.  אפילו  יתברר  שיש  לו  מומים  קטנים

 . תה מסכימה להינשא לוייתה יודעת בוודאי לא הייה

, לא  בירר  לפני  הנישואין  על  מחלתה  שגם  אם  נקבל  את  דברי  התובע,  ל  פי  אגודת  אזובע
אין ,  ולא  בירר  לברר  מראש  ל  היהושיכ  על  פיף  לכאורה  יש  לפטור  אותו  מחיוב  כתובה  כי  א

ובמום גדול קיימת חזקה שאין , כי  צרעת  נחשבת  למום  גדול  בגלל המאיסות  יבללהניח  שסבר  וק
 .אדם מתפייס במומים

: באגודת  אזובת  ות  את  הנידון  כאן  לתשובה  הנידונמשאין  לד  בל  אחרי  העיון  נראהא
התשובה  עוסקת  בבעל  שהתגלה  לו  אחר  הנישואין  שאשתו  נכפית  והמחלה  הוסתרה  ממנו  לפני 

, מאחר שהמום גדול –שאף על פי שיכול היה לברר ולא בירר , באגודת אזובלכן פסק , הנישואין
אבל  במקרה  הנידון  בפנינו  התובעת  אמרה  לבעל  בפירוש  שהיא ;  חזקה  שהבעל  אינו  מתפייס

התובע  יכול  היה  לקבל   –וכיוון  שנקבה  בפירוש  בשם  המחלה    ,"סוריאזיספ"חולה  במחלת  
, רפואיות  אנציקלופדיותבאצל  גורמים  רפואיים  בין  אינפורמציה  על  המחלה  בין  על  ידי  בירור  

כך  גילה ב.  להתעלם  מבירור  המחלהו  עדיף  להתחתן  בכל  מחיר  האבל  התובע;  בין  באינטרנט
י  אין  המחלה  מעכבת  את  רצונו   כמהן  השלכותיה  ו,דעתו  שלא  אכפת  לו  מהי  משמעות  המחלה

 .העז להינשא לה

אבל  לפני  החתונה  הרבה  חתנים  אינם ,  לפני  הנישואין'  תמים'מנם  התובע  טוען  שהיה  א
ואף  על  פי  כן  המשנה  והפוסקים  אינם  מחלקים  בין ,  או  במומים  שונים,  בקיאים  בנושא  הזוגיות

ו  במומים  כי  כל  עוד  יש   אלבין  בעל  שמבין  פחות  בזוגיות,  ו  במומים  אבעל  שמבין  יותר  בזוגיות
  עליו  שאם  היה  חשוב  לו  מאד חזקה  –לבעל  הבנה  בסיסית  בהוויות  העולם  ואינו  מפגר  בשכלו  

כל  מקרה   ב.ומאחר  שלא  בירר  מחל  על  המומים,  היה  מברר  ומתייעץ,  לשאת  אישה  ללא  מומים
כי  במהלך  הדיון  ניכר  היה  שהתובע  בקי  בהוויות  העולם  וידע ,  התובע  רחוק  מלהיקרא  תמים

 .בכל נושא שעלה לדיון, היטב להתווכח ולהתמקח בתבונה

 ?מיםאם הנתבע מחל על המוה. ז

 המשיךמאחר  שהתובע  ,  לכאורה  קיים  נימוק  נוסף  שבגללו  הנתבעת  לא  הפסידה  כתובתה

 כמבואר  ,המום  על  שמחל  חזקה  –  המום  גילוי  אחרי  פעמים  כמה  אישות  חיי  ִאתה  לחיות

 ):י סעיף קיז סימן העזר אבן( ערוך בשולחן

 לואפי ,עתה עד לו נראה לא זה שמום וטען ,ימים  כמה  שההו  ,אשתו  על  בא"
 שותה  אדם  אין  חזקה  –  לו  שומעין  אין  –  הרגל  בכף  או  ,הקמטים  בתוך  היה

 ."ונתפייס וידע בודקו כן אם אלא בכוס

  :כפולה היא חזקהה

 .המום את גילה בוודאי עליה שבא אחרמ .א

 .במומים התפייסש חזקה – גירושין לתבוע דין תלבי בא ולא ימים כמה ששהה אחרמ .ב

 בוודאי  אז  המומים  וראה  בדק  ואם"  ):כ  ק"ס  םש(  שמואל  ביתה  בדברי  מבוארים  דבריםה
 ".מחיל

 אם  ,גרשום  דרבנו  חרם  שאחרי  פסקש  )ה  סימן(  גדול  אור  דברי  ובאוה  )10  דועמ  א(  ר"פדב
 עלב  לגרשה  יכול  שאינו  מאחר  התפייס  שהבעל  חזקה  אין  –  מיד  גירושין  תבע  ולא  הבעל  שהה
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 שפירא  א"הגר  –  לישראל  הראשי  הרב  אבל  ".דינא  יב  ליה  דקקיזדמ  יימר  מי"  סבור  והוא  ,כרחו
 בזמן  גםש  ,רצה  רכתבו  )ה  ןמיס  חרוןא  ונטרסק(  מסכתא  גליא  ת"משו  וכיחה  )20  דועמ  יד  ר"פד(  ל"צז

 :המום על מקפיד שאינו מוכיח ,המומים גילוי אחרי אשתו עם לחיות שממשיך בעל הזה

 הרי  – ִאתה  ורלג  משיךמ  כן  פי  על  ףוא  המומין  את  בה  מצא  כשכבר  אבל"
 הברכתו  מסכתא  הגליא  שכתב  כמו  וזה  ,במומין  כלל  לו  פתכא  שלא  מוכח
  ."במומין קפדי שלא אנשים מסוג שהוא ,רצה

 במסגרת  היו  אישות  חיי  תהִא  שחי  הבודדות  שהפעמים  ,ןדיה  תבבי  אמר  שהתובע  לאא
 ךא  ,הייהדח  ותרגש  על  להתגבר  לו  עזורל  אפשרות  לבדוק  שניסה  ,רב  אצל  בטיפול  הכרוך  ניסיון
ם  כן  לכאורה  הנתבעת או  ישותא  חיי  התִא  לחיות  פסיקה  –  בהצלחה  עלה  לא  שהניסיון  אחרי

 . הפסידה את כתובתה

 סקנהמ

עוד  לפני ,  הנתבעת  לא  הפסידה  את  כתובתה  כי  כאמור  לעיל,  אלא  שגם  ללא  נימוק  זה

שרות  לברר אפ  והייתה  לתובע  ,הנישואין  הסבירה  הנתבעת  לתובע  באופן  כללי  מהי  המחלה

והוויתור על כתובתה נעשה רק בגלל , לכן היא הייתה זכאית לכתובה. על טיבה של המחלה

 .התחייבות הנתבע בסכום מזונות גבוה

, הכתובה  פירעוןממנם  התובע  טען  שמאחר  שתשלומי  המזונות  הגבוהים  נחשבים  כחלק  א
בל  גם  אילו  לא א;  ח"ש  180,000ך  הכתובה  שנקבע  ל־  סמתוךח  "  ש168,000וא  שילם    ההרי

, דרי הוא חייב לשלם לפחות סכום סביר אחר עבור היל ה–זונות גבוהים מהיה חייב לשלם 
 .ורק חלק קטן כדמי הכתובה ואם כן רוב הסכום ששילם עד כה נחשב כדמי מזונות

 [...] 

 סק הדיןפ

ח  צמוד  למדד  אוקטובר "  ש1,750על  התובע  לשלם  עבור  מזונות  הילד  סכום  של   .א

2016.  

[...] 

 ).28.7.2016( ו"תשעה תמוזב ב"כ יוםב יתןנ

 רב יועזר אריאלה


