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 ג"הרב מרדכי רלב, הרב דוד בירדוגו, ד" אב—רב יוסף גולדברג ה

 )ד גד אדרי"כ עו"ב י"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )ד חיים מכלוף"כ עו"י ב"ע( לוניפ  :נתבעה

 ; תובה וחלוקת רכוש כ:נדוןה
 יות שניתנו על ידי בעל מחשש לפרסום בגידתו באישה התחייבויות רכוש טלותב

 סק דיןפ

עוד  בטרם  הגירושין ).  20.10.2015(ו  "במרחשוון  תשע'  הצדדים  התגרשו  בתאריך  ז

החליט  בית  הדין  שהדיון  על  הכתובה  והרכוש )  8.7.2015(ה  "א  בתמוז  תשע"בתאריך  כ

 .יהיה לאחר הגט

שמע   ןדיהת  בי,  ל"ון  הוכחות  בנושאים  הנהתקיים  די)  12.7.16(ו  "מוז  תשעבת'  תאריך  וב
 .ןדיהת הוצגו מסמכים לביכן חם וכמו כוי אאת הצדדים וב

 –ה  ייהשנ  .ה  לכתובתהישביעת  הא  ת–האחת  :  עומדות  לפנינו  שתי  תביעות  מרכזיות,  בכןו
 .ן הרכושייבענ) ביעות הדדיותת(

 .ה את כתובתהישיביע את דעתו בתחילה בנושא תביעת הא ןדיהת יב

ק  את נימהוא  .  על  תיק  לתביעת  גירושיןבפתח  ה  )27.5.2015(ה  "ן  תשעוובסי'  טאריך  תב
, י  הנישואיןיון  בחמלפני  שנה  וחצי  פגעתי  בא:  "דבריו  לכתב  התביעה  ואלו'  תביעתו  בפרק  ב

 ."יונות איומיםיזב, בושות, וריםיסי, צער וסבל –ומאז חיי אינם חיים 

ובדיון  הראשון  שהתקיים  בתביעת  הבעל ,  יתה  פתחה  תביעה  לשלום  בישהא  ,גיסא  אידךמ
אני  רוצה "על  אף  הבגידה  שלו    שהישהצהירה  הא)  8.7.15(ה  "א  תמוז  תשע"לגירושין  בתאריך  כ

אינה  רוצה   שהצהירה  שםכן  כמו    ו,)20שורה    ,הדיון  פרוטוקול("  אחרי  שיחזור  בתשובה,  שיחזור
 ).23שורה , שם (להתגרש

היה  לי  קשר ,  התפלתי  ִאנ –]שהוזכרה  שם'  בחורה'עם  [=  הִאתתוך  שטיפלתי  :  "הודהל  בעה
 ).66–65שורות , שם(" היה לי יצר הרע, התִא

על ויתורו  ןדיך רה הסכימה להתגרש תמורת ביצועו של התצהיר שחתם הבעל אצל עוישאה
 .)95, 79–78שורות  שם (הבהיר לה שאין לתצהיר תוקף משפטי ןדיהת אך בי, נושא הרכוש לטובתהב

ת בא  הנטע,  שה  שאין  תוקף  להסכםיהא  של  ]דאז[ה  חאת  כול  לב"הובהר  בדיון  הנאחר  של
 ).97שורה , שם( לחוק יחסי ממון 8וצה לחלק את הרכוש לפי סעיף ר היאה שישהא חכו
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 טענה)  8.7.2015(ה  "א  בתמוז  תשע"כשה  בתאריך  יהא  חכוכתב  ההגנה  שהגישה  באת  ב
הבעל  אינו ,  של  הבעל  לחדול  מדרכו  הרעהה  שעל  אף  הבטחות  חוזרות  ונשנות  ישהא  חכובאת  

ועל  כן  כותבת  באת ,  בדירה  שכורה  בטבריה  אותה  בחורהם  עומד  במוסכם  וכיום  הוא  מתגורר  ע
ה טה  לקבל  את  גישכי  בשל  מעלליו  ומעשיו  של  הבעל  תסכים  הא  )6סעיף  בם  ש(ה  ישהא  חכו

 .בכפוף לקבלת מלוא זכויותיה

ה ישי  נודע  לאכ)  7  ם  בסעיףש(הוסיפה  ,  השיהא  חכוכתב  התביעה  לכתובה  שהגישה  באת  ב
ח  לצורך  מימון "שהבחורה  אף  נכנסה  להריון  וביצעה  הפלה  כאשר  הבעל  לווה  כספים  מגמ

 .ההפלה

, )4.6.2015(ה  "ן  תשעווז  בסי"ייום  מ[...]  ה  מכתב  מאת  הרב  ישהא  חכוצירפה  באת  כן  מו  כ
 :ןדיהת שכתב לבי

 תלאות  רבות  מצד  בעלה,  הברה  בשנה  וחצי  האחרונע]  לוניתפ[ה  ישכי  הא"
כל תחנונינו בפניו כי [...] ה זרה ישעזב  אותה  לאנחות  וחיבק  חיק אש]  לוניפ[

ו  ממשיך  בריש  גלי  במעשיו זואף  בשעה  ,  הושבו  ריקם,  יחדל  מדרכו  הרעה
  ."הרעים

ה  לתביעתה  העתק  שטר  הכתובה  שבו  מופיעה  התחייבותו ישהא  חכוצירפה  באת  כן  מו  כ
 . ח"שאלף אה משל הבעל על סך 

אין  כל  ספק  בכך  שהבעל  הוא  זה  שגרם   –כולל  הודאתו  של  הבעל    –אור  כל  האמור  לעיל  ל
 .ה זכאית למלוא כתובתהישועל כן הא, לפירוק המשפחה ולגירושין

תביעה  רכושית  נוספת ,  עתה  נפנה  לתביעה  הרכושית  המורכבת  מתביעה  בנושא  הדירהו
 .ותביעה בנושא החובות המשותפים, לטליןיטתביעת חלוקת מ, הישבדירת הורי הא

 .לטלין המשותפיםיטתחילה נתייחס לתביעה בעניין הדירה המשותפת והמב

לטלין  המשותפים  הנמצאים יטבעל  תבע  חלוקה  שווה  הן  בדירה  המשותפת  והן  בכל  המה
 .בדירה

לטלין יטה  הביעה  את  התנגדותה  הן  לחלוקת  הדירה  והן  לחלוקת  המישהא,  גיסא  אידךמ
 )1.1.2015(ה  "שעתבטבת  '  יבתאריך    ןדיהבעל  חתם  על  תצהיר  בפני  עורך  שום  שמוזאת  

 .שמעביר לה ללא תמורה את כל חלקו בדירה וכן את כל תכולתה

 .ל ולבדוק את תוקפו החוקי וההלכתי"רצוננו להתייחס לתצהיר הנב

ה  שמאחר  שהתצהיר  לא ישלא  ןדיהת  הבהיר  בי,  ןדיהת  מהלך  שני  דיונים  שהתקיימו  בביב
 .על כן הוא אינו בר תוקף, ל תוקף בערכאה משפטיתיבק

השגות  הלכתיות  רבות  על  נוסח  התצהיר  שפוגמות  באופן  מהותי  בתוקפו   ןדי  התש  לביי
אך  אין  לנו  צורך  להאריך  בכך  וזאת  משום  שאף  אם  נתעלם  מנוסח ,  ההלכתי  של  התצהיר

 .כפי שיבואר להלןוהתצהיר נגיע למסקנה שאין לו כל תוקף הלכתי 

כלומר  בעיצומו  של ,  )1.1.2015(ה  "בטבת  תשע'  ידים  שהתצהיר  נחתם  בתאריך  קלהש  י
ון בסיו'  טשהרי  הבעל  בכתב  תביעתו  לגירושין  מתאריך  ,  סכסוך  גירושין  עמוק  בין  הבעל  לאשתו

 .ון בחיי הנישואין ומאז חייו אינם חייםמכותב שלפני שנה וחצי פגע בא, )27.5.2015(ה "תשע

או  שחותם  התצהיר  לא :  משתי  מסקנות  מתבונן  בתצהיר  יסיק  אחתכל  ה,  אור  הקדמה  זול
שהרי , או  שמאחורי  החתימה  על  התצהיר  מסתתרת  עילה עלומה  צלול  בדעתו  בעת  החתימה  היה
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משום שהבעל היה באותה עת בסכסוך קשה עם  ,)בלשון המעטה(" מוזר מאוד"תוכנו  של התצהיר 
 .אשתו

ניים ה  שבדירה  ששוו  מדובר(ורה  את  חלקו  בדירה  מעביר  לאשתו  ללא  תמ  ש2שם  בסעיף  תוב  כ 

 ;)ח"שלף אאתיים וחמישים ומיליון מכלומר שהבעל וויתר על חלקו בסך , ח" שוחצי מיליון

וא  מעביר  לאשתו  את  כל  תכולת  הדירה  וכן  מוריש  לאשתו  את  כל  הכסף  שמגיע   ה3סעיף  ב
 ; לו מירושת אמו

הדסה   ליםחום  שהוא  זכאי  להם  מבית  הספי  הפיצוייכ  הוא  מעביר  לאשתו  את  כל  4סעיף  ב
 ; לוםהשן אמו עליה יבעני

וא מעביר לאשתו את כל החסכונות בבנק ובחברות הביטוח וכן את חלק הירושה  ה5 סעיףב
 ). וא זכאי לחלק מהדירה לאחר שרכש אותהה(בדירת חמותו 

ביר כן  שאדם  שעומד  על  סף  גירושין  יעיתהי  :עומד  ותמה  על  כך,  מתבונן  בתצהירהל  כ
 ?לאשתו את כל רכושו בהווה ובעתיד ללא תמורה

 ןדיהת  דבריה  במהלך  הדיון  שהתקיים  בביבה  ישסיפקה  לנו  הא,  ת  הפתרון  לתעלומה  זוא
 : )לפרוטוקול 3 עמודב(לו דבריה וא). 12.7.16(ו "תמוז תשע' בתאריך ו

, ל"ן  הנייוא  פחד  שאני  אפרסם  אותו  בענהגלל  שבהוא  הסכים  לחתום  "
ואומרים  לי  על יי  אנשים  היו  מתקשרים  אל.  י  הוא  רב  גדולוחשש  מזה  כ

ודרשתי   ןדיהת  אני  הגעתי  לבי.  מקומות  מפוקפקים  שהוא  נמצא  שם
 ןדיך  רהוא  בא  אלי  וביקש  ממני  לחדול  מהגירושין  ולבוא  לעו,  להתגרש

 ."ם לי שהוא מעביר לי את כל הרכושוויחת

 : )2עמוד , שם( ל"פרוטוקול הדיון הנבצהיר הף הבעל א

ה  הכריחה  אותי  לחתום  שאני  מעביר  את  הדירה  על  שמה  וחתמתי  רק ישהא"
בתנאי  שאנחנו  ממשיכים  לחיות  יחד  והיא  לא  קיימה  את  הדבר  וביקשתי 

 ."מעורך הדין לבטל את ההסכם

ה  שתתגרש ישל  נחתם  בעקבות  איומי  הא"אין  כל  ספק  שהתצהיר  הנ,  ל"אור  הדברים  הנל
, ומאחר  שהבעל  היה  במעמד  חשוב  של  רב,  עם  אותה  בחורהממנו  ותפרסם  עליו  את  כל  מעלליו  

כדי  לעצור   רחוכועל  כן  נאלץ  לחתום  על  התצהיר  בעל  ,  יונותיזופחד  מאוד  מהב,  מוהל  ושוחט
שלאחר  הגירושין ,  שיהיו  לאחר  הגירושין  וכפי  שאכן  כך  היה  ואת  הביזיונות  את  הגירושין

 . יונות שבפרסומים אלויזהתפרסמו מעלליו עם כל הב

תן  מתנה  מחמת והנ  "):ימן  רמב  סעיף  אסושן  משפט  ח(וך  ערהלכה  ידועה  היא  בשולחן  ,  הנהו
 ."אי ידעינן באונס אינה מתנה – אדעואינו מוסר מ פילו אםאו[...] אינה מתנה  – ונס שאנסוהו ליתןא

 :ונוו לששכתב וז )אק "ס(ע "בסמן שם עייו

 אבל[...]  '  מקני  ומר  גזוזי  וונסי  אגבא  'מרינן  אמכור  לאנסוהו  באוקדו"
 המתנה ביה ליחא נלא דעלמא בעת דגילויב – וזי זקבל מלא דיון כ– מתנהב
 נותןה  'כתבו  והמחבר  וטור  ההתחילו  דהאו  [...]  מתנה  הבטלינן  מנותןש
 יסורין  והכאה  דדול  גונס  אאוקו  דוצה  לומר  רינוא'  ונסא  אחמת  מתנהמ
 הוא  ותנו  נבר  דום  שטעם  מדאיו,  נותן  ויה  ליחא  נלא  דל  כלאא,  הן  בכיוצאו
 ."לם שלב בלא וו ליתן לאונסוה
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ה  בעצמה  הצהירה  שמחמת  הפחד ישאין  לך  גילוי  דעת  גדול  מזה  שהא,  דןדידון  ינב
ברור  הדבר   .וחתם  שם  על  התצהיר  ןדיעורך  לבעל  ההלך  ,  יומיה  לפרסם  את  מעלליואמ

כן  הבעל  זכאי  למחצית ל  ע.  לב  שלם  ואין  לו  כל  תוקף  הלכתיבולא  ניתן    שהתצהיר  נחתם  באונס
 .חלקו בדירה וכן למחצית חלקו בתכולת הדירה

וא  ואשתו  זכאים   ה–ת  הורי  אשתו  רהבעל  מוותר  על  חלקו  בדי  שאמר  נ  לתצהיר5סעיף  ב
 . מערך הדירה אחוזים שרע־מישה לח)לפי האמור שם(

האמור י  מובהר  בזה  שעל  פ.  אחר  שנחתם  באונסמרור  הדבר  שאף  סעיף  זה  אינו  בתוקף  ב
מתברר  שהצדדים  רכשו  חלק  מהזכויות   )2עמוד  בם  ש(ל  "מהתאריך  הנ  ןדיהת  פרוטוקול  ביב

אחוזים  מערך  הדירה   שרע־לושהשה  רכשו  ישה  כשהבעל  והאיששל  הורי  הא"  עמידר"בדירת  
שישה  וחצי   כלומר(הבעל  תובע  מחצית  מזכויותיו  בדירת  ההורים  ו)  בתצהירן  צוימשר  כ־עולא  חמישה(

. ל"בהתאם לחלקו הנ רהדילשכר  ,לטענתו, הוא זכאי –אם הדירה מושכרת  –חילופין לו )אחוזים
כום סאך  טענה  ביחס  ל,  ל  בדירה"את  החלק  הנו  ל  שאכן  שניהם  רכש"ה  הודתה  בדיון  הנישהא

 ."ת זה כמתנהאאני רואה ": שבעלה שילם עבור הדירה

שאכן  הבעל   ןדיהת  לא  הומצאה  כל  הוכחה  לבי,  ןדיהת  ה  אינם  מקובלים  על  ביישברי  האד
 ןדיהת  ועל  כן  בי,  הלנִמבנתן  לה  זאת  במתנה  ואף  לא  העביר  על  שמה  את  זכויותיו  בטאבו  או  

 .הישקובע שהבעל זכאי למחצית הזכויות שרכשו הצדדים בדירת הורי הא

כל חוב   –  שהיטובת  הא  ל–סכים  שיקוזז  מחלקו  בדירה  מוא  הבעל  הצהיר  במהלך  הדיון  שה
ואף   שרה־עמונהש  לחשב  את  כל  חוב  מזונות  העתיד  לילדיו  עד  גיל  הסכיםכן  מזונות  העבר  וכמו  

 )2 עמודבם ש(ען  בפרוטוקול  הדיון  האחרון  טהבעל  כן  ו  מכ.  הישסכום  זה  יקוזז  מחלקו  לטובת  הא
. ח"  שלוש  מאות  ושמוניםוששת  אלפים  שה  משכה  מהחשבון  חסכון  המשותף  של  יששהא

 תהייה  זקוקה  לכך  לצורך  מזונותיה  שהית  היך  לדבריה  היאא,  )3  עמודבם  ש(ך  בכשה  הודתה  יאה
 .זכאית להם באותה תקופה בטרם הגירושין

ואם  אכן  לא  קבלה ,  תה  זכאית  למזונות  בטרם  הגירושיןייה  הישאכן  הא,  ןדיהת  דעת  ביל
ל  למזונותיה  והבעל "ה  זכאית  להשתמש  בסכום  הניתהי,  מבעלה  את  מזונותיה  באותה  תקופה

הבעל   גם.  וב  המזונות  שהיה  חייב  לאשתו  בטרם  הגירושיןזכאי  לקזז  מחצית  מסכום  זה  מח
 .בקש שיקזזו לו סכום זה מחוב המזונותמוא שה) 2 עמודב, םש(הצהיר במהלך הדיון 

. ולילדיםה  לאמ,  על  חובות  משותפים  לקבלן  ה  טענותישמהלך  הדיון  האחרון  העלתה  האב
ח "שאלף  ה  ושים  ושלושלשאך  הבעל  הודה  בחוב  בסך  ,  ה  לא  הביאה  כל  הוכחות  לדבריהישהא

 . הישיש לקזז מחצית מסכום זה מחלקו בדירה לטובת האו

כל  הוכחות   ןדיהת  חפצים  שונים  אך  לא  הומצאו  לביין  נטענו  טענות  הדדיות  בעניכן  מו  כ
 .אפשרות לחייב את אחד הצדדים בנידון הדיןת אין בידי בי ומחמת הספק, בנידון

שר ־עחמישה  ע  ביניהם  היה  חוב  לבנק  בסךה  טענה  במהלך  הדיון  שעד  למועד  הקרישאה
מסמכים י  פל  ע  ןדיהת  ה  לביישאם  אכן  תוכיח  הא.  ועל  שניהם  להתחלק  בסכום  זה  ח"  שאלף

 . על הבעל לשאת במחצית חוב זה –מהבנק שאכן האמת כדבריה 

 : 'גל ירושליםד'בעל מקרן התרבות של הל שקיבה על כספים ישטענות האין עניב

אך  טען )  14.7.2016(ו  "בתמוז  תשע'  חמתאריך    ןדיהת  ו  לביך  במכתבכבעל  הודה  בה
ין  וזכותה שה  זכאית  למזונות  עד  הגירוישתה  לצורך  מזונות  הבית  ומאחר  שהאיישהכנסתו  זו  ה
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דבריו  מקובלים  על .  על  כן  אינה  זכאית  שוב  לכפל  מזונות,  לקזז  זאת  מחלקו  של  הבעל  בדירה
 .ןדיהת בי

 : ין כדלהלןלאור כל האמור לעיל מחליט בית הד

 .ח"האישה זכאית למלוא כתובתה בסך מאה אלף ש .א

 .דירת הצדדים ותכולתה שייכים לשני הצדדים בחלקים שווים .ב

 .הבעל זכאי לשישה וחצי אחוזים מהזכויות בדירת הורי האישה .ג

אם  לא  תימכר  תוך  התקופה .  דירת  הצדדים  תימכר  על  ידם  תוך  עשרה  חודשים  מהיום .ד

תמורת הדירה תתחלק באופן שווה בין . הדין  ימנה  כונס  נכסים  למכירת  הדירה  בית  –ל  "הנ

 .הצדדים

האישה  זכאית  לרכוש  את  חלקו  של  הבעל  ותשלם  לבעל  את  חלקו  לאחר  כל  הקיזוזים  .ה

 .)ו־ז, סעיפים ו(לטובתה המוזכרים להלן 

  וכן )  אבסעיף(ל  "מחלקו  של  הבעל  בדירה  יש  לקזז  לטובת  האישה  את  סכום  הכתובה  הנ .ו

 . עדיין לא שולמואם את סכום המזונות שהבעל היה חייב לאשתו ולילדיו עד הגירושין 

 שרה־עמונהשגיל  לעתיד  ומדורם  של  הילדים  עד  הגיעם  היש  לחשב  אף  את  מזונות  כן  מו  כ
ה ישיש לקזז לטובת האכן כמו .  שהילטובת  הא,  כהסכמתו,  ואף  סכום  זה  יקוזז  מחלקו  של  הבעל

 . ח" שלףה אלושים ושלוש ש שהבעל הודה בהם בסךמחצית מהחובות

לוש  מאות וששת  אלפים  שהבעל  זכאי  לקזז  מחוב  המזונות  מחצית  מסכום  של    ,גיסא  אידךמ
 . בון המשותף לצורך מזונותיהשה משכה מהחיששהא ח"שושמונים 

 ה  בדירה  המשותפת  מאז  הגירושין  ועדישזכאי  למחצית  דמי  שימוש  מהא  הואכן  מו  כ
ור בה  חייבת  לבעלה  את  חוב  המדור  שהאב  חייב  לילדיו  עישאך  יש  לקזז  מחוב  זה  שהא,  למכירתה
 .הישאף חוב זה לקיזוזים ההדדיים שבין הבעל לא' הכניסל'יש  ולאחר מכירת הדירה, תקופה זו

אם  האישה  תוכיח  שאכן  היה  חוב  משותף  לבנק  עד  למועד  הקרע  בסך  חמישה־עשר  .ז

 . החוב ואף סכום זה יקוזז מחלקו של הבעל בדירהח הבעל חייב לשאת במחצית"אלף ש

כמפורט ,    נדחית–'  דגל  ירושלים'תביעת  האישה  למחצית  הכספים  שקיבל  הבעל  מ .ח

 .לעיל

אם  אכן  יתברר  לבית  הדין  שהילדים  מסרבים  להיפגש  עם  אביהם  למעלה  משנה  וכמו  .ט

בתמוז '  דין  מיום  חכטענת  האב  במכתבו  לבית  ה(כן  שהאם  מסיתה  אותם  שלא  להיפגש  עם  האב  

 .ישקול בית הדין את ביטול חוב מזונות האב לילדיו –) 14.7.2016 –ו "תשע

ל  הם "מאחר  שרוב  הקיזוזים  הנ:  אם  הצדדים  לא  יגיעו  להסכמות  בעניין  הקיזוזים .י

באפשרות  האישה  להגיש  בקשה  להטלת  עיקול  על  מחצית  חלקו  של  הבעל ,  לטובת  האישה

ובית  הדין  יכריע  בכל  הנושאים  השנויים  במחלוקת ,  תהבדירה  במקביל  לתהליך  מכיר

 .בעניין הקיזוזים

 ).5.9.2016 (ו"באלול התשע' ביתן ביום נ
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