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 הרב עידו שחר, הרב אייל יוסף, ד" אב–רב שלמה שטסמן ה

 )ד משה זאב בן דורי"כ עו"י ב"ע( תלוני פ:תתובעה

 גדנ
 לוניפ: נתבעה

  הנעל פי אומדה ב דוןלמכות בית הדין  וסםהברחת נכסי ליכול מזימה ס:נדוןה

 יןדסק פ

 .תשלום כתובה ומזונות ילד, לפנינו תביעה לחלוקת רכוש

 קע כללי בקצרהר

נפרדו ,    נישואים  שניים  לשניהם–)  2007נובמבר  (ח  "הצדדים  נישאו  בחודש  כסלו  תשס

  להם ).4.1.17(ז  "בטבת  תשע'  והתגרשו  ביום  ו)  2009אוקטובר  (ע  "בחודש  חשוון  תש

 .בן תשע וחצי[...] ילד אחד 

ובכרוך  לה  תביעה ,  גיש  הבעל  תביעת  גירושיןה)  12.11.09(ע  "תשון  רחשובמה  "כיום  ב
רכה  האישה כ)  10.1.10(ע  "ד  טבת  תש"כ  ביום.  ומשמורת  הילד,  לפסיקת  מזונות  אישה  וילד

19.1.11(א "בשבט תשע' בדיון שהתקיים ביום ד. לתביעת  הגירושין של הבעל את ענייני הרכוש
 האישה  התנגדה  לכך.  הרכוש  הכרוכה  מה  את  תביעתעיקש  הבעל  למשוך  את  תביעתו  וב)  

 . וההליכים המשיכו כסדרם

ואולם  בהיעדר  גורם ,  ואחר  כך  בהרכב  דנן,  תחילה  בהרכב  אחר,  ית  הדין  קיים  כמה  דיוניםב
. ים  היו  יגעיםהעניינ,  מוביל  בתיק  וחוסר  שיתוף  פעולה  של  הבעל  עם  המומחה  מטעם  בית  הדין

ובית , הצדדים התגרשו. חלה  התקדמות  משמעותית בתיק,  רק  לאחר  שהבעל  נעצר  בצו  בית  הדין
 . הדין החליט על הגשת סיכומים

 . לא הגיש את סיכומיו, למרות שקיבל כמה אורכות, הבעל. אישה הגישה את סיכומיהה

 .גיעה עת ההכרעהה

 נושאים העולים לדיוןה

 . דים נמצאים ענייני הרכוש ובהם נעסוק תחילהבליבת הסכסוך בין הצד

ובית  הדין  אינו ,  נו  פסקי  דין  למזונות  זמניים  על  פי  החומר  שבתיקיתנ,  עניין  מזונות  הילדב
 .רואה מקום לשנותם



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

והאב  יראה  את  הילד ,  יש  הסכמה  שמשמורת  הילד  תהיה  אצל  האם,  בעניין  משמורת  הילד 
 . בתיאום עם האם

  הפרק העובדתי– ענייני הרכוש: 'רק אפ

, )העסק:  להלן('  ש"שם  ב[...]  צור  יסכסוך  בין  הצדדים  נסוב  סביב  בית  עסק  ירושלמי  ליה

שקיבל  מאבי ח  "שבאמצעות  הלוואה  של  מאה  אלף  ,    על  ידי  הבעל2007הוקם  בשנת  ש

לפי  הידוע .  לאחר  נישואי  הצדדיםוד  התפתח  מאו,  )השותף:  להלן(וידיד  ילדות  שלו  ,  האישה

 . עסק פועל עד היוםלבית הדין ה

: להלן(בעל  והשותף  על  הסכם  פירוק  שותפות  התמו  ח)  13.12.09  (ע"שתסלו  בכו  "כ  יוםב

והשותף ,  שחלקו  של  הבעל  בעסק  עובר  לידי  השותף  ללא  כל  תמורה,  תמצית  הוסכםב).  העסקה
    (ע"ג  כסלו  תש"י  להסכם  צורף  נספח  מיום.  לוקח  על  עצמו  את  כל  ההתחייבויות  של  העסק

ערכו  הבעל  והשותף  חישוב  מהיר  של  נכסי  העסק "  'הערכת  שווי  ש"כותרת  התחת  ).  30.11.09
הבעל ,  זמן  קצר  לאחר  העסקה.  ח"שההפרש  נקבע  על  סך  של  כמאתיים  אלף  .  מול  התחייבויותיו
 . והפעם כשכיר, חזר לעבוד בעסק

י מינה  בית  הדין  את  השמאי  דורון  עד  להעריך  את  שוו)  17.1.10(ע  "בשבט  תש'  ביום  ב
) 1.9.10(ע  "ג  באלול  תש"ביום  כ).  4.2.10  (חוות  דעתו  נחתמה  ביום.  המלאי  והציוד  של  העסק

 שווי  העסק  לצורך  ביצוע  איזון  משאבים ת  שפי  שיעריך  א  'בון  אשאת  רואה  הח  ןדיהת  מינה  בי

י  חוק  יחסי ידון  לפ  ןדיהת  שבין  שהצדדים  קיבלו  בקניי)  2.6.14(ד  "בסיוון  תשע'  ול  הדיון  מיום  דקובן  מפרוטומ(
  .)ממון

שפי   'בון  אחשרואה  ,  וף  פעולה  מצד  שותפו  של  הבעלתזכה  לשי  עד  עוד  השמאי  דורוןב
בין .  יאתג'  בון  של  העסק  אחשה  האורו,  שותפו,  נתקל  בחוסר  שיתוף  פעולה  קיצוני  מצד  הבעל

פי על  ו  ,)25.4.16  ו"יסן  תשעבנז  "י  ביום(ב    ח  לאחר  זמן  ר"מומחה  את  הדוהגיש    ההשאר  בשל  כך
 . ונתונים חסרים אומדנה

בעוד  השמאי  שערך  ביקור  בעסק  ועבר  על  כל  פריט ,  ש  הבדל  מהותי  בין  שתי  חוות  הדעתי
. לערךח  "  שמלאי  ממוכר  ברצון  לקונה  ברצון  במאתיים  שישים  וארבעה  אלףההעריך  את  ציוד  ו

י העריך  את  הציוד  והמלאי  על  פ,  שפי  שכלל  לא  התייחס  לחוות  דעת  השמאי  בוןחשה  הארו
ש שועמדו  על  מעט  יותר  מ,  משמעותיתה  שהיו  גבוהים  בצור,  הדיווחים  של  העסק  לרשויות  המס

רבע  מאות אהעריכו  הבעל  ושותפו  של  הציוד  והמלאי  ב,  נציין  שבנספח  לעסקה.  ח"  שמאות  אלף
, נראה  שההבדל  בין  חוות  הדעת  נעוץ  בכך  שהשמאי  העריך  רק  מלאי  וציוד  בעין.  ח"שאלף  

 . את ההשקעות של העסק בשיפוץ ודמי פינוי ששולם על ידי העסקוהמומחה העריך גם 

מלאים  עד  גדותם  בתיאור  התנהלותו  החמורה ,  רוטוקולי  הדיונים  ומכתביו  של  המומחהפ
, בשל  כך.  של  הבעל  שלא  הניח  תעלול  שלא  עשה  כדי  להתחמק  מהמצאת  המסמכים  למומחה

ח על "למומחה להגיש את הדו ןדיהת התיר בי,  לאחר  שנים  של  המתנה  והחלטות  חוזרות  ונשנות
 ). 16.6.15– ה"תשעון ט בסיו"יום כמהדיון  אה פרוטוקולר(ה פי אומדנ

רבע אה  סך  של  ישישלם  הבעל  לא,  ח  היא  שבמסגרת  איזון  משאבים  בעסק"סקנת  הדומ
 .ח" שמאות וחמישה עשר אלף

  ואת תוך  קביעה  שהבעל  הטעה  והונה  אותה,  ח  כפי  שהוא"ה  מבקשת  לאמץ  את  הדוישאה
ה  מבקשת ישהא.  והעלים  את  הונו  הרב  בצורה  מתוחכמת  בשיתוף  פעולה  עם  שותפו  ןדיהת  בי
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ומדים העה שמדובר בשני דברים ישבטעות סבורה הא. לאמץ גם את חוות דעת השמאי דורון עד
ן  יחייב  את  הבעל  לשלם  את  חלקו דיהת  ה  שביישמבקשת  הא,  כמו  כן.  ולא  היא,  בפני  עצמם

 .ה בהתנהלותוישובתשלום הוצאות משפט נכבדות שגרם לא, המומחים חתטרבשכר 

 ןדיהת  בהחלטת  בי.  חוב  זה  חב  הבעל  לאביה,  עון  ההלוואהירה  אינה  תובעת  את  פישאה
, היששנטל  את  ההלוואה  מאבי  הא  ןדיהת  צהיר  הבעל  בפני  ביה)  1.2.10(ע  "באדר  תש'  מיום  א

 . ושישיב לו את ההלוואה במלואה

ולמחייתו  הוא  עובד ,  שאין  לו  הון  ולא  ממון,  הם  טרח  להופיעבעל  טען  בדיונים  שאליה
 . בעבודות דחק עבור שכר נמוך

ה זלא  נתקל  ,  ציגים  גרסאות  מנוגדותמגיל  בבעלי  דין  המכחישים  זה  את  זה  והר,  ןדיהת  יב
תנהגות  חריגה  כל  כך  של  בעל  דין הוב,  זמן  רב  בשני  צדדים  המחזיקים  בעמדות  קיצוניות  כל  כך

, אות  חוזרות  ונשנות  וחיוב  בהוצאות  משפט  כבדות  לרבות  לטובת  אוצר  המדינהמרות  התר  ל–
מחה  כתב  את  חוות וובידיו  גרם  לכך  שהמ,  ןדיהת  לא  שיתף  הבעל  פעולה  עם  המומחה  שמינה  בי

 .  הדעת לפי אומדנה

לרוע .  דרכו  –  והתעתוע  שהשקר  נר  לרגליו,  נהגות  של  הבעלתהלן  נראה  שזהו  דפוס  הל
, שגם  מי  שלא  התברך  בעין  חדה,  קריו  ותעתועיו  נתפרו  בתפרים  גסים  כל  כךש,  מזלו  של  הבעל

 . יבחין בהם

, ח"שאתיים וחמישה אלף מרב העסקה היה חייב לשותף כע: רסתו של הבעל בתמצית היאג
נותר חייב לשותף , ולאחר העסקה, ח" שבעים וחמישה אלףשוחלקו  בעסק  הוערך על ידו במאה 

ה אהיו  לו  חובות  לגורמים  פרטיים  ורשויות  והתנהלו  נגדו  הליכי  הוצכמו  כן  .  ח"  שלושים  אלףש
 .  עלפול

 : חומר שבתיק מספר סיפור אחר לחלוטיןה

. עסק  שנמכר  היה  עסק  משגשג  שהיקף  הפעילות  שלו  גדל  בצורה  דרמטית  משנה  לשנהה
 שבה  מטבע  הדברים  יש  השקעה  ראשונית  בשנת  ההקמה,  חות  שהוגשו  למס  הכנסה"לפי  דו
רבע  מאות  ושלושים אעמד  היקף  הפעילות  של  העסק  על  כ  ,פרסום  וכדומה,  תית  על  ציודמשמעו

חלקו  של .  ח"ש  גדל  למיליון  וחצי  2009ובשנת  ,  ח"ש  גדל  למיליון  2008ובשנת  ,  ח"שאלף  
בשנה ,  ח"שלף    ארבעים  ושלושה  אמד  בשנה  הראשונה  על  כע  )  כחמישים  אחוז(  הבעל  ברווח

יצוין .  ח"אלף  שה  מונים  וארבעשובשנה  השלישית  על  כח  "ש  בעים  ואחד  אלף  שה  על  כייהשנ
ונקבעה  לעסק  שומת  מס  גבוהה  יותר  לפי  מיטב ,  אלו  נדחו  על  ידי  רשויות  המסת  חו"שדו

 . והבעל כנראה יודע מדוע, שומת מס זו לא הומצאה למומחה עד עצם היום הזה. שפיטה

ברור  אם .    שנת  המס  הבאהח  לרשויות  המס  מוגש  לקראת  אמצע"דו,  ןדיהת  פי  הידוע  לביל
והתוצאות ,  וד  כולה  היו  גבוהים  מא2009כן  שהיקף  הפעילות  וההכנסות  של  העסק  בשנת  

אף  אדם  בר  דעת  לא  יוותר  על  חלקו  בעסק  משגשג  כל  כך  ללא  תמורה  וללא .  העסקיות  מצוינות
 . כל סיבה נראית לעין

מלבד  שלא ,  ל  חובעיתור  ווטענה  כביכול  הבעל  מכר  את  חלקו  בעסק  לשותף  בתמורה  לה
היא  אינה  מתקבלת  על  הדעת ,  לקיומו  של  חוב  לשותף  ולגורמים  אחרים  הובאה  כל  אסמכתה

 . ונסתרת מיניה וביה

היקף  החוב  הנטען  באופן  יחסי  לרווחים  של  העסק  ולהשקעה  העצומה  בשנות ,  אשיתר
יה ול  ההבעל  יכ,  לנוכח  התוצאות  המצוינות  של  העסק,  שנית.  הפעילות  הראשונות  אינו  גבוה
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קחת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית על סכום כזה ללא כל בעיה ולפרוע את החוב בתשלומים ל
דאג  וליווה  אותו ,  וכפי  שיוכח  להלן,  השותף  שהוא  חבר  ילדות  של  הבעל,  שלישית.  לאורך  זמן

וד  כאשר  בתמורה יחבי,  לא  היה  דוחק  את  הבעל  לפרוע  את  החוב  בבהילות  כזו,  לאורך  כל  הדרך
השותף  כלל  לא ,  למעשה.  קבל  בעלות  על  עסק  חי  שאינו  עומד  למכירה  ולא  כסף  מזומןהוא  מ

דיון שהתקיים ביום ב(ן דיהת כפי  שהעיד הבעל בחקירתו בבי,  היה  כשיר  לנהל  את  העסק  בלי  הבעל

והשותף  המשיך  להעסיק ,  הוא  היה  בעל  הידע  המקצועי  והניהוליש)  28.4.10  –ע  "ד  באייר  תש"י
בהסכם  פירוק  השותפות ,  רביעית.  כדי  שיוכל  ללמוד  ממנו  את  רזי  המקצועאותו  לאחר  העסקה  

ל עולא  ,  ח"  שאה  אלף  מהחוב  לשותף  עומד  על  :  כתובים  דברים  אחרים  ןדיהת  שהוצג  בפני  בי
והשותף  לא  ויתר  על  החוב  כנגד  חלקו  של  הבעל .  כפי  שטען  הבעלח  "  שאלפיישה  אתיים  וחממ

עסק  מצליח ,    שיטות  החישוב  וההערכה  המוכרותשלפי  כל,  והיא  העיקר,  חמישית.  בעסק
כולל  ציוד ,  ח"לוש  מאות  וחמישים  אלף  ששבשנה  אינו  נמכר  תמורת  ח  "ששמגלגל  מיליון  וחצי  

 .ח"שרבע מאות עשרים וחמישה אלף אכם הוערך על ידי השותפים בסומלאי שבנספח לה

 כ"אישר  ב)  17.10.10(א  "שוון  תשעחרמב'  ביום  ט  ןדיהת  ש  לציין  שבדיון  שהתקיים  בביי
של  שווי  המלאי  והרכוש  של ח  "  שמש  מאות  ושישים  אלף  חהבעל  הערכה  גבוהה  יותר  של  

לחברות  מובילות  כמו [...]  לא  התכחש  לטענה  שלעסק  יש  מוניטין  ושהוא  מספק  ,  כמו  כן.  העסק
כמו  כן  לא .  וטען  שהמוניטין  היה  קיים  מאז  שהבעל  היה  ילד  חובב  ממתקים',  מקס  ברנר'

וטען ,  טענה  שיש  לכלול  בשווי  של  העסק  את  שווי  דמי  הפינוי  של  הדוכן  בקניוןהתכחש  ל
 .שהעניין טעון בדיקה

ופעל  בו  זמנית ',  מלוא  הקיטור'העסק  עבד  ב,  צוין  שבמועד  שבו  הוגשה  תביעת  הגירושיןי
של '  ינויהפמי  ד',  לפי  הערכת  שמאי  שהוגשה  לתיק  [...]  ובדוכן[...]  בחנות  המפעל  שבאזור  

ו  נניח  שהשותף  דרש  בכל  תוקף  לפרוע ל.  ח"  שלוש  מאות  ושמונים  אלףשבלבד  עמדו  על  הדוכן  
 .'חסלו'של הדוכן ' דמי הפינוי'הבעל להציע את חלקו ב היהול יכ, את החוב

ורקח  יחד  עם  ידידו  מנוער ,  שהבעל  ידע  גם  ידע  כמה  שווה  העסק  י  הואיתסיפור  האמה
והעסקה  סוכמה ,  12.11.09  –  ע"ן  תשווה  במרחש"כ    ביוםביעת  הגירושין  הוגשהת('  ןאגב  גירושי'עסקה  

והשותף  ימשיך ,  הבעל  ימכור  כביכול  את  חלקו  בעסק  לשותףש,  )30.11.09  –  ע"ג  כסלו  תש"י  ביום
(ע  "ד  באייר  תש"בדיון  שהתקיים  ביום  י.  להעסיק  את  הבעל  בעסק  תמורת  שכר  נמוך  ביותר

 ושותפו  אף,  פי  שעשה  מימים  ימימההבעל  בחקירתו  שהמשיך  לעבוד  בעסק  כ  ישרא)  28.4.10
שהעסקה  סוכמה  עקרונית  עם ,  כמו  כן  אישר.  נתן  לו  סמכות  ניהולית  לאשר  עסקאות  קטנות

גלל  קושי ב)  30.11.09  (ע"סלו  תשבכג  "  יוהסיכום  בפועל  נעשה  ביום,  גשת  תביעת  הגירושיןה
 . חשבונאי

באב '  מיום  ב  עלפוה  לאל  טיב  היחסים  בין  השניים  אפשר  ללמוד  מהחלטת  רשמת  הוצע
וקבעה  שהשותף  שילם  לבעל ,  "קנוניה"הגדירה  את  הקשר  בין  השניים  ש,  )29.7.14(ד  "תשע

הנפיק  תלושי  שכר  שאינם  תואמים  את  היקף  העסקתו ;  ביודעין  צו  שיפוטי  שכר  תוך  שהוא  מפר
ם וקיזז  משכרו  של  הבעל  תשל;  לא  גילם  בתלושי  השכר  הטבות  שונות  שקיבל  הבעל;  של  הבעל

. כדי  לסייע  לבעל  להשתמט  מתשלום  חוב  המזונותול  הכ,  ה  שלא  הובאה  לה  כל  אסמכתההלווא
שכר עבודה של הבעל שהועלם , ח"שה מאות אלפי ישחויב השותף לשלם לא, בסיכומו  של  דבר

 .על ידו

ת ת  התנהלותו  המוזרה  של  הבעל שסירב במשך שנים לשתף פעולה עם המומחה מטעם ביא
שהבעל  סבר  שאם  ישתף  פעולה  ויגלה  את  כל  המסמכים ,  ך  אחתאפשר  להסביר  רק  בדר,  ןדיה

 .היחויב לשלם יותר מכל הערכה של מומחה על דרך אומדנ, שבידו
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וכבר בדיון שהתקיים , ה לפי חוקיששהבעל  היה מודע לחלוטין לזכויותיה של הא,  ש  לצייןי
 על  לא  התכחשהב,  כמו  כן.  ה  שותפה  שלו  בעסקישאמר  שהא)  28.4.10(ע  "ד  באייר  תש"יום  יב

אך  דיבורים  לחוד  ומעשים .  להשיבה  ןדיהת  והתחייב  בפני  בי,  הישלהלוואה  שקיבל  מאבי  הא
 . שלא דרך רשויות האכיפה, ומאז ועד הלום הבעל לא שילם ולו פרוטה שחוקה אחת. לחוד

  הפרק ההלכתי–ענייני הרכוש : 'רק בפ

רב  לשתף  פעולה  ולהשיב  לשאלות באופן  שהנתבע  מס,  הלכתי  בהוצאת  ממון  על  פי  אומדנהן  יוד
 . בית הדין

ת דעת  בי,  וכלל  גדול  בדין  הוא  שהמוציא  מחברו  עליו  הראיה,  גם  שעסקינן  בהוצאת  ממוןה

בהיעדר ,  רשאי  לדון  ולחייב  על  פי  אומדנה  ןדיהת  יא  שזה  מקרה  מובהק  שבו  ביההדין  

 . תשובות מספקות של הנתבע

 :ת בדיין שרואה שהנתבע מרמהעוסקשתשובה ב) כלל קז סימן ו(ש "תב הראכ

לא  מה  יעשו  הדיינים  יחקרו  וידרשו  בכל  מיני  דרישות  וחקירות  להוציא א"
הדין  לאמתו  וצריך  הנתבע  להשיב  על  כל  מה  שישאל  הדיין  ואם  אינו  רוצה 
להשיב  ומכסה  ומעלים  דבריו  ומשיב  תשובות  גנובות  כדי  שלא  יוכל  הדיין 

ותו  אי  אפשר  מאחר  שנראה  לו לעמוד  על  אמתת  הדין  מה  יעשה  הדיין  לזכ
דין  מרומה  ואם  יסתלק  מן  הדין  היינו  זכות  כי  בזה  יפטר  אם  שום  דיין  לא 

ין לדיין אלא מה א) ב"ע סנהדרין  ו,  א"ע  קלא  ראבתא  בב(יזהר  לדונו  ועל  זה  נאמר  
שעיניו  רואות  וכיון  שנראה  לדיין  שאם  היה  זה  משיב  על  שאלתו  היה  הדבר 

  כובש  את  דבריו  יעשה  הדיין  כאלו  השיב מתברר  ומחמת  שלא  יתברר  הוא
ברר  השקר  ויחייבנו  באומד  הדעת  אף  על  פי  שאינו  יכול  לברר  שקרו התו

להשיב  על ה  בביאור  מאחר  שהעדר  הביאור  בא  מחמת  רמאותו  שאינו  רוצ
א  ורשאי  דיין  מומחה  לדון  באומדנה ודמוכח  ה  חקירות  ודרישות  אומדנה

אמר  רבי  בנאה  זילו ד)  א"ף  נח  עד  ראבתבבא  (דמוכח  כזה  כההיא  דפרק  חזקת  
אלמא  כל  דינא  דלא  אפשר  לנא  לברורי  לא '  חבוטו  לקברא  דאבוכון  וכו

אמרינן  יהא  מונח  עד  שיבא  אליהו  אלא  ידין  לפי  מה  שעיניו  רואות  אומד 
דעתו  בסברא  מועטת  שנראה  לו  שאותו  שהיה  בנו  היתה  יראתו  תקועה  בלבו 

כן  בנדון  זה  שיש  כמה  ידים וחלק  כבוד  לאביו  ונתן  לו  כל  הנכסים  כל  ש
ה  במעשה  דשתים "עה  מוכיחות  ורבי  בנאה  למד  דין  זה  מאב  החכמים  שלמ

כן  חכמי  התלמוד  בכמה  מקומות  פסקו ו)  חכ–ג  טזא  מלכים  (נשים  זונות  
בבא ([...]  ע  שכתב  כל  נכסיו  לאחרים  רדבריהם  באומד  דעתם  גבי  שכיב  מ

  לא  עשאה  אלא  אפטרופא כן  הכותב  כל  נכסיו  לאשתוו)  ב"ב  קנ  ע"רא  קמו  עבת
כן  במי  שהלך  למדינת  הים  ושמע  שמת  בנו  וכתב  כל  נכסיו ו)  ב"ע  שם  קלא(

שם (כן שודא דדייני ו)  א"ע  כתובות  עט(כן  שטר  מברחת  ו)  א"ע  שם  קלב(לאחרים  
היינו  טעמא  דכיון  שבא  הדין  לפני  הדיין  והוא  אינו  יכול ו)  א"ע  צד  ב"ע  פה

הדין  ויריבו  הבעלי  דינין  זה  עם  זה לברר  הדבר  אינו  רשאי  למשוך  ידו  מן  
ועל  ידי  המשפט  יש  שלום  בעולם '  מת  ומשפט  שלום  וכוא)  זכריה  ח  טז(וכתיב  

ולכך  נתנו  כח  לדיין  לשפוט  ולעשות  מה  שירצה  אף  בלא  טעם  וראיה  כדי 
ת  דין  כעין  פשרה  בפרק ולתת  שלום  בעולם  וכן  מצינו  שניתן  כח  לדיין  לעש

הוא  אפוטרופא  דיתמי  דזבין  לההוא  תורא ה  גבי)  ב"יעא  מב  עמצבבא  (המפקיד  
 סימן(א בזה כתב במרדכי ריש מציעא צכיוו[...] ולא  הוו ליה ככי ושיני ומית 

 ".מ"בשם הר) רכג
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איר  באור  יקרות  את  ההלכה  שדיין  רשאי  לדון  לפי  אומד מה  ש  יש  חידוש  נפלא"דברי  הראב
אלא  הלכה ,  יה  שנמסרו  מסינישאין  כאן  שינוי  מהלכות  טוען  ונטען  ודיני  עדות  ורא.  דעתו

אלא עליו , אין לו רשות להניח לדין, שכאשר אין ביד הדיין לברר את הדין בכלי הבירור הרגילים
, פשרה קרובה לדין', ודא דדייניש', 'ומדנא דמוכחא'ובכללם , לברר  את  הדין בכלי בירור אחרים

חד  מחובותיו  של  בית אן  כש,  כדי  שלא  יניח  את  הדין  מיוחד  זה  לדייןוח  ונתנה  התורה  כ.  ועוד
 . ולמנוע קטטה ומריבה, הדין הוא לעשות משפט של שלום

) ק  ט"שם  ס(נתיבות  וה)  ק  ה"שם  ס  פטמשחושן  (ך  "השו)  ק  יג"סו  ימן  טספט  משחושן  (ע  "הסמו

, ש  שבעל  דין  שאינו  משיב  לשאלה"ביאו  את  מה  שכתב  הראה)  גק  י"פט  שם  סמשחושן  (האורים  ו
ומשמע  מדבריהם  שזו  הלכה  בטוען  ונטען  מעין  סוג  נוסף  של  הודאת ,  םהוא  כמו  שהודה  לדברי

אלא  דבר  שאפשר  לבסס ה  ש  מפורש  ששתיקת  הבעל  דין  אינה  הוכחה  לכשעצמ"וברא.  בעל  דין
כל  מקום  שהוא  אינו  יכול  להכריע  את  הדין  בכלי ה  בדיין  יכול  לדון  על  פי  אומדנו,  עליו  אומדנה

 .הבירור הרגילים

לפסיקה  בשודא ה  השווה  פסיקה  על  פי  אומדנש,  )פ  חלק  א  סימן(ץ  "שבת  הת"ן  מצאנו  בשוכ
 :ונולשוזו , דדייני

בי  נכסי ג)  ב"עה  דף  פ(הכותב    ודומה  לשודא  דדייני  דאמרינן  בפרק"[...]  
 בו  ענין  אחר  הכל  היא  מאומדן  דעתא  לטוביה  ואיך  שיהיה  ענין  זה  או  יהיה

ל  לעשות  כן "הפוסקים  זל  שהם  דנין  מאומדן  דעתא  למדו  "וכיון  שמצינו  לרז
 " .בכיוצא בזה

. היא  בגדר  של  הוראת  שעה  תב  שפסיקה  על  פי  אומדנהכ)  סימן  אלף  קמו(א  "ת  הרשב"בשוו
ש  מובן "ולפי  הטעם  שכתב  הרא.  שבכלל  דין  זה  גם  לדון  אדם  אלים  שלא  כהוגן,  כמו  כן  כתב

י  בירור  במצב אינה  יכולה  להיות  שורת  הדין  אלא  כלה  שפסיקה  על  פי  אומדנ,  הקשר  הדברים
רשאי  לסטות  משורת   ןדיהת  ובכלל  הדין  הכללי  שבי.  מיוחד  שבו  לא  ניתן  להגיע  לחקר  האמת

 . רשאי לדון אדם אלים שלא כהוגן ןדיהת נאמרה הלכה נוספת שבי, ההדין ולסמוך על אומדנ

ע "ת  הרמ"וובש.  אין  זו  אלא  הוראת  שעה,  הבמקום  שהתירו  לדון  על  פי  אומדנש בוארמ
שחכמים  התירו  לדיין  להסתמך  על  אומד  דעתו  רק  במקום  שאם  לא :  תב  גם  הואכ)  מן  נסי(מפאנו  

שאין  כאן  ראיות  טובות  ומועילות ,  ירשפידי  יש  א"ולפי  הרא.  יעשו  כן  יהיה  דבר  שהוא  עוול  וגזל
לפי  דין  תורה  אלא  ראיות  קלות  שחכמים  התירו  לסמוך  עליהם  כדי  שלא  יהיה  הנתבע  הרמאי 

 .נשכר

 :ע"ברי הרמנעתיק קטע מד 

שדעתו  ודעת  רב ,  עוד  כתב  בעל  העטור  בשם  רב  האיי  גאון  בתשובהו"
שרירא  אביו  ודעת  הגאונים  הראשונים  דהא  דאזלינן  בתר  אומדנא  היינו 

בן   ומייתי  ראיה  מדרבי  שמעון,  כ"שיש  בו  עול  וגזל  ע,  לאפוקי  דין  מרומה
 חריםאם  שמע  שמת  בנו  וכתב  נכסיו  לאד)  א"עב  דף  קל(  בתראבא  מנסיא  דב

וברירא  מלתא  דכל  היכא  דליכא  למיחש  להכי  אין  אנו  צריכין  לאומדן [...]  
 ".הדעת

 ב  שבית  דין  יכול  לדון  לפי  אומדנהתכש,  )סימן  מ(ם  אלשיך  "ן  נראה  מתשובת  המהרוכ
 :ונולשזו ו, )שורש יד( ק בתשובה"המהרי בכתשה לדבריו מ וסמך, דמוכח

גד  היושר  אם  יראה  לו י  ידעתם  שביד  הדיין  לפעמים  לעשות  דבר  כנכ"
בראיית  עיני  הדיין  רק  שיעשה  לשם י  שהבעל  דין  דוחה  או  מרמה  דבר  זה  תלו

 ."ייםשמ
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" נגד  היושרכ"לעשות  דבר  ,  מיוחד  שניתן  ביד  הדייןוח  הוא  כ  לומר  שדיון  על  פי  אומדנהכ
 . כלומר כנגד הדין הרגיל

בזמן   ם  על  פי  אומדנההביא  ראיה  שדניש,  )גחלק  ג  סימן  קמ(כן  נראה  מתשובת  שבות  יעקב  ו
 :ונולשכתב וזו ש) פט סימן צט סעיף חמששן וח(א "הזה מדברי הרמ

לגזול  את  של   ןשכיע  תקנת  חכמים  בערמה  ותחבולה  וכל  קי  שיבא  להפמ"
חבירו  חייבים  חכמי  הדור  לבטל  כוונתו  אף  על  פי  שאין  כאן  ראיה  רק 

 ".אומדנת מוכיחות היטב

 ראיה רגילה שמשתמשים בה בדין רגיל אלא ראיה אינהה  רי  שהשבות  יעקב  סובר  שאומדנה
 . במקום שיש חשש רמאות וגזל, יכול להשתמש בה ןדיהת שבי

לעשות ככל יכולתו לברר את  ןדיהת שלכתחילה על בי, יש  בדברינו  אלה נפקא מינה גדולהו
 . לפי אומד דעתו ןדיהת ידון בי, ורק בחוסר ברירה, הדין בלי לעשות שימוש באומדנות

גם ש)  ק  ט"פט  סימן  טו  סמשחושן  (בה  שוי  תח  משמע  מתשובות  האחרונים  שהובאו  בפתכןו
ויעשה  ככל  יכולתו  כדי  לברר  את ,  דיין  שלבו  שלם  בדבר  עדיף  שימנע  מהוצאת  ממון  ממש

, כמו  היפוך  שבועה  ופשרה,  ובשעת  הצורך  יעשה  שימוש  בכלים  אחרים,  האמת  ויהיה  מתון  בדין
הדבר  היה .  יופת  אחרת  יסמוך  על  אומד  דעתו  ויוציא  ממון  על  ורק  במקרה  קיצוני  שאין  אפשרו

 . בזמן הזה ומרוחל וקל "נכון בזמן חז

ו ט  פט  סימןמשחושן  (א  "הביא  הרמש)  ן  רסמסי  ביםכתקים  וספ(  ןדשת  המכן  נראה  מתשובת  תרוו

 :ונולשכתב וזו ש) סעיף ה

 , ןנשים באהל תבורך מרת הנדלמ"

א  לך  לתמהון  על  אשר  האמרתי  עליך בלתי  כתבך  וראיתי  בו  שמאוד  היק
י  ואשר  גזרתי  עלייך  שלא  תנשאי  עד  אשר  תרדי  עמו "לכתוב  בשביל  מהר

 . לדין ישראל

כי  סמכתי ,  ר  לך  על  הדבר  עוד  יותר  לא  תפליא  לא  אתה  ולא  השומעים  אליצ
שכתב  לי  בהוכחות  ואמדנות ,  ץ  דודך"י  כ"על  דברי  ההוא  גברא  דמהימן  הר

מלבד  מה [...]    ו  "קלות  ולעשוק  את  מהרידמוכחות  שדעתך  ללכת  עקל
נכתבו  מידי  גברי  דמהימני  אשמען  טובא ,  שראיתי  עוד  בכפל  בכתבים  אחרים

פן  הייתי   לוםושואי  לא  דהוי  מסתפינא  חס  .  ו"ו  יצ"ינוטין  לזכות  דמהר
מרורות  יותר  לפי ,  הייתי  כותב  עלייך,  מכריחך  להוציא  ממון  שלא  כדין

פי ממון  זולתי  על    בכך  שבח  לאל  להוציאאך  לא  הורגלתי  ,  אומדנא  דדעת
 ."עדות וראיה ובדיני ישראל

, אפשר  גם  להוציא  ממון,  שמע  מדבריו  שעל  פי  אומדנות  טובות  וכן  על  פי  דברי  אדם  נאמןמ
והוא  כמו  שכתבנו  שגם  לסוברים .  אלא  שהוא  נשמר  מזה  שלא  להוציא  ממון  על  פי  אומדנות

 . צעד כזהשאפשר לעשות כן ראוי להימנע כמה שאפשר מ

ן  רשאי  לדון  על  פי דיהת  בי,  שבנסיבות  מיוחדות  כמו  אלה  שלפנינו,  סקנת  הדברים  היאמ
המבוססת  בין  היתר  על  כך  שבעל  דין  מתחמק  באופן  שיטתי  מלהשיב  לשאלות  בית   אומדנה

 .הדין

ועשה ,  ידע  מה  השווי  האמתי  של  העסק  ןדיהת  היא  כאמור  שהבעל  לא  רצה  שביה  אומדנה
 'א  ה  חשבוןאח  של  רו"מסקנת  הדו,  עם  זאתד  יח.  די  להתחמק  מבירור  ממצהכל  דבר  אפשרי  כ

בפרט  החלק  שעוסק ,  אינה  לגמרי  ברורה,  שפי  באשר  להערכת  השווי  של  העסק  הציוד  והמלאי
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הצופה "  מכפיל  רווח"המבוסס  על  מה  שנקרא  בשפה  המקצועית  ,  בהערכת  המוניטין  של  העסק
 . פני העתיד

אדם  בעל  אמצעים .    אינה  סבירהל  הוא  בעל  הון  רב  מאודה  שהבעישגם  טענת  הא,  אידךמ
, ולא  בוחר  במודע  לברוח  במשך  שנים  מרשויות  האכיפה,  מעוניין  לממשם  בדרך  נורמטיבית

 . ולמנוע מעצמו תנאי חיים סבירים

 הכתובה: 'רק גפ

 . ח"שמאתיים זוז ומאה שמונים אלף : כום הנקוב בכתובהסה. ה תובעת את כתובתהישאה

בשני  ההרכבים  לא  טען  הבעל  ולו  טענה   ןדיהת  תביעה  ובדיונים  שהתקיימו  לפני  ביכתב  הב
ה  אמרה  בשני ישהא.  ה  ולהפסיד  את  כתובתהיטה  לקבל  את  גישאחת  שבגינה  יש  לחייב  את  הא

רצונה בשלום ש) 28.4.10 –ע "ד אייר תש"מיום י ו30.12.09 –ע  "בת  תשבטג  "יום  ימ(הדיונים  הראשונים  
ולא ,  כדי  לנסות  להוריד  את  המתח  בין  הצדדים,  ת  בית  הצדדים  בהסכמת  הבעלוכי  עזבה  א,  בית

 . ה משותפתיתו טען שההחלטה להתגרש היידהבעל מצ. חלילה על מנת להתגרש

ה ישכ  הבעל  שהא"הודה  ב)  17.10.10(א  "שוון  תשעחרמב'  בדיון  שהתקיים  ביום  ט,  אולםו
כאון  לאחר  לידה  שפגע  בזוגיות  של שנגרם  כתוצאה  מדי,  אינה  אשמה  במשבר  בחיי  הנישואין

כ "הודה  ב)  19.1.11(א  "בשבט  תשע'  ובדיון  שהתקיים  ביום  ד.  הצדדים  והוביל  בהמשך  לפירוד
ד "תשעון  בסיו'  בדיון  שהתקיים  ביום  ד,  ברם.  הישהבעל  שיתקשה  להציג  עילת  גירושין  כנגד  הא

בהחלטה   ןדיהת  ביוכך  כתב  ,  אמרו  שני  הצדדים  בקול  צלול  שהם  רוצים  להתגרש)  2.6.14(
, שנים  לאחר  מכןוש  מהתנהלות  הצדדים  עד  הגירושין  בפועל  כשל,  יחד  עם  זאת.  היום  מאותו

לנוכח  הפירוד ,  רצתה  להסדיר  את  מעמדה  האישי,  ה  בבעלישנראה  שיותר  משלא  רצתה  הא
 . הארוך וחסר תוחלת

וכח  חיובו לנ,  ואולם.  ה  זכאית  לכתובתה  במלואהישהיא  שהא  ןדיהת  דעת  בי,  נסיבות  אלוב
ובהתאם  למסורת ,  העולה  על  סך  הכתובה,  של  הבעל  בסכום  נכבד  במסגרת  איזון  משאבים

לא יחויב הבעל , לפי ההלכה ולפי החוק האזרחי, הפסיקה שאין לחייב את הבעל ללקות בכפלים
 . כדלהלן, תן משקל לחוב הכתובה הפסוקינאך י, הישבנוסף בכתובתה של הא

 יכום והכרעהס

בית  הדין  בשני  ההרכבים  עשה  מאמץ .  שכשלו,  זוג  שנשאו  בנישואין  שנייםמדובר  בבני  

אך  רק  לפני  כחצי  שנה  הסכימו  הצדדים ,  ניכר  להפריד  את  העניין  האישי  ומהעניין  הרכושי

 . ושענייני הרכוש והכתובה יוכרעו לאחר הגירושין, להתגרש

ה  כל  עילה יתה  שלא  היישאת  טענת  הא  ןדיהת  קיבל  בי,  עניין  הרכוש  כמו  בעניין  הכתובהב
. ה  את  חלקהישכדי  לא  לשלם  לא,  ושהבעל  בחר  במודע  לסכל  את  הערכת  שווי  העסק,  לגירושין

ואולם  מכמה ,  חוות  הדעת  על  פניה  נראית  קרובה  לנתוני  האמת,  באשר  להערכת  שווי  העסק
ולחייב  את  הבעל ,  שיש  לקבוע  הערכת  שווי  מופחתת  לעסק  ןדיהת  טעמים  שנמנו  לעיל  סבור  בי

 . בהתאם

לפי  דין  תורה  בכתובה  ולפי  החוק ,  דיון  משפטי  מקביל  ןדיהת  פי  מסורת  הפסיקה  מקיים  ביל
על כך . ח"שאה שמונים אלף מחיובו של הבעל לא יפחת מהסך הנקוב בכתובה , משכך. האזרחי

ונראה  מהחומר  שבתיק  שתשלום ,  היששהבעל  חייב  לאבי  האח  "  שאה  אלףמיש  להוסיף  סך  של  
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הבעל ,  עוד  בטרם  נדרש  לחוות  דעת  המומחה,  אם  כך.  ה  יניח  את  דעתו  של  האבשיסכום  זה  לא
 . ח" שום של מאתיים ושמונים אלףכה ולאביה סישחייב לא

, ה  כתוצאה  ישירה  מהתנהגות  הבעלישל  זאת  יש  להוסיף  את  ההוצאות  הרבות  שנגרמו  לאע
 . ים כספיים ניכריםה במשך שנים וגרם לה נזקישטרטר את הא, ואף ברשעות, שבחוסר תום לב

לוש שלחייב את הבעל בסך כולל של  ןדיהת מחליט  בי,  אור  כל  האמור  ולאחר  שיקול  דעתל
ה  כי  בכך  יסולק  החוב  שהבעל  חייב ישבכפוף  להודעה  של  אבי  הא,  ח"  שמאות  וחמישים  אלף

עבור ח    "שאתיים  וחמישים  אלף  מישלם  הבעל  לאשה  סך  של  ,  בהיעדרה  של  הודעה  כאמור.  לו
 ןדיהת  ה  יהיה  רשאי  לממש  את  התחייבות  הבעל  בפני  ביישאבי  הא,  במקרה  כזה.  ביעותיהכלל  ת

 .  בערכאה מתאימה

 ופסק דין כרעהה

 : לאור כל האמור בית הדין פוסק

ה  עבור  כלל  תביעותיה  סך ישישלם  הבעל  לא,  ה  כאמורישכפוף  להודעה  של  אבי  האב .א

 . ח" שלוש מאות וחמישים אלףששל 

 . ח" שאתיים וחמישים אלףמה סך של ישישלם הבעל לא, עה כאמורהיעדרה של הודב

 . יהפכו לפסקי דין קבועים למזונות זמניים לבנם של הצדדיםן סקי הדיפ .ב

 . סק דין זה מותר לפרסום לאחר השמטת פרטים מזהיםפ

 ).27.7.2017(ז "באב התשע' יתן ביום דנ

 חררב עידו שה רב אייל יוסףה ד" אב–רב שלמה שטסמן ה


