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 )ר מרדכי שיינין"וטכ "י ב"ע( לוניפ :תתובעה
 גדנ
 )ר יוסף פוסטבסקי"וטכ "י ב"ע( לוניתפ :נתבעה

 ם הגירושיןעכלי הבית ותכשיטים  ין ד:נדוןה

 סק דיןפ

ד "ויצוין  להחלטה  מיום  י,  ו  בלא  הסכם  גירושין"בסיוון  תשע'  הצדדים  התגרשו  ביום  ט

שבה  נכתב  שהצדדים  התגרשו  לאחר  שהאישה  ויתרה  על )  20/06/2016(ו  "בסיוון  תשע

 . הכתובה ושיידונו שאר התביעות שנותרו במחלוקת בבית הדין לאחר הגירושין

 . מגורים הירת דלבד מרכוש החלוקת ליחס בהסכמותלצדדים  הגיעו הא לגירושין האחרל

 לבד  מדירהה  תכולת  שנתבעהען    טבוש)  24/04/2017(ז  "שע  תיסןח  נ"  כיום  מדיון  לצויןי
בהיר הבסיום  הדיון  .  ישה  לאנקנו  שכשיטים  תכן  ולו  שיא  הילדים  הבור  ענחוצה  התכולהה
ו לוקת  הרכוש  ואיזון  המשאבים  ביחס  לחובות  שנלקחחאת  עמדתו  וטען  שמאחר  ש  נתבעה

הצדדים  לא  קבלו  עליהם שפני  מ,  חוק  יחסי  ממון  ל  פיעאינה    בתקופת  הנישואין  ונרשמו  על  שמו
כפי  ת  החובות הרשומים על שמו במלואםאובשל  כך  הוטל  על  הנתבע  לפרוע    חוק  ל  פיעחלוקה  

לא  יתכן  שביחס  לחלוקת  התכולה  תיקבע  חלוקה  שווה  ולא  בהתאם ,  ההלכה  ל  פיעהמתחייב  
 .להלכה שאין מקום לחלוקה שווה

כשהתובעת  מבקשת  חלוקה  שווה ,  ת  עמדותיהם  המנומקות  אצדדיםהציגו  האחר  הדיון  ל
הנתבע .  וכן  לקבוע  שתכשיטים  שנקנו  עבורה  בתקופת  הנישואין  הן  שלה  בלבד,  של  התכולה

 .הציג אסמכתאות לעמדתו הנזכרת

, לא  זיהוי  שמות  הדייניםבולהלן  הדעות  השונות  ,  בבית  הדין  הלכה  זו  נחלקו  הדעותב
 .יט ימןסמ "ע חו"כמתחייב מההלכה הפסוקה בשו

 'עת דיין אד

נבהיר  שהעמדה  העקרונית  הנזכרת  שהציג  הנתבע נקדים  ו,  אחר  עיון  בטענות  הצדדיםל .א
מאחר  שהתובעת  דרשה  לחייב  את  הנתבע  בפירעון  חובות  שנלקחו  על  ידו .  מתקבלת

הרי  שבכך  הביעה ,  בתקופת  הנישואין  ונרשמו  על  שמו  כשההלוואות  ניטלו  לצרכי  הבית
הוראות   ל  פיעהסכמה  לעמדת  הנתבע  שחלוקת  הרכוש  ואיזון  המשאבים  לא  יוסדרו  

ואכן  הנתבע  הודיע  שמבחינתו  פשיטא  שלא  הייתה  כוונה  לנהוג .    יחסי  ממוןחוק
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על כן בנסיבות המתוארות ובהיעדר הסכמה וקנין , הוראות החוק ל פיעבחלוקת הרכוש 
 ל  פיעמוטל  על  בית  הדין  לפסוק  בהתאם  להסכמה  העקרונית  לחלוקת  הרכוש  ,  כראוי

 .ההלכה הפסוקה בלבד

 ט צימן סע"ע אה"שובתב כאשתו במהלך חיי הנישואין יחס לתכשיטים שהבעל קנה לב
 : בעיףס

: גהה.  מתנתה  בכתהז,  דעתו  מגרשה  מהוא  שי  פל  עףא,  אשתו  לתנה  מנותןה
, דעתה  מלא  שמגרשה  שי  פל  עהיות  אף  לאוי  רך  כלאא,  עות  טאן  כי  לראהנ
 ל  כתנה  מנוטלת  שאלמנהה  ל"הו.  לה  שתנתו  מכי  הפילוא,  ליו  עסרחה  שגוןכ
 דוקאו.  הם  בהתנאות  לעשויין  הכשיטים  תו  אלבושים  מהם  שםברי  דאינןש
 מתנהל,  שואין  נשעת  בכשיטים  תה  לנתנו  שחרים  אבלא,  בעל  הה  לעשאןש
 .לה שלוג מנכסי כם הרי התכוונו נמורהג

רו  שביחס  לתכשיטים  אין  הבעל  נותן יאז  שב"ש  סק"ח  ובב"מחוקק  סק  חלקתבעיין  ו
 .תקשט בהן רק כל עוד היא נשואה לואלא נועדו שתוכל לה, אותם במתנה גמורה

 :שכתב, שא ימןסש "א הוא בתשובת הריב"קור דינו של הרממ

 תנה  מרך  דאשתו  לבעל  הנתן  שם  התכשיטין  הה  זבנדון  שאמרת  שה  מםג
כ "כש,  ה  למין  שאין  ויא  התנה  ממורה  גתנה  מאשתו  לנתן  שבעל  הודאיד
 לוחוי  ש"  עיזמכר  וכלה  לתכשיטין  הותן  נשחתןכ  כ"או.  ל"  זגאונים  השםב
, משיכה  בנאתם  קרי  הותם  אקבלת  מהיא  וכלה  לחתן  הותן  נחגורה  האתז
 כתבו  שה  מומר  אאניו.  בריך  דורףכ  ת"ע,  ישה  האותם  אקנה  תא  לה  ממפניו
 עות  מו  ארקע  קנותן  בלא  אבריהם  דין  אאבל...  וא  המתל  א"  זגאונים  השםב
 שלבו  לכשיטין  תלא  ולבושין  מא  לאינן  שטלטלין  מאר  שפילו  אוא
 חוד  לתנה  מכתוב  לנהגו  שותן  אגוןכ,  עליה  שה  מכלל  באינן  והן  בלהתנאותו
 ורדת  מאינה  של  כגירושין  בין  באלמנות  בין  בגבה  נזהו,  ישואין  נשעתב
 ין  בהן  בהתנאות  לכלה  לזהב  וסף  ככשיטי  תבלונות  סנותן  החתן  האבל...וב
 אףו.  המור  גתנה  מה  זין  ארוסה  אעודה  בכן  לודם  קין  בישואין  נשעת  בנתנןש
 האד.  מורה  גמתנה  לכוונה  הין  אכלה  לחתן  הותן  נה  זמכריז  ושולח  שי  פלע
 והרי  מיהו  איה  בדר  האפילו  ויא  התה  מין  בוא  הת  מביןד:)  ו"מב  ק"ב(ל  "ייק
 וא ההטעםו. משתה ואכל מל שאינם של כתן חעודת סם שכל אאפילוו, דריה
 ביה  אבית  בדהעו  בין  בהן  בהתנאות  ללא  איכוון  אמורה  גמתנה  ללאו  דשוםמ
 מתנה  לוא  העתו  דמשתה  ואכל  מל  שבדברו.  עלה  בבית  לתבא  שחר  איןב
 דוע  ידבר  הישואין  נשעת  בשנותן  ככןו.  ..יא  הה  בחזור  תלא  של  כמורהג

 פעמים  לגםו,  הן  בלהתנאות  והתקשט  ללא  אמורה  גמתנה  לושין  עאיןש
 ראח  למחזירם  ואולין  שלים  כותן  נו  לאין  שמיו,  עלמא  בכבוד  לן  כושיןע
 לא  אם  שאין  שרוסין  אודם  קולחין  שפעמים  לגםו.  בעליהם  לנישואיןה
 ארוסין  הודם  קבודאיו,  כלה  לחתן  הנותן  שמכריזין  ואומרים  ובד  לדוכיןש
 ם  שיש  שמשמע  דנן  תמיו  חבית  לסבלונותד'  מתניו.  לל  כתנה  מם  שיןא
 אומדנאו,  ל"  זתבו  ככןו,  ם  שכל  אאפילו  ווא  הלום  כא  לכי  האו  לא  הרוסיןא
 פקפק  שי  ממעתי  שא  למעולםו.  מורה  גתנה  משום  לותנין  נאין  שוא  הוכחמד
 ותן אאפילוו. גרושה באפילו וכסף והב זכשיטי תמין שהיו ילא שומר לדברב
 גדי  בין  בול  חגדי  בין  במין  שין  אגרושה  דומרל  ל"ם  ז"רמב  הל  עחולקיםה
 א למקדיש האחד דמתניתין בהריש, זהב וסף כתכשיטי בליו עלקו חא לבתש
 עות  מו  אכשיטין  תחרים  אה  לתנו  נם  אמנםא.  לבוש  מיני  מלא  אזכירוה
 כלה  לו  אחתן  להקרובים  שקומות  מקצת  בהוג  נהוא  שמו  כישואין  נשעתב
 ודאי  בלו  אגיל  עבעת  טצמיד  וצעדה  אהב  זזם  ניש  אגיל  ושמחות  בה  לותניןנ
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 הבעל  ונתהק:)  א"ב  נ"ב(ל  "קייד.  תכוונו  נמורה  גמתנה  להרי  שלה  שםה
 ין  אגרושין  בין  באלמנות  ביןכ  ב"או,  לוג  מנכסי  כהו  להווו,  ירות  פוכלא
 .ה לותן אמיןש

 :כתב ואיר מבית הדברי מביאח ה"ק סט צימן סשובה תבפתחיו

 מנםא.  ע"  צה  זין  די  כסיים  וזה  בפקפק  להאריך  שאיר  מית  בספר  בעייןו
 פסקש  ו"ריב  הדותפ  ע"  עמנהג  הוקבע  הכבר  שבזמנינו  ולו  אמדינותב
 לי  בן  כלהורות  ודון  ליש  וותן  נמנהג  הל  ענותן  ושולח  הל  כדאיל  ו"  זא"רמה
 .קפוקפ

למרות , עולה  שמדינא  היה  נכון  לקבוע  שכל  מתנה  אינה חוזרת  נזכריםהש  "דברי  הריבמ
זאת  הלכה  זו  מיוסדת  על  הלכות  אומדנא  שאין  זו  מתנה  גמורה  אלא  שתתקשט  בהיותה 

, תן  את  התכשיטים  רק  למטרת  קישוטאך  אם  אין  אומדנא  שהבעל  נ,  נשואה  לו  בלבד
 .חזר הדין שהם שלה לגמרי, אלא דעתו היתה שיהיו של אשתו

 :תבז כ"ק סז צימןמ ס"ו חשה מבדרכיו

ם "והר  משםב)  עב  קימןס  (נתפתתה  שערה  נרק  פוף  סמרדכי  התב  ככןו
 הם  מובה  גוב  חעל  בין  אשתו  אשם  לקנה  שתכשיטין  ווב  טום  יגדי  באפילוד
ם "רמב  הל  עחולקים  האףח  ש"כ  קסימן  בכתבש  ש"ריב  התשובת  כדלאו
 דברי  לאף  דמרדכי  הוד  עכתבו.  'ו  כזהב  וסף  כבגדי  בלקו  חא  לבת  שבגדיב
 .ובה גוב חבעל הין אתכשיטין מף אפירוש בה לקנה הםם א"רמבה

משמע  מדבריו  שלדברי  המרדכי  אם  הקנה  לה  בפירוש  את  התכשיטים  הם  שלה  ללא ו
 .סייג

נה  דן  בשאלת  הבעלות  על  תכשיטים  שהבעל  נתן   ימןס'  חלק  דת  חבלים  בנעימים  "בשוו
 :והוסיף וכתב, א"ש והרמ"והביא מדברי הריב, לאשתו אם הם שייכים לה

ע  סותם  דכל "ל  בשו"אב,  ש"אף  שבבית  יוסף  הביא  דעת  ריב,  בל  המחברא
גם  בבית  מאיר  תמה  הרבה .  ואם  כן  חולק  על  זה,  מתנות  שנתן  הבעל  הן  שלה

 .א להיפוך"ם ורשב"בשם רשבוהביא ש "על ריב

אך ,  א"כה  את  פסק  הרמלבתשובת  חבלים  בנעימים  לא  הורה  לדחות  מה,  מרות  זאתל
על  כן  אין ,  כל  מיוסד  על  אומדנא  של  הבעל  שלא  נתן  למתנה  גמורההכתב  שמאחר  ש

חוץ  מתכשיטים  השייכים "כגון  כשכתבו  בכתובה  ,  ג  שכבר  אין  אומדנא"לדון  כן  בכה
 :שכתב'  קימן סעזר הניינא אבן תיהודה ב דברי הנודעוזאת על יסוד, "לגופה

 למנה  אבר  סבא  ר"ד  ע"  נף  דנתפתתה  שערהנ'  פ  בשמואל  וב  רנחלקו  שיוןכ
 רב  דוותיה  כהלכתא  דתם  האמרינן  ומין  שין  אבר  סשמואל  ועליה  שה  ממיןש
 ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לדעתא  אמיה  קמיקם  לדעתא  אה  לקני  איט  כ"מ
 כתב  דיכא  הבל  אסתם  הן  מהיינו  דנראהט  ו"  צימן  סז"העע  א"ש  בסק  פכןו
 מיפק  בם  גיה  לניחא  שעתיה  דליכ  ג"  אגופה  לשייך  הל  כתטול  שהכתובהב
 לכך  וה  לקנה  מז  אחתונה  החר  אף  אה  לנותן  ששעהכ  ב"  אתטול  שיניהמ
' פי  אהכתובה  בכתב  נהיהז  י"לפ  וישואין  נבשעת  שקנין  הטעם  מלא  ווטלתםנ
 ף  אתטול  שרצונו  שעתיה  דלי  גברמ  כ"  מנהת  משון  לאינו  שרוע  גלשוןב
 .יניה ממיפקב

 תכשיטים  מוץח"הוסיף  בתשובת  חבלים  בנעימים  שכן  הדין  גם  אם  לא  נכתב  בכתובה  ו
 ":גופה לשייכיםה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

ודאי  שנשאת  לו  על  פי  המנהג  שחוק  המדינה ,  ם  היו  הנישואין  במדינה  זוא
וכיוצא ,  שט  ימןס'  ט  חלק  א"ש  מבי"וכמ,  שהתכשיטים  הם  שלה  לצמיתות

פ "ו  אם  כתב  על  פי  משפט  השטרות  חייב  אף  שאינו  ע"א  קנ"בשבות  יעקב  ח
 .דיננו משום שנכנס בחיוב זה

ש  חולק  בבית  מאיר  וסיים  רק  שבמדינות  אלו  שכבר "כיון  שעל  דינו  של  ריבו
ודאי  כל  הנותן  על  המנהג  הוא  נותן  ויש ,  א"פסק  הרמ  ל  פיעהוקבע  המנהג  

שוב ,  ם  להיפי  מנהג  המדינה  התכשיטים  שייכאבל  כאן  כיון  שעל  .  לדון  כן
 .ודאי מצד הדין הם שלה

 :כתב צז סעיף ל ימןסמ "כן בספר ערוך השלחן חוו

 ,זהב  וסף  ככלי  לו  אול  חבגדי  לומין  דם  הם  אחלוקת  משט  י"יו  ובת  שבגדיו
 קנין  מדם  אני  ברוב  ש,ול  חבגדי  לדומים  שדינתינו  מנהג  מפי  לי  ליראהו
 תכשיטין  הכן  ו.חלוטין  לבנותיהם  ובניהם  ונשיהם  לםקרי  ייותר  הף  אבגדיםה
 וארה  צעל  שמרגליות  ואוזן  הנזמי  וטבעות  וזמים  נמו  כופה  גל  ענושאתש
 מתנה  בה  להקנה  כוה  העדה  בותן  אכשקנה  ו,מורה  גמתנה  באשתו  לקנהמ
 ניה בשל ולה שהן שיון כ,בעל היתת מאחר לף אהן מובהח ג"ע באין  ומורהג
 ]מ"שע כלאד ד"נלעכ[

כתב  הבית  מאיר  שבסתמא  על   שביחס  לתכשיטים  שהבעל  קנה  לאשתו  עולה  מדברינוה
 . היא שלה, אך אם ידוע שנתן לה במתנה חלוטה .דעת המנהג הוא נותנן לה

 י  פל  עמנהג  הוקבע  הכבר  שה  זבזמננו  ולו  אמדינות  במנםא:  "כתב  שאיר  מבית  הבריד
 דון  לישו,  ותן  נוא  המנהג  הל  ענותן  ושולח  הל  כדאיו,  ל"א  ז"רמ  הפסקש  ו"ריב  הדותע
 וקבע  המעשה  לאכן  שזמנו  להתייחס  לכולים  יבריוד,  "קפוק  פלי  במותם  כלהורותו
 ישה לאיתנו נן כעת דעל שרורה בומדנא איימת קן כלע,  א"הרמש  ו"ריב  הדברי  כמנהגה
האומדנא  בכל  דור  ובכל  מקום   ל  פיעההלכה  נקבעת  ,  זו  כומדנא  אשאין  כךא.  כשיטיהת

שבנסיבות ,  "גופה  לשייכים  התכשיטים  מוץח  "כתובה  בכתב  נם  אגון  כ,תלפי  המציאו
 ישהאאלו  כתב  הנודע  ביהודה  שכבר  אין  אומדנא  למרות  שאין  בכתיבה  כזו  להקנות  ל

" למדינות  אלו  ובזמננו  זה"וכן  כתב  הערוך  השלחן  ביחס  ,  דבר  שלא  בא  לעולם
  פסק  על  יסוד  המנהג וכן  בתשובת  חבלים  בנעימים,  שהתכשיטין  ניתנים  במתנה  גמורה

 . החוק ל פיעהרווח 

 : קד כתב ימןסחלק שני ) א"להגאון רבי אשר וייס שליט(ת מנחת אשר "כן בספר שוו

ט "  צימן  ססוףא  ב"רמה,  זה  לזו  וזו  לה  זנתנו  שהתכשיטים  ומתנות  הענייןב
 ךא...  עתו  דאמדן  בלוי  תכל  האמתב...  בעל  לוזרים  חאישה  התכשיטי  דתבכ
 יה  הכסף  הכל  שעולם  המנהג  שזמן  באמרה  נו  זהלכהש  ראה  נקום  מכלמ
עיני  שפחה  על  יד  גבירתה   כבעלה  בלויות  תיו  האישה  העיני  ובעל  הרשותב

ג  מיירי  שנתן  לה  מלבוש  וכסות  בלי "בכהו,  והוא  היה  נותן  לה  כסות  ושלמה
ה מ,  שתתגרש  כתטלם  שנת  מל  עה  לתן  נלא  שמרו  אובזה,  כל  סיבה  מיוחדת

מתנה ם  יוחדים  או  אירועים  מיוחדים  ודאי  דעתו  ליתנשנתן  לה  לרגל  ימים  מ
 .גמורה שאינה חוזרת לבעלים

מתגרשים  לאחר  שמוסדר ,  בזמנינו  רובם  ככולם  של  הזוגות  המתגרשים:  וד  יצויןע
, נשארת  עם  בגדיה  ותכשיטיה  ישהאשבו  בדרך  כלל  ה,  הסכם  גירושין  לחלוקת  הרכוש

א "ההלכה  הפסוקה  ברמ  ל  פיעע  לו  ואין  הבעל  עומד  על  קוצו  של  יוד  לקבל  את  המגי
וההסכמה ,  ת  הרכוש  על  פי  חוק  יחסי  ממוןקויש  שמסכימים  לחלו,  צט  הנזכר  ימןס
בנסיבות  אלו  לא  ניתן  לקבוע  שקיים .  קבלת  תוקף  בהסכם  בר  תוקף  או  בקבלת  קניןמ
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, ישהאא  ושעל  דעת  מנהג  זה  נקנו  התכשיטים  וניתנו  ל"ש  וברמ"המנהג  המבואר  בריב
והרי  ידוע .  ה  בזמן  הבית  מאיריתמציאות  המוכרת  לנו  אינה  כפי  שהישהרי  ברור  שה

א "ם  שחיטה  פי"עיין  רמב(אין  שייך  מנהג  במילתא  דלא  שכיחא  שמדברי  הפוסקים  
ונראה  שלא  ניתן  להכחיש ,  )תסג  ימןסש  סוף  "ריב,  א"שלא  ס  ימןסמ  "א  חו"מר,  ג"הי

ומאחר ,  ללל  וכאת  המציאות  שהחזר  תכשיטים  בעת  הגירושין  הוא  בלתי  מצוי  כל
שמדינא ון  כיו.  לטעון  שהתכשיטים  ניתנו  על  דעת  המנהג  שכיום  אין  מנהג  אי  אפשר

 אומדנא המיוסדת על המנהג הידועח אלא שמכ, המתנה שהבעל קונה לאשתו היא שלה
וממילא  אין  את  אותה ,  על  כן  אין  לדון  כן  כשכבר  אין  מנהג  כזה,  א"נפסקה  ההלכה  ברמ

 .אומדנא

לא  יקוזז   וערכם,  ישארו  ברשותה  יישהאגדים  והתכשיטים  של  הב  הל  כן  בנידון  זהע
 .במסגרת ההתחשבנות ההדדית

 הובא  בבאר  היטב(ט  "יצוין  לתשובת  המבי,  יחס  לכלי  בית  המשמשים  לכל  בני  הביתב .ב
 : וזה לשונו, סתמא הם של הבעלבחרים נתנו אותם אשגם ) ז"צט סק ימן סאבן העזר

' פי  בשפירשו  כלא  אלו  שם  הסתם  העל  ומכר  נא  לכלים  אפילו  האר  שבלא
 .ה לותנים נהיוש

, ט"שובת  המביתת  אבאר  )  ט"ש  סק"הובא  בפת  (קמט  ימןסע  "חתם  סופר  חלק  אהה
  :וכתב

 ית  בכלי  כהם  ששום  מלוש'  יהיש'    פימן  סכתב  שדבר  הטעם  בשנעייןב
 ל שוסות כגון כתם המייתיו. פירוש בן  ככתבש  ש"ע  יבעל  הם  של  ענקראיםש
 שמשים  משניהם  שי  פל  עף  אזה  מראהש  י"ע  ימגריפה  וסף  כלש  קערה  וסףכ
 רכו  דכן  וו  בשתמשים  מולחנו  שוכלי  אל  כם  גי  כניהם  ששמיש  תקרא  נה  זיןא
 ל עקרא נכבודו להכל וזהב וכסף בשמשים מאפילו עבדיו שופלג  משיר  עלש
 ,לו  שכלמ  ה"  מישה  הארובי  קתנום  נאפילו  שבעל  למתוקןל  ה"ה  ו,מוש
 .כתובתה בה לשומו יאלמנותהב תקחם שכשרוצהו

 : אמוד עג קף דתובות כבבבליו

 שפחות ועבדיםב,  עלה  בחיי  במשתמשת  שדרך  כמדור  בשתמשתמ:  בנן  רנות
 חיי  במשתמשת  שדרך  כ-  כסתות  וכריםב,  עלה  בחיי  במשתמשת  שדרך  כ-
 ה  לתב  ככךש,  עלה  בחיי  במשתמשת  שדרך  כ-  הב  זבכלי  וסף  ככליב,  עלהב
 .רמלותיך אגר ממי יל כנכסי ממיתזנאו ביתי בתבת יהא תאתו

ומבואר  שבסתמא  כלי  הבית  כגון  כלי ,  א  ביחס  לכרים  וכסתות"צד  ס  ימןסע  "כן  בשוו
אלא  לאלמנה  יש  רשות  להשתמש  בהן  אך ,  ישהאזהב  וכסף  וכרים  וכסתות  אינם  של  ה

 .חוזר לבעלול ובגירושין הכ, לא למוכרן

דהיינו  שבועיים  לפני  מועד ,  )30/05/2016(ו  "שע  תיירב  א"ך  יצוין  לדיון  מיום  כא
 :סידור הגט שבו נאמר

 היא  שוא.  גינם  בובות  חי  לשי.  הבית  מהיטים  רהוציא  לבקש  מאני:  אישה
 נה  שפני  לקניתי  שרהיטים  במדובר.  וקח  לאני  שו  אחובות  ביתי  אשתתפתמ
 ר  בינימ,  כסאות  וולחן  שבקש  מניא.  חובות  לכנסתי  נאזמ.  דירה  לשנכנסתיכ
 .עודו

 –  לא  שמהו,  ה  לינתן  יילדים  הת  אמשמש  שמה  שוכן  מתה  אהאם:  ד"יהב
 ?צי חציח
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 צי  חתחלק  ילעדיו  בהסתדר  לכול  יבית  שהמ.  ריכים  צא  לם  הר  במיני:  אישה
 .ציח

 .ייקחש – פרים סרוןא. בית לוכרח משולחן: ישההא

ל ה  לקבשק,  צדדים  התגרשו  על  יסוד  הסכמה  זו  שהציגו  בפני  בית  הדיןהל  כן  מאחר  שע
ינם  מבקשים  חלוקת  רכוש  ואיזון  משאבים  בהתאם אמאחר  ש.  עתה  חזרה  מהסכמתם

לכן  גם  דרכי  האישור  להסכם  אינו  חייב  להתקיים  בדרך ,  להוראות  חוק  יחסי  ממון
 . הקבועה בחוק

 ימןסמ  "עיין  הגהות  מרדכי  ב,  יחס  למעמד  ותוקף  ההסכמה  שהוסכמה  בדיון  בבית  דיןב
', שלה  אות  ו  ימןסה  ובבאר  הגולה  "שלג  ס  ימןסמ  "א  בדרכי  משה  חו"תנז  שהביא  הרמ

ובספר  ציץ ,  ק  יא"א  ס"ק  יב  ובביאור  הגר"ע  ס"כ  ובסמ"כב  ס  ימןסמ  "א  חו"וברמ
 .נג ימןסז "עד וחלק ט ימןסב "אליעזר חלק י

א שבכל "ד בשם הרשב"יז סק ימןסא סנהדרין "כ החזו"מש ל פיענראה  ביאור הדברים ו
וח בכך  הוא  נותן  כ,  ין  שיפסקו  עליו  פסיקה  מסויימתמקרה  שהאדם  מקבל  בפני  בית  ד

ח ואלא  פסיקתם  מחייבת  מכ,  לבית  הדין  לפסוק  גם  ללא  דיון  לבירור  דקדוק  הדין
וח המחייב  הוא  מפני  פסיקת  בית  הדין  ולבית  הדין  הכ  אך  בסופו  של  דבר.  ההסכמה

אך , וההסכמה שהוצגה בפני ל פיעלפסוק  או  לאחר  הכרעה  בטענות  הצדדים ולחילופין 
ל   כובהתאם  לכך  מובן  מנהג.  לא  מפני  קנין  מסוג  כזה  או  אחר  שנעשה  על  ידי  אותו  אדם

בתי  הדין  לתת  תוקף  של  פסק  דין  להסכמים  הכוללים  בתוכם  נושאים  שאין  מועיל  בהם 
ל  כל  פנים  אפשר עמאחר  ש  ,התחייבות  קנין  בהיותו  קנין  דברים  וגם  אין  שייכת  בהן

 . אלובנושאים  לפסוק

 .כאמור לעיל, תכולת הדירה תחולק בהתאם להסכמה שהושגה בדיון, יכומו של דברס

, ויש  להורות  על  החזר  מתנות,  כמורדת  ישהאוד  עלתה  טענה  מצד  הנתבע  שדינה  של  הע .ג
 .ב"סז ע ימןסע "ע אה"כפי ההלכה הפסוקה בשו

ישה  תביעה ג  הישהאולאחר  מכן  ה,  הבעל  הגיש  תביעה  לשלום  בית  צוין  כי  בנידון  זהי
והגט  סודר  בהסכמה  בלא  שבית ,  ושגה  הסכמה  לגירושיןהאך  מאחר  ש,  לשלום  בית

ובסופו  של ,  ישהאאין  לנו  אלא  תביעה  לגירושין  מצד  ה,  הדין  שמע  את  טענות  הצדדים
דבר  הוסכם  על  שני  הצדדים  להתגרש  בלא  שבית  הדין  נזקק  לקיים  דיון  מהותי  לבירור 

 ישהא  אפשרות  שבית  הדין  יקבע  שמעמדה  של  הבנסיבות  אלו  אין.  התביעות  לגופן
זאת  מאחר  שרק  כשבית  הדין  נוכח  שקודם  לגירושין .  בטרם  הגירושין  היה  מורדת

ניתן  לקבוע  את ,  ב"בטענת  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת  וכיוצ,  מרדה  בבעלה  ישהאה
לא  כן  כשהצדדים  מצאו  לנכון  שלא  לטעון  כלל  ביחס ,  המעמד  על  יסוד  הטענות

לגירושין  מצד  עצמה  אינה  קובעת   ישהאהתביעה  של  ה.  מו  לגירושיןלנסיבות  שקד
ברר  שקיימת לוגם  אם  ידועה  המרידה  יש  ,  בלא  שידועה  המרידה  מעמד  של  מורדת

תה  ידועה  לבית ייושאין  מציאות  שאילו  ה,  אך  לא  יותר  מכך  בלבד"  אמתלא  מבוררת"
 .ה לחיוב גירושיןושקיימת עיל, הדין בית הדין היה קובע שהמרידה מוצדקת ובמקומה

דהיינו מאחר . ל"אם לעקרונות הנתלוקת הרכוש אמורה להתבצע בהח,  יכומו  של  דברס
ההוראות  הקבועות  בחוק  יחסי   ל  פיעני  הצדדים  הסכימו  שלא  לחלק  את  הרכוש  שש

פת  הנישואין  ונרשמו  על ווהוסכם  שהבעל  נושא  בכל  החובות  שהצטברו  בתק,  ממון
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ובהתאם   ההלכה  בלבד  ל  פיע  הרכוש  מתבצעת  פשיטא  שמכלול  חלוקת,  שמו  בלבד
 .לעקרונות המפורטים לעיל

  יום  להודיע  האם  די  בפסיקה  הנוכחית  להשלים  את 14יתן  בזאת  לצדדים  פרק  זמן  של  נ
או  נחוץ  לקיים  דיון  להשלמת  פסק  הדין  תוך  שמיעת  טענות ,  חלוקת  הרכוש  בהסכמה
ה  מתאימה  יקבע  מועד בהיעדר  הסכמה  ולאחר  שתוגש  בקש.  אודות  כל  פריט  ופריט

 .לדיון לשמיעת טענות בכל הקשור להשלמת חלוקת הרכוש

 'עת דיין בד

הנושא  הנדון  בפנינו  כיום  הוא  בקשת  האיש  להשבת .  דדים  התגרשו  לפני  כשנתייםצה

 .האישה את התכשיטים שנתן לה בזמן הנישואין וחלוקת כלי הבית של הצדדים

 תכשיטיםה

ב  שעל  האישה "ז  סימן  צט  ס"ע  אהע"לאישה  פסק  השובדין  תכשיטים  שנתן  הבעל  ,  הנה

 : וזה לשונו, להחזירם לבעל

: גהה.  מתנתה  בכתהז,  דעתו  מגרשה  מהוא  שי  פל  עףא,  אשתו  לתנה  מנותןה
, דעתה  מלא  שמגרשה  שי  פל  עףא:  היות  לאוי  רך  כלאא,  עות  טאן  כי  לראהנ
 לכ נהת  מנוטלת  שאלמנהה  ל"הו.  לה  שתנתו  מכי  הפילוא,  ליו  עסרחה  שגוןכ
 דוקאו.  הם  בהתנאות  לעשויין  הכשיטים  תוא  לבושים  מהם  שברים  דאינןש
 מתנהל,  שואין  נשעת  בכשיטים  תה  לנתנו  שחרים  אבלא,  בעל  הה  לעשאןש
 ).א" שימןש ס"ריב השםי ב"ב (לה שלוג מנכסי כם הרי התכוונו נמורהג

 :ז"מ סק"כתב בחו

 ה  בהתנאות  לןעושי  שתכשיטים  וגדים  בבשלמא  דטעםה.  לה  שתנתוה  מ"פא
 חתיו  תהיא  שמן  זל  כהם  בתתקשט  שק  רמורה  גמתנה  לעתו  דין  אישההא

 אשתו  לנותן  הבל  אה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לדעתא  אליו  עסרח  תם  אבלא
 ה  זלהתנאות  ולבוש  לאוים  ראינן  שטלטלין  מארש'  פי  או  אעות  מו  ארקעק
 וספותת  מרע  גלא  דו  בורדת  מאינה  של  כגירושין  בין  באלמנות  בין  בגבהנ

 לרחמיה  וחבריה  לתנה  מיהיב  דאן  מאטו  דכתובתה  בה  למוסיף  שלישש
 ימןש  ס"ריב  התשובת  בייןע,  עולם  ליה  לרחים  דיניה  ממשקל  לעי  ברבאע
 הוסיףש'  תו  הדין  כמתנה  הין  דהוציא  לותו  אכופין  שאותן  מוא  האםא  ו"ש
 :א"הו מ"ט' ם פ"רמב בעייןד ו"נ קימן סקמן ליתבאר והל

 :ל "ו וז"מואל סקכן כתב בבבית שו

 התנאות  לשוים  עהם  שתכשיטים  וגדים  בשלמא  בטעםה.  לה  שתנתוה  מ"פא
 בל  א,חתיו  תהיא  שמן  זל  כהם  בהתקשט  ללא  אמורהג'  מתנ  לעתו  דין  אהםב
 ורדת  מינה  אשהיא  כמתנה  בה  לתןנ'  התקשטול'  שוי  עאין  שתנות  מארש
 :א" שימןש ס"יב רשובת תעייןו

 :וזה לשונו, א"ן שסימ ש"מקור דין זה הוא בריבו

 ודאי  דתנה  מרך  דאשתו  לבעל  הנתן  שם  התכשיטין  הה  זבנדון  שאמרת  שהמ
 שםכ  ב"כש,  ה  למין  שאין  ויא  התנה  ממורה  גתנה  מאשתו  לנתן  שבעלה
 את  זלוחוי  ש"  עמכריז  וכלה  לתכשיטין  הותן  נשחתןכ  כ"או.  ל"  זגאוניםה
 מפניו,  המשיכ  בנאתם  קרי  הותם  אקבלת  מהיא  וכלה  לחתן  הותן  נחגורהה
 שם  בכתבו  שה  מומר  אאניו.  בריך  דורףכ  ת"ע,  ישה  האותם  אקנה  תא  להמ
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 בגרושה  דעטור  בתוב  כמצאת  שה  מוא  המדעתיו.  וא  המתל  א"ז'  גאוניה
 בלא, ימנה האה  נחרת  אמצא  שנפשיה  דדעתא  מוקא  דעליה  שה  ממין  שאיןש
 מאן דמתיבתא  משדרו  דתב  כעודו.  ה  לקני  אא  להכי  דדעתא  אליו  ערחה  סםא
' דעת אה לקני אי כמרינן אא  לה  למגרש  ושואין  נשעת  באשתו  לתנה  מכתיבד
 עי  ברבא  עיה  לרחים  דמאן  לתנה  מיהיב  דאן  מעתה  מאלאד.  מיה  קמיקםל
 נפל  ורחמיה  לתנה  מיה  ליהיב  דמאןנ  ד"הו,  עלם  ליה  לרחים  דיניה  ממשקלל
 בותינו  רושים  עך  כעודו,  וא  העמא  טאו  לאה,  תנה  מדרא  היכסא  איניהוןב
. נכון  ומת  אה  זכלו.  עטורכ  ב"ע',  כו  ומתיבתא  דייני  דכל  וראשוניםל  ה"ז
 אינה של כגרושין בין באלמנות ביןב ו ארקע קנותן בלא אבריהם דין אבלא
 לא  שהגו  נלא  של  ככתובתה  בה  להוסיף  שתוספת  מרע  גלאד.  ו  בורדתמ
 נותן  החתן  הבלא.  ותה  אגבין  מאין  שברצלונה  בנוהגין  שדרךכ,  גבותהל
 שואין  נשעת  בנתנן  שין  בהן  בהתנאות  לכלה  לזהב  וסף  ככשיטי  תונותבלס
 מכריז ושולח שי פל עאףו. מורה גתנה מה זין ארוסה אעודה בכן לודם קיןב
 כשיטין  תלא  ולבושין  מא  לאינן  שטלטלין  מאר  שפילו  או  אעות  מותן  נהז
 כתוב  לנהגו  שותן  אגוןכ,  עליה  שה  מכלל  באינן  והן  בלהתנאות  ולבושל
. מורה גמתנה לכוונה הין אכלה לחתן הגבה נזהו, שואין נשעת בחוד  לתנהמ
 יהו  איה  בדר  האפילו  ויא  התה  מין  בוא  הת  מביןד:)  ו"מב  ק"ב(ל  "יי  קהאד
. משתה  ואכל  מל  שאינם  של  כתן  חעודת  סם  שכל  אאפילוו,  דרי  הוהרימ
 עודה בין בהן בהתנאות ללא איכוון אמורה גמתנה  ללאו  דשום  מוא  ההטעםו
 .עלה בבית לתבא שחר אין בביה אתביב

רי  דהלכה  פסוקה  וברורה  בלא  חולק  כי  דין  התכשיטים  שנתן  הבעל  אינה  מתנה  גמורה ה
 . ולכן בזמן הגירושין על האישה להחזירם לבעל, אלא להתנאות בהם

 :וזה לשונו, ח"חי תשובה סקתעיין בפו

 מנםא.  ע"  צה  זין  די  כסיים  וזה  בפקפק  להאריך  שאיר  מית  בספר  בעייןו
 פסקש  ו"ריב  הדותפ  ע"  עמנהג  הוקבע  הכבר  שבזמנינו  ולו  אמדינותב
 לי  בן  כלהורות  ודון  ליש  וותן  נמנהג  הל  ענותן  ושולח  הל  כדאיל  ו"א  ז"רמה
 יפוי  בו  זמדינה  בנכתבים  הנאים  תטרי  שידי  לאו  בקרוב  מדשים  חךא.  קפוקפ
 שעת  מ'הי  ישידוכים  הזמן  בהכלה  לחתן  היתן  שהמתנות  שבאר  לישה  האחכ
' וספ  השליש  הבד  לתטלם  ופסוקה  ולוטה  חתנה  מאשונה  רשעה  מישואיןנ
 חתן  הד  צל  שפיצה  חנפש  ורצון  מם  אודע  יאיניו.  וחלטו  יזרה  חשניב'  אפיו
 דעתם  מן  כותבים  כהחניף  לדי  כפעמים  לעצמם  מהסופרים  שו  אכתבנ
 ינוכ  א"ע  ברבים  בבושת  הפני  מחתן  הצד  ומנהג  הכן  שחתן  הצד  לאומריםו

 יוצאים  ויתומים  הלקו  נפעמיםז  ל"עי  ון  כהתנהג  לכון  נא  לשותק  וסרבמ
 משבחו. ו זתנה מאףו' וספ השליש הובאת גאשתוי  ש"  עביהם  אנכסי  מקייםנ
, ל"נ  הנהג  מחדשש  ל"מכ,  ם  בין  אליש  שוספת  תנהג  מאף  שוזנןק  פ"  קניא

 ד כתבתי"הנלענ, נהג קדמונינומובודאי ראוי להניח הדבר ב

ש "והמנהג  הוא  כהריב,  א"בית  מאיר  דאין  לשנות  מפסק  הרמהכי  דעת  ן  האמור    מהעולה 
 .א"והרמ

 י  אין  מקום  למנהג  כזונות  האלמנהמדין  של  בג  "סימן  צג  סבציין  כי  דעת  הבית  מאיר    לשי
ת "ש  בפ"עיי,  היתומים  כל  זמן  שלא  תבעה  כתובתה  גד  ההלכה  כאשר  האלמנה  ניזונית  מנכסינ

 . ה"סק

  היום  שהתכשיטים  שנתן  האיש  נשארים  לאישה  לא  ידעתי מה  שכתב  חברי  שהמנהג,  כןל
ל  התכשיטים  שנותן כו,  קיימות  גם  היום  דעתהומדן  אש  ו"הרי  סברת  הריב,  לו  מנהג  זהן  מניי

בעה   תישהאבפרט  במקרה  זה  שה.  לא  ניתנו  לשם  מתנה  אלא  כדי  להתנאות  בהם  ישהאהבעל  ל
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, כל המשנה מן הדין ידו על התחתונהועל כן , דעתא למישקל ומיפק לא יהיב להוא,  את  הגרושין
א "הרי  פסק  הרמ,  א"הואיל  והצדדים  הם  מבני  עדת  אשכנז  ההולכים  ביד  רמ.  ועליו  להביא  ראיה

 .ועל האישה להחזיר את התכשיטים לאיש, הוא המחייב

הם   שהרי  גם  דעתו  בהמשך  התשובה,  )א"ווייס  שליט(ה  שהביא  ראיה  ממנחת  אשר  מ
והבעל  ישיב  לה  את  המתנות  שנתנה  לו ,  תשיב  לו  את  התכשיטיםוהיא  ,  כמחליפים  את  המתנות

  .קודם הנישואין

 94'  ל  בעמ"א  גולדשמידט  זצ"א  פסק  דין  של  הגר"מצאתי  בפסקי  דין  רבניים  חיי  כדברו
 . שכתב בפשיטות שתשיב האישה את התכשיטים לבעל

 לי הביתכ

 :ל" סימן כט וזא"ט ח"ז הביא את דעת המבי"בבאר היטב שם סק, ובעניין כלי הבית

 ן  התובתה  כגבות  ליא  השבאה  ככלה  הקרובי  וחתן  הרובי  קהל'  נותני  שהמ
 פי  ף  עלל  וא"ש  ז"ריבה'  כת  שכמו  ותובתה  ככלל  בותם  אשומו  ילא  ולהש
 וי  הטעמא  דכיון  דרוביו  קמיה  נ"  הרובותיה  קלא  אתב  כאל  ל"  זוראןר  ד"הש
 כמו  ורוביו  קו  ארוביה  קנא  שא  לה  ליתנו  נהם  בתתקשט  דאדעתא  דשוםמ
 תכשיטיה  בחרת  אישה  אתקשט  תלאש'  זרע  ליהיו  שסתברא  מך  כחר  אכתבש
 הם  שיון  כלו  שהם  שראה  נקרוביה  מבין  וקרוביו  מין  בו  ליתנו  נאם  שמוכ
 חתן  לתת  לרגילים  שלבוש  מו  אלוק  חוא'    אבעת  טמוכ'  פי  בו  לניתנוש'  בריד
 וא  הםא  שניהם  לתם  סך  כניתן  ושניהם  למשמש  שבר  דוא  האםו  תנה  מרךד
 ל  עי  כלו  שם  החתן  הקרובי  מוא  האם  וכלה  לתחזור  שראה  נכלה  הקרובימ
 .יורשיה לווכ ה" גיא השמתהכ כ"א ויתנונ' קרובת לו אקרובםל סתםה

ט  כלי  בית  שניתנו  לבני  הזוג  חוזרים  לאחד  מהני  הזוג  שקרוביו  נתנו "לומר  לפי  דעת  המביכ
 .את הכלים

פ  שניתנו "דכתב  דכל  שהם  תשמישי  בית  אע,  בחלק  ב  סימן  פ  משמע  דסותר  את  עצמוו
 .י קרובותיה הרי הם של הבעל" עישהאל

 :זה לשונוו, ימן קמט עמד על קושיא זו ותירץ סובחתם סופר אבן העזר א 

 ם  עתומים  יל  שביהם  אבי  אצדדים  התעצמו  נשר  אאלמנה  הסילוקד  ה"ע
 כלל  הסייםט  ש"י  כ"סא  ס"חש  ב"  מצמו  עתרט  ס"מבי  הי  כאמתה.  אלמנהה
' גירושי  לו  אאלמנותה  בתובתה  כגבות  לאה  בצמה  עשהיא  כלו  אמתנות  היכ
 כלל  בישומים  נאינם  וקרוביו  מין  בקרוביה  מין  בה  לנתנו  שמתנות  הל  כובהג
 קחת'  קרובי  מאם  שראה  נשניהם  למשמשים  שתנות  מם  האםו.  'תוסו'  תוכ
. ל"כ  עתובתה  כשומת  בלא  אקחם  תא  לקרוביו  מם  האם  וומא  שלי  בותםא
 וא  הםא'  רובתיק'  פי  אנותנים  שה  מבלל  א"ז  והעלהו'  כ'    פימןב  ס"ח  באלוו

 ו  זסתירה  בהרגישו'  כו  ונדוניתה  בה  לשמין  ולו  שיא  הביתב'  כוו'  משתמשיש
ל "ד  נ"לענ  שלאאט  "  צימן  סיטב  הבאר  המזר'  לי  עשרע  א"אג  ל"כנהב
 ית בכלי כהם ששום מלוש' יהיש'  פימןס' כ שדבר הטעם בשנעייןמ ב"לקד
 .פירוש בןכ' כש ש"ע יבעל הם שלע' ראינקש

 זה  מראהש  י"ע  ימגריפה  וסף  כל  שקערה  וסף  כל  שוסות  כגון  כתם  המייתיו
 וכלי  אל  כם  גי  כניהם  ששמיש  תקרא  נה  זין  אשמשים  משניהם  שי  פל  עףא
 שמשים  מבדיוע'  אפי  שופלג  משיר  על  שרכו  דכן  ווב'  שתמשי  מולחנוש
 תנוםנ'  אפי  שבעל  למתוקןל  ה"הו  מו  של  עקרא  נכבודו  להכל  וזהב  וכסףב
 ה  לשומו  יאלמנותה  בתקחם  שכשרוצה  ולו  שכלמ  ה"  מישה  הארוביק
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 יכול שבעת טגון כלה וו למיוחדים הדברים בייריט מ" כימן בסךא כתובתהב
 עושיםש'  חשובי  המטה  הצעת  מם  גאולי  ויא  הגם  וצבעו  אל  עשומו  לואה
 ותנםנ'  רובותי  קם  אליא  תזה  בית  בני  בארי  שישתמשו  שלי  במש  משניהםל
 הורות לאויר' יז ה"פ למצאנ. לו שם הקרוביו מאם וישומים נאינם ולה שםה
 כלה  האבי  מניתן  שסף  כל  שכוס  וסף  כלש/  סוכר  הקופסתש  /יקס  בהצוקרש
 בח  ששום  מקחם  תיא  הבל  אווים  שמי  דניכוי  בתובתה  כשומת  בותם  אקחית
 .'בי איתב

אבל .  המשמשים  רק  את  הבעל  הרי  הם  שלועולה  מדברי  החתם  סופר  הוא  שכלי  הבית  ה
מיוחדים  לשניהם  ומשמשים  לצורכי  שניהם  אז  אם  קרובי  האישה  נתנו  אותם  שייך  הדבר   הכלים

מחלוקת בין הצדדים המכיוון ש, לפי חילוק זה. ואם  קרובי  הבעל  נתנו שייך הדבר לבעל,  לאישה
י  שקרובי  משפחתו מרי  כל  ה,  כגון  רהיטים  ומוצרי  חשמל,  המשמשים  את  שניהם  היא  בכלי  בית

 . ייקח אותו נתן חפץ מסוים

כל  תכולת  הדירה   שו  נתן  האיש  את  הסכמתו"ב  באייר  תשע"ולם  בדיון  שנערך  ביום  כא
ת  הסכמתו   אד  מקבל"ביה.  יוהשאר  יתחלק  חצי  חצ,  המשמשת  את  הילדים  תישאר  לצורכם

הרי  הוא  חייב  ליתן ,  אליואף  אם  נפסוק  להשיב  את  כלי  הבית  שהביא  האב      לציין  כיי  ליע.  ל"הנ
ע  אבן  העזר  סימן "דין  המבואר  בשו  הכחמ,  את  כלי  הבית  השימושיים  עבור  הילדים  כפי  צרכן

 .ו" סג"ע

   'סקנה לדעת דיין במ

הואיל  ולדברי  האישה  נמכרו  תשיב  לאיש  את ,  תכשיטים  שנתן  האיש  לאישהה .א
 .דמיהם לפי ערכם בשעת המכירה

לק  בהתאם  להסכמת  התובע  כפי  שהצהיר היא  תחו,  אשר  לשאר  תכולת  הדירהב .ב
 .ו"ב באייר תשע"בדיון שהתקיים ביום כ

 'עת דיין גד

ולדעתי  בנידון  זה  אין  צורך  להכריע  כיצד  יש  לנהוג ,  קראתי  דברי  עמיתי  הדיינים  לעיל

א וכיום יש אומדנא "שנשתנה  המנהג מזמן הרמ'  אם  כדעת  דיין  א,  בזמנינו  ביחס  לתכשיטים

שהמציאות  לא  השתנתה  ונשארה  אותה '  או  כדעת  דיין  ב,  מורהשהם  ניתנים  במתנה  ג

 .אומדנא שאין זה מתנה גמורה ויש להחזיר התכשיטים בגירושין

ומה ,  ואיל  והתכשיטים  נמכרו  ולא  ידוע  מה  הסכום  שהתקבל  ממכירתם  הדעתי  בנידון  זהל
  צורכי שה  לצורכי  הבית  עד  הגירושין  אוימאם  התמורה  ש,  נעשה  בתמורה  שהתקבלה  ממכירתם

ב בהתחש,  לפיכך  הואיל  ודמי  המזונות  שנפסקו  עבור  הילדים  נקבעו  ברף  התחתון.  הילדים
הסכום  שהתקבל  ממכירת  תכשיטים   גיסא  אידך  ומ,במצבו  של  האב  כאברך  חסר  אמצעים

לכן  איני  רואה  לנכון   ,מורה  סייעה  להשלמת  צורכי  הילדיםשהתמשומשים  אינו  גדול  ויתכן  
ובנידון  זה  אני  סבור  שאין  לחייב  האישה ,  ינים  במישור  העקרונילהכריע  במחלוקת  בין  הדי

הוצאות  המשפט  לקיום  דיון  כדי  להוכיח  בכמה  נמכרו .  להחזיר  התמורה  שקבלה  מהתכשיטים
ומוטב  לאב  לומר  שאם  בכל  זאת  כלפי ,  ומה  נעשה  בכסף  יהיה  גבוה  יותר  מהתמורה  שהתקבלה

 .ן זאת לטובת ילדיושמיא גליא שמגיע לו משהו מהתמורה הרי הוא נות
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ד  לסיים "ולא  יקבלו  עצת  ביה,  צדדים  ימשיכו  להחזיק  בדרכם  ולהמשיך  במאבקהם  א
אני  ממליץ  שגם  לאחר  שמיעת  הצדדים ,  החלטה  זושבהמחלוקת  בהסכמה  בהתאם  לעקרונות  

 .והאמת והשלום אהבו, הצדדים להסכמה במידת האפשר את נביא

 סקנהמ

הם  או ,  שיטים  ובגדי  האישה  שלא  לחייבה  להחזירןברוב  דעות  בית  הדין  פוסק  ביחס  לתכ

היא  תחולק  בהתאם  להסכמת  התובע ,  באשר  לשאר  תכולת  הדירה.  לבעלה  לשעבר,  דמיהם

 .ו"ב באייר תשע"כפי שהצהיר בדיון שהתקיים ביום כ

 ).17/05/2018 (ח"בסיון התשע' גיתן ביום נ

      

 ד" אב–רב אוריאל לביא ה רב שלמה תםה ד מלכארב דוה

 


