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 ה"ב

 1065793/3יק ת

 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב רפאל זאב גלב, הרב שמואל אברהם חזן, ד" ראב–רב אברהם מאיר שלוש ה

 )יאורה אוחנהלד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה

 גדנ
 )ד אודליה חן"כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 ספק במציאותספקא דדינא וב חיוב כתובה -תובה  כ:נדוןה

 סק דיןפ

 האם מפסדת כתובתה' של מי הרעה הזאתב 'ית הדיןבשיש ספק לכ

 .בפנינו תביעת האישה ובאת כוחה לרכוש וכתובה

ולאחר  מיכן  ניהלה  האישה  את ,  )27.09.16(ו  "לול  תשעבאד  "ני  הזוג  התגרשו  ביום  כב
 . הצדדים ברוב קשבשמע את  הדיןת תקיימו בפנינו מספר דיונים אשר במסגרתם ביה. תביעתה

 יאור העובדותת

  כדת  משה  וישראל )5.9.14(ד  "באלול  תשע'  עסקינן  בבני  זוג  שנישאו  נישואין  שניים  ביום  י

 8ק  במשך  "טרם  נישואיהם  הצדדים  חיו  יחדיו  ללא  חו.  כשאין  להם  ילדים  מנישואין  אלו

לה  קשה אשתו  הקודמת  של  הבעל  נפטרה  ממח.  לבעל  יש  בן  ובת  מנישואין  קודמים.  שנים

בה  גר .]  ח[  והבעל  ושני  ילדיו  הם  הבעלים  על  בית  מגורים  צמוד  קרקע  ב2010בשנת  

שני  הילדים  הבגירים  ירשו  את  מחצית ,  על  פי  צוואת  האם.  הנתבע  דנן  עם  אשתו  המנוחה

ואביהם  הינו  הבעלים ,  מזכויות  החכירה  המהוונת  של  בית  מגורים  דו  משפחתי  צמוד  קרקע

 .  הנותרים50%על 

ד  החליט "ות  אשתו  הראשונה  גרו  התובעת  והנתבע  יחדיו  בישוב  אחר  ובעצת  עואחר  מל
כדי  לעמוד .    לגור  בביתו-  התובעת  דנן-והכניס  עמו  את  בת  זוגו  דאז  ]  ח[הנתבע  לחזור  לבית  ב

. ווגזת  בעל  זכותם  הממוניות  בדירה  הציבו  ילדיו  הבגירים  דרישות  ברורות  כנגד  אביהם  וכנגד  
, כל הנוגעים בדבר לרבות התובעת דנן ידיל החתום ע' הסכם משולש'תם נח 24.4.12ביום  ,  ואכן

זכות  מגורים  בלבד  בדירה  המדוברת  ולזמן   ישהאהמגדיר  ברורות  את  המצב  בדירה  לפיו  יש  ל
עליה  לעזוב  את   )נתבעה('  אך  זכות  זו  מותנית  בכך  שכאשר  תקבל  התראה  בכתב  מד,  מוגבל

כאמור '  סנקציה'התראה  זו  מלווה  ב.  פרד  מאשתו  יום  מרגע  שהבעל  החליט  להי30הדירה  תוך  
 )התובעת דנן לא תעזוב את הבית ישההא(יפר הפרה יסודית ' כי במקרה שצד ג,  ו  נאמר  ב1.ה.2בסעיף  

 .ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, ח" ש150,000ישלם ליורשים כפיצויים מוסכמים סך 
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י  ולאחר  מיכן "תנו  כדמושהתח  כ2014חודש  ספטמבר  שנת    אמור  הצדדים  דרו  יחדיו  עדכ
 .אף יצאו יחדיו לירח דבש

ומשם  ואילך  הקשר  ידע ,  2015ין  חולק  על  כך  כי  הקשר  ביניהם  היה  סביר  עד  אמצע  שנת  א
והם  הביאו  את ,  עליות  ומורדות  תוך  כדי  מריבות  חוזרות  ונשנות  שעיקרן  נסובו  בענייני  רכוש

ד  בסיון "כ  שנחתם  ביניהם  ביום'    ממוןהסכם'לעריכת    )לדברי  הנתבע  בעיקר  את  התובעתו(הצדדים  
 . )11.6.15( ה"תשע

ולאחר  שהוא ,  כתב  הנתבע  לתובעת  מכתב  באמצעות  מייל  )14.1.16(  ו"בשבט  תשע'  ד  יוםב
הסכם 'מאשים  אותה  באלימות  פיזית  ובמשבר  הקשה  שפקד  אותו  עקב  דרישתה  לחתימה  על  

ם  את  הקשר  ביניהם  ולהיפרד  על הוא  מבקש  לסיי,  מצבו  הבריאותי  בובעקבות  כך  פגיעה'  הממון
' הסכם  המשולש'הוא  דורש  ממנה  לבצע  את  חלקה  ב.  סמך  ההסכמים  הקודמים  שנחתמו  ביניהם

'   חהנתבעת  השיבה  לו  במייל  חוזר  בתאריך.    יום30ל  שנכרת  ביניהם  ולפנות  את  דירתו  תוך  "הנ
בתה  הרבה  אליו היא  מציינת  את  אה,  ודוחה  על  אתר  את  טענותיו  כנגדה  )18.1.16(  ו"בשבט  תשע

 4-ב-2בדבריה  היא  מציינת  כי  אילולי  סעיף  .  ועומדת  על  כך  להמשיך  את  חייהם  המשותפים
הסכם 'היא  לא  היתה  נדרשת  כלל  לעריכת  ,  שפגע  בזכויותיה  )'המשולש'(ל  "בהסכם  הנ'  בנספח  א

אך  מסיימת  בנימה .  כך  שהיא  מגלגלת  את  האשמה  במשבר  הנוכחי  לפתחי  בעלה,  ביניהם'  ממון
בית  ומבקשת  ממנו  לשקול  שוב  את  עמדתו  לפירוק  מערכת  הנישואין  ולחזור  בו  ממכתבו חיו
 .ל"הנ

 . ה עזבה את בית בעלהישא ה)31.1.16( ו"א בשבט תשע"כ יוםבשבועיים לאחר מיכן כ

התקיים  דיון ,  תחה  האישה  בפנינו  תביעה  לשלום  בית  פ)24.1.16(  ו"ד  בשבט  תשע"י  יוםב
ית באת  עזרת    יקשהבהבתה  אל  הנתבע  ואצהירה  על  הה  ישבו  הא  )3.3.16(ו  "ג  אדר  תשע"ביום  כ

ב "רוטוקול  הדיון  לשלופ(  בהסכמת  הבעל  נשלחו  הצדדים  ליחידת  סיוע.  ביתם  לעשיית  שלו  הדין

 ). 34-35שורות 

ד  מיחידת  הסיוע  של "התקבלה  חוו  )10.4.16(  ו"בניסן  תשע'  ב  בתאריך,  עקבות  פגישה  זוב
ן  כי  יש  פערים  משמעותיים  בין  הצהרותיהם י  הוטמכר  בו  מצויומרר  מס  "י  עו"ע  ית  הדיןב

וכי  שורר  חוסר  אמון  ואי ,  ואהבה  של  בני  הזוג  לבין  מעשיהם  בשטח  ביתם  המילוליות  לשלו
 . מוטיבציה הדדית לפנייה לטיפול מקצועי

כרכה  לתביעה  את ופתחה  האישה  תיק  לתביעת  גירושין    )13.4.16(  ו"בניסן  תשע'  ה  יוםב
ו "עשתמוז  בתד  "התנהל  דיון  בפנינו  ובתאריך  י  )18.7.16(ו  "מוז  תשעבתב  "ביום  י.  ושנייני  הרכע
ד "כאמור  הצדדים  התגרשו  בתאריך  כ.  לגירושין  בהסכמה  דיןק  הוציא  פס  ית  הדין  ב)20.07.16(

 .)27.09.16(ו "לול תשעבא

 ת כוחהאענת התובעת ובט

  הבטיח  לה  כי  הוא  לא בעלה,  2012האישה  טוענת  כי  על  אף  שחתמה  על  ההסכם  בשנת  

לדבריה  היא  ניסתה  בכל  כוחה  להרגיע  את  המצב  ואף  שלחה  לבעל .  יממש  סעיף  זה  לעולם

מספר  מיילים  בהם  היא  מציינת  כי  חבל  לה  לאבד  אותו  ומבקשת  שהוא  יחזור  בו  מהמייל 

. אך  הבעל  סירב  לכתוב  מכתב  רשמי  המבטל  את  קודמו,  הנזכר  בו  הוא  מסלקה  מביתו

 . ה אליו היא פתחה בפנינו תביעה לשלום ביתלדבריה עקב אהבת
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, ח"ש  180,000תובעת  היא  את  כתובתה  בסך  ,  אור  האמור  ומאחר  והגירושין  נבעו  מבעלהל
 כמו.  ח"  ש200,000בסך    השקעה,  תובעת  חלק  בדירה  האמורה  לנוכח  השקעתה  בדירה  כן  כמו

ירתה  שנותרה   ודאילוה,  ללכת  מאחר  והיא  היתה  מחויבת  לעזוב  את  הבית  ולא  היה  לה  לאן  כן
בשל  כך  היא ,  לה  לאחר  גירושיה  הקודמים  היתה  מושכרת  באותה  תקופה  למשך  שנה  ויותר

ולאחר  מיכן  עברה  לדירה  שכורה  נוספת  שאיננה ,  .]ח[נאלצה  לשכור  דירה  בבית  דירות  ב
אותה  היתה  צריכה  לרהט  ולאבזר  מהמסד  ועד  הטפחות  כולל  מוצרי  חשמל  מצעים ,  מרוהטת

 22התובעת  בסעיף    ת  כוחאוכפי  שסיכמה  בח  "  ש43,800ח  כל  זאת  היא  תובעת  סך  ולנוכ',  וכדו
 .לסיכומיה

וד  יש  לציין כי האישה אף טענה על הבעל כי יש לו קשרים פסולים עם אישה זרה ולדעתה ע
ח "דו  ית  הדיןבואף  הגישה  ל,  זהו  הגורם  שהביא  אותו  לסלקה  מחייו  ולסיים  את  קשר  הנישואין

 .חוקר בעניין זה

 ת כוחואענת הנתבע ובט

ולאור התנהגותה כלפיו , לדברי  הבעל  לשעבר  ובאת  כוחו  האישה  היא  זו  שאשמה בגירושין

וסירובה  המוחלט  שבנו  של  הבעל  יבוא  לדור  לצדם  היא  בעצם  הציבה  בפניו  מצב  בו  הוא 

ועל  כן  על  אף  אהבתו  אליה  נאלץ  הוא  בלית  ברירה  לשלוח '  הרצוי  למצוי'חייב  לבחור  בין  

 .  את המייל הנזכראליה

לסיים  את  מסכת '  גמרה  אומר'האישה  תכננה  את  מהלכיה  בקפידה  לאחר  ש,  דבריול
  כי  הוא  סובל  ממחלת 2015מאחר  ונודע  לה  מספר  חודשים  קודם  לכן  בספטמבר  ,  נישואיהם

והיא  איננה  מוכנה  לבלות  את  שארית  חייה  לסעוד  את  בעלה  החולה  ובפרט  לאור ',  לוקמיה'
 18.7.16ו  "ב  תמוז  ע"רוטוקול  דיון  מיום  יפ(.  שנה  מש  עשרהחי  הוא  גדול  ממנה  בהעובדה  שבלאו  הכ

ביניהם כאשר רק ' הסכם ממון' האישה תבעה אותו לחתום על 2015ביוני , לדברי הבעל )9פיסקה  
ולאחר  מיכן  התברר  לו  כי ,  היא  הייתה  מיוצגת  והוא  לתומו  מרוב  אהבתו  אליה  חתם  על  ההסכם

ן בהסכם  הממון  המדובר  מצוי.  כירותש  לה  דירה  שהיא  מקבלת  ממנה  היא  העלימה  ממנו  שיש
לדבריו  במחצית .  2012משנת    )'המשולש'(בבירור  שמאומה  לא  יגרע  מהאמור  מההסכם  הקודם  

היא  הציקה  לו .  עקב  התנהגותה  של  האישה  כלפיו'  בלתי  נסבלים'  חייו  הפכו  ל2015שנת  
 שהיה באותה -ל בנו מנישואיו הראשונים  איא פנתה הממושכות  ואף  הגדילה  עשות וכנגד רצונו

עת  בסוף  תהליך  גירושין  ונותר  ללא  קורת  גג  וביקש  מאביו  לבוא  לדור  לידם  בדירה  הצמודה 
לאור   ו,בנו  התערערו  בשל  כךועלה  בכמובן  שיחסי  .    והורתה  לו  שלא  יבוא  לדור  לידם-אליהם  

עוד  טען  הבעל  על .  ל  הנזכרזאת  לא  נותרה  לו  ברירה  והחליט  לשים  קץ  לסבלו  באמצעות  המיי
קשר  פסול  של  האישה  עם  המעסיק  בעבודתה  וכפי  שהאישה  הודתה  בפניו  על כך בעבר בתקופת 

 .ולדעתו קשר זה המשיך עד עתה, נישואיה הראשונים

' יחסי  אישות'דברי  הבעל  על  אף  מכתבו  הנזכר  אל  האישה  עוד  באותו  יום  קיימו  ביניהם  ל
עד  שעזבה  את  הבית  בפתע  תוך  כדי ',  שהכל  בסדר'  היה  בטוח  ולכן,  והיה  נראה  שהיא  לא  תעזוב

 -  ז"עשתסלו  בכ'  רוטוקול  דיון  זפ(את  כל  הדברים  מהבית  '  ניקתה'ולאחר  ש,  שהוא  שוהה  בעבודתו

 .)115-124שורות  7.12.16

. אור  האמור  טוען  הבעל כי הגירושין נבעו מצדה של האישה ואין הוא חייב בכתובתה כללל
עת  הרכוש  טוען  הבעל  כי  האישה  לא שילמה מאומה בשיפוץ הבית והכל נעשה לגבי  תבי  כן  כמו

כמפורט  בפרוטוקול ו(,  ח"  ש300,000-כספו  של  הבעל  ושבירת  קופת  הפנסיה  של  למעלה  מ  ידיל  ע
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יתירה  מזו  טוען .  )7.12.16  ז"עשתבכסלו  '  ובשנית  בפרוטוקול  הדיון  מיום  ז,  18.7.16ו  "ב  תמוז  ע"מיום  י
הרי  שאף  אם  היא  השקיעה  דבר  מה ,  הסכם  שנכרת  ביניהם  עליו  חתומה  האישההבעל  כי  לאור  ה

 .החתימוהו ת כוחהאבשיפוץ הבית לא מגיע לה כלום כאמור בהסכם הממון שהאישה וב

 כום התביעהס

 :לאור הדברים האמורים תובעת האישה את בעלה לשעבר כדלהלן

 .ח" ש200,000ביעת רכוש בגין השקעתה בדירה בסך ת. א

 . ח" ש43,800ביעה בגין גרימת נזק בסך ת. ב

 .ח" ש180,000ביעת כתובה בסך ת. ג

 יון והכרעהד

 :בנקודות הבאות דון בפסק זהנלהכריע במכלול התביעות כדי 

 . אישה מהביתהקב השיפוץ ופיצויי נזיקין בגין סילוק עביעת רכוש ת. א

 . התובעת גירושיה והבעל מסכים ישהבאיוב כתובה ח. ב

 .תובהכמוחזק בכל ספק בחיוב בי מ. ג

 .והקובץ שיעורים ציא מחברו עליו הראיה על פי החזון אישווהמ' מוחזק'גדרת דין ה. ד

 . אם זכותה של האישה לסרב לחיות בסמוך לילדי הבעל מנישואין ראשוניםה. ה

 .ששני הצדדים מעוניינים בגירושיןכ. ו

 . סקנת הדבריםמ. ז

 .יןהדסק פ. ח

 .םינים העוליד. ט

  .ביעת רכוש עקב השיפוץ ופיצויי נזיקין בגין סילוק האישה מהביתת. א

כפי  שהקדמנו  אין  ויכוח  בין  הצדדים  על  העובדה  כי  הבעל  שלח  מייל  לאישה  בו  הוא  מודיע 

לה  באופן  ברור  כי  בדעתו  לסיים  את  הנישואין  שלדבריו  עלו  על  שירטון  כבר  חצי  שנה 

שבעוד  שהאישה ,  דדים  על  המינוח  והגדרת  מעשה  זהאולם  יש  כאן  ויכוח  בין  הצ.  קודם  לכן

והכריח  אותה  לצאת '  מכתב  גירוש'מביתה  והבעל  בעצם  כתב  לה  '  סולקה'טוענת  כי  היא  

  ואף  הגדילה  עשות  וביקשה )28-29ו  פסקה  "ב  בתמוז  תשע"פרוטוקול  הדיון  מיום  מיום  י(מהבית  

 )15.3.16(ו "תשע'  באדר ב'לתקן  את  תמליל  פרוטוקול  הדין  של  בית  הדין  בבקשתה מיום ה
בית  הדין  דחה  בקשה  זו  והבהיר  כי  יש  על  כך  הכחשה  מצד  הבעל  ובית  הדין  לא  קבע  מסמרות  בעניין (

ל "פרוטוקול  דיון  הנ(.  אלא  כעזיבתה  את  הבית,  הרי  שהבעל  איננו  רואה  זאת  כגירוש,  )כלל

אחרונים את  אשתו  מביתו  אלא  לאור  האירועים  ה'  סילק'לדבריו  הוא  לא  .  )37שורה  

, וגרימתה  של  האישה  במריבות  בלתי  פוסקות  בענייני  הרכוש  ומניעת  מגורי  בנו  על  ידם

 .הרי שהיא זו שהביאה אותו למצב זה שבעקבותיו נכתב המייל הנזכר
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יי  נזיקין וניין  תביעתה  של  האישה  בגין  השקעתה  ברכוש  בכלל  ופיצעי  ככאורה  דומה  ל
  שגירשה  מביתו  ובעצם  הביא  את  הגירושין  ואז  יש האם  הבעל  הוא  זה,  תלויה  בשאלה  זו,  בפרט

ומה  לה  כי ,  מקום  לדון  לחייבו  בכך  או  שמא  הכל  פרי  מעשי  ידיה  של  התובעת  וכטענת  הבעל
 . תלין עליו

מאחר  ואם  באמת  האישה  אכן  השקיעה  בשיפוץ  דירת ,  ולם  נראה  שיש  לדחות  את  הדבריםא
הרי  שאף  אם  היא  זו  שהחליטה ,  וענתבעלה  מכספים  אישיים  שלה  או  בני  משפחתה  כפי  שהיא  ט

עדיין  זכותה  לדרוש  לקבל  את  חלקה  במה  שהשקיעה ,  לעזוב  את  ביתו  ולהתגרש  כטענת  הבעל
כל  עוד  לא  סיכמו   –זומן  בשיפוץ  ביתו  ח  מ"  ש200,000לדבריה  מכספי  אמה  ודודתה  בסך  

 .במפורש אחרת

ירת  בן  זוגו  ולאחר אם  בן  זוג  המשקיע  בדהיא    השאלה  העקרונית  העומדת  בפנינו  אפואה
בדירת ' שבח'יכול לתבוע אף את ה ולהאם  יכול  לתבוע  את השקעתו בנכס או אפי,  מיכן  התגרשו

 ?או לא בן זוגו מחמת השקעתו בנכס

 .וגיה העוסקת בעניין זה מצינו בדין שותף שהשביח דהוי כיורד ברשותס

 :):ב"ף מד(נינו בגמרא במסכת בבא בתרא ש

 ו  לין  אותפותש?  ל"מ  קאימ.  מי  דרשות  ביורדכ  ותף  שמואל  שמרא,  גופא"
, ומר  לבוה  אר  בבה  רמר  אחמן  נב  רמר  א?זקה  חו  לין  אותף  שימא  ל-?  זקהח
 עשויה  השדה  כיטע  לשויה  עאינה  ששדה  בכתפים  למגיע  השבח  בנוטלש
 ."יטעל

בואר  בגמרא  ששמואל  חידש  שדינו  של  שותף  שיורד  לתוך  שדה  חבירו  לעובדה  והשקיע מ
השבח  עצמו מם  גבל  קוא  יהו,  כיורד  לשדה  חבירו  ברשות  בשדה  העשויה  ליטעבה  הוי  תמיד  

, וידו  על  העליונה  1ולא  רק  את  ההוצאה  שהוציא  ואין  חילוק  בזה  בין  שדה  העשויה  ליטע  או  לא
 .ם שם"וכפי שביאר ברשב

ועל ,  שותפים  חשיב  כיורד  ברשות  גמור  הוא"א  שם  שכתב  לבאר  ד"יעויין  בחידושי  הריטבו
 ".מורה גרשות בחד אל כישביחשתתפו דעת כן נש

זה ולבאר  בדברי  שמואל    )ף"י  הרידמעמו.  כג  א  בתראבב(ה  "י  כתב  בשם  הרא"הנה  בנימוקו
 : לשונו

 רשות  בורד  יאילוד,  אמרינן  קגמרי  לרשות  ביורד  כלאוד,  ל"ה  ז"רא  התבכ"
 ליחותיה  שהאד,  בשבועה  ושבח  הל  עתירה  יהיא  שי  פל  עף  אוצאה  הוטלנ
 לאד,  בשבועה  ובח  שיעור  שוצאה  הלא  איה  לאית  דשמע  מא  להכאו,  בדע
, שבועה  בהוציא  שה  מנוטלד,  גרשה  ושתו  אכסי  נל  עוצאות  המוציא  מדיףע
 ".בח שיעור שוצאה הלא אאינו דאמרינןו

שהרי  יורד  ברשות  תמיד ידו על העליונה '  יורד  ברשות'בואר  בדבריו  ששותף  לא  הוי  ממש  מ
כ  הכא  בשותף  שנוטל  את  היציאה  רק "משא,  את  היציאהובאם  היציאה  יתרה  על  השבח  נוטל  

                                                      
היינו  שאנו ,  גבי  היורד  לשדה  חבירו  שלא  ברשות  ששמין  לו  וידו  על  התחתונה.  א"הרי  שנינו  בבבא  מציעא  ק  ש1

לבין  שדה  שאינה  עומדת  ליטע  שאז ,  מחלקים  בזה  האם  איירי  בשדה  העשויה  ליטע  שאז  מקבל  את  השבח
לבין ,  השבח  יתר  על  ההוצאה  שאז  מקבל  את  דמי  ההוצאהאמרינן  שידו  על  התחתונה  ויש  לחלק  בין  אם  

כאמור  בשותף  מחדש  שמואל  שהוא  תמיד  מקבל  את .  היכא  שהיציאה  יתירה  על  השבח  שמקבל  את  השבח
 .השבח עצמו ואפילו בשדה שאינה עשויה ליטע
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ט "  עתובותכ(  גירשה  ושתו  אכסי  נל  עוצאות  המוציא  מדיף  עדלא,  כשיעור  השבח  ולא  מעבר  לכך

)'ק ד"סם ש(ע "וכן בסמ )' בעיףסח "ושן משפט סימן קעח( כי משהרד בוהביאו, )ב"ע
 .שםן עיי 2

וקי  יוסף מא  שם  בשם  הנ"וברמ  )'ף  געיס(ח  "סימן  קע  חן  ערוך  חושן  משפטלכן  פסק  בשוו
 .עיין שם

, איירי רק היכא שהשותף משקיע שלא ברשות יוסף ברור שכל דברי הנימוקי  הרנראה  לכאוו
ממש  ואף  הנימוקי  יוסף '  יורד  ברשות'חשיב  ,  אבל  היכא  שהוא  באמת  השקיע  ברשות  שותפו

 .שבחשהיא יתירה על ה על גבף א שנוטל את היציאה בשבועה א"יודה לריטב

שאחד  מהם  משקיע  בשדה  השני  לכאורה  יש  להם  דין  זה  של  שותף   ישהאהנה  לגבי  בעל  וו
חן ערוך לוהשו )'הלכה ז' לכות  גזלה  ואבדה  פרק  יה(ם  "דהוי  כיורד  ברשות  וכפי  שעולה  מדברי  הרמב

ויעויין ,  שדינו  כיורד  ברשות  ממש,  במוציא  הוצאות  על  נכסי  אשתו  )'ח  סעיף  י"סימן  פ  אבן  העזרב(
 .)'ק כ"סב(שם  ת שמואליבב

היא  יכולה ח  "  ש200,000  בנידוננו  שלדברי  האישה  היא  השקיעה  בדירת  בעלה  סך  כןאם  
 .לדרוש את השקעתה חזרה ואפילו אם היציאה יתירה על השבח שהשביחה את הנכס כאמור

ולם יש לחלק במקרה דנן שאף לגרסת האישה הרי מדובר שהאישה השקיעה בשדה הבעל א
 .3ל"ומשכך לא שייכא כלל לסוגיה הנ, ישואיהםעוד טרם נ

עבר  לאמור  יש  להוסיף  ולומר  שבנידוננו  שאני  שהרי  הבעל  עומד בפנינו ומכחיש מכל וכל מ
לדבריו .  את  גרסת  האישה  כאילו  היא  השקיעה  מכספה  בשיפוץ  ביתו  וכמפורט  בפרוטוקול  הדיון

ומאחר  והאישה  לא .  סיהנפו  הוא  ורק  הוא  שיפץ  את  הדירה  ולשם  כך  שבר  קרנות  חיסכון
ושהיא  האמינה ,  הצליחה  להרים  את  נטל  הראיה  בעניין  וטענה  שאין  לה  קבלות  או  ראיה  כלשהי

הרי  שידה  על  התחתונה   )74-75  ושורות  20-22שורות    07.12.16ז  "כסלו  תשע'  רוטוקול  מיום  זפ(לו  
 .בתביעתה זו

יון  מיום הדרוטוקול  פ(ן  ן  אמת  שיש  סדק  כלשהו  וסתירה  בגרסת  הנתבע  שהרי  מחד  הוא  טעה

 300,000-שהכל  שולם  מכספו  האישי  שהוציא  מקרן  פנסיה  למעלה  מ  )18.07.16ו  "ב  תמוז  תשע"י
הוא  החזיר  לה ו,  ח"  ש30,000ומאידך  הוא  הודה  כי  קיבל  מהאישה  במזומן  לשיפוץ  סך  ,  ח"ש

  שיניים החזיר  לה  לדבריו  באמצעות  תשלום  לרופאח  "  ש18,000ועוד  ,  ח"  ש10,000לאחר  מיכן  
ובאמת  שגם  לדבריו (.  וכלל  לא  היה  חייב  לממן  לה  זאת,  עבורה  על  אף  שהם  עדיין  לא  היו  נשואים

ז "בט  תשעבשו  "רוטוקול  הדיון  מיום  כפ(  )ח"  ש2,000יוצא  שעדיין  הוא  מודה  שהאישה  השקיעה  בשיפוץ  סך  

האישה  לא .  )156-164רות  שו  3.5.17ז  "ייר  תשעבא'    וכן  פרוטוקול  הדיון  מיום  ז224-236שורות    22.02.17
הכחישה  זאת  אלא  טענה  שלא  הבינה  שכוונתו  היתה  במימון  הטיפול  בשיניה  להתקזז  במה 

ולם  עדיין  אין  בנתינה  מועטה   א.מתנהככום  זה  סלדעתה  הוא  נתן  לה  .  שנתנה  לו  לשיפוץ  הדירה
שהרי  הבעל  טען  כלפיה  שאף  אחד  לא  ביקש  ממנה  לתת ,  זו  כדי  להשליך  על  התביעה  דנן

 .תמורה כלשהי זהל אי שלא מגיע לה עודבוו

                                                      
יורד 'י  ממש  ולא  הו,  הדמיון'  כ  '-היינו  ב.  ש  שביאר  שלכן  לשון  שמואל  הינה  ששותף  הוי  כיורד  ברשות"יי  ע2

 .'ברשות
אולם .  אך  עדיין  יש  כאן  דין  יורד  ברשות  בשדה  העשויה  ליטע,  יינו  דאין  כאן  שותף  המשקיע  בשדה  שותפו  ה3

 .לאור החילוקים דלהלן יש לדחות זאת לגמרי
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היא  ידעה  אז ,  א  זו  בלבד  אלא  אף  לטענת  האישה  שהשקיעה  הרבה  כסף  בשיפוץ  ביתול
ו "עשתמוז  בתב  "רוטוקול  הדיון  מיום  יפ(שאין  לה  שום  זכות  ורק  עשתה  כן  מחמת  אהבתה  אליו  

 . עליוןלכן מה לה כי תלי )18.07.16

 )92-106  ורות  ש7.12.16  ז"סלו  תשעבכ'  יון  מיום  זהדטוקול  רופ(וד  טען  הבעל  בפנינו  ובצדק  ע
שמאחר  ובהסכם  הממון  שערכה  עמו  האישה  נכתב  בפירוש  שזה  לא  יגרע  מההסכם  של  שנת 

יננו  כולל  את  מה  שהיא   אוהאישה  לא  מצאה  לנכון  להזכיר  בהסכם  הממון  שהאמור,  2012
 .א השקיעהומוכח מכאן שהיא כלל ל ,שקיעה בדירתו אם היא אכן השקיעהה

פורש  כי  אין  לאף  אחד במן  יל  שבין  בני  הזוג  בו  מצו"ממון  הנהלאור  הסכם  .  תירה  מזאתי
וכל  השבחה ,  המחלק  או  זכות  תביעה  כלשהי  על  רכושו  של  הזולת  גם  אם  הוא  השביחו  וכדו

 .של תביעת רכוש זו להידחות הרי שדינה, תהיה שייכת לבעל הנכס בלבד

ח "  ש30,000ה  מדברי  הבעל  בעצמו  שהוא  הודה  בקבלת  כפי  שהוזכר  לאור  העול,  ם  זאתע
הרי  שאף  לדבריו  הוא  התייחס  לכסף  זה  כהלוואה ,  ח"  ש28,000מידי  האישה  אלא  שהחזיר  לה  

והוא  נותר '  דין  פרוטה  כדין  מאה'משכך  הרי  .  מצדה  של  האישה  לשעבר  ולכן  הוא  השיבה  לה
 .הנותריםח " ש2,000חייב לה מחמת הלוואה זו סך 

 נזיקיןיצויי פ

ח  כפיצוי  בגין  נזקים  והוצאות  שנגרמו  לה "  ש43,800כאמור  האישה  אף  תובעת  סך  

 .כתוצאה מסילוקה מהבית על ידי הבעל

אשית  יש  לציין  כי  האישה  מודה  שחתמה  על  ההסכם  המשולש  בינה  ובין  בעלה  לשעבר ר
ו "ב  בתמוז  תשע"  יפרוטוקול  הדיון  מיוםב(  אלא  שטענה  בפנינו  בדיון  הראשון  בתביעת  הרכוש,  וילדיו

 . שהבעל כפה עליה לחתום על הסכם זה וכי הסכם זה הוא חד צדדי )25פסקה  18.07.16

רור  גם  ברור  כי  מטרתם  של  ילדי  הנתבע  היתה  להגן  על  עצמם  מכל  וכל  וכפי  שמפורט ב
ן  ספק  כי  האישה  חתמה  על  ההסכם  ולא  טענה  אף  פעם  לביטולו יכמו  כן  או,  בהסכם  האמור

ולכן  דבריה  הינם  חסרי  בסיס  והסכם  זה  מחייבה ,  אי  לא  הוכיחה  זאתודשהי  ובוכפייה  כלוח  מכ
 . על פי דין

ן  לעיל  האישה  יכלה  לדרוש  בהסכם  הממון  שערכה  עם  בעלה  לאחר יכפי  שצו.  תירה  מזאתי
ומאחר  שהוכח  כי  הבעל ,  משכך.  מיכן  לבטל  את  האמור  בהסכם  שקדם  לו  ולא  עשתה  כן

ש  לה  רק  זכות  מגורים  מוגבלת  וביכולתו  של  הנתבע  דנן והאישה  לשעבר  הסכימו  על  כך  שי
 . מה לה כי תלין על שלל נזקיה עקב סילוקה לדבריה מביתו, להוציאה מביתו

גם  לא   ית  הדיןבהרי  ש',  הסכם  המשולש'ל  ב"לאור  חתימתה  והסכמתה  לסעיף  הנ.  את  ועודז
ה  האישה  כפי מצא  לנכון  להיכנס  לעובי  הקורה  ולחקור  אחר  כל  הוצאה  והוצאה  שהוציא

האם  אכן  הוצאה  זו  היתה  הכרחית  אם  לאו  וכפי ,  התובעת  ת  כוחאשתיארה  בפנינו  ובסיכומי  ב
 7.12.16ו  "סלו  תשעבכ'  רוטוקול  הדיון  מיום  זפ(במהלך  הדיון  בפנינו    ית  הדיןבשכבר  הצביע  על  כך  

  את לשלוח  לה,  לאור  ההסכם  האמור  רשאי  היה  הבעל  לסיים  את  הקשר  ביניהם.  )33-44שורות  
לכן  כל  דרישותיה  הרכושיות  כלפיו  בגין  נזקים .  והיא  חייבת  היתה  לבצע  זאת,  ל"ההודעה  הנ

 . אינם רלוונטיות, והוצאות עקב סילוקה מביתו

 .דינה של תביעה זו להידחות, וף דברס
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 .התובעת גירושיה והבעל מסכים ישהאיוב כתובה בח. ב

תו  ובתוספת  כתובתה  יש  לדון  תחילה הנה  זה  ברור  כי  בטרם  נדון  בחיוב  הבעל  בכתובת  אש

זוהי  הלכה  ברורה  שאין  הבעל  חייב  בכתובת  אשתו  אם  וכאשר  היא .  מיהו  האשם  בגירושין

, "דאדעתא  למישקל  ולמיפק  לא  יהיב  לה"סיום  מערכת  הנישואין  וכדברי  הגמרא  לזו  שהביאה  
  מקרים  שהוא  חייב ת  בזה  אפילו  לגבי"פליג  על  רד(וכהוראתם  של  רבותינו  הראשונים  רבינו  חננאל  

ש "ראההכרעת    ו,ף  ביבמות"והרי  )"כי  הא  ודאי  כפינן"ה  "ד:  ה"ביבמות  ס'  להוציאה  וכמובא  בתוס
שפסק  כדברי   )'ו  הלכה  י"אישות  פרק  ט  ותכלה(ם  "וכן  משמע  ברמב  )'סימן  הג  "לל  מכ(תשובותיו  ב

 :זה לשונו ו'הבאה מחמת טענה'גבי ' ד סעיף ו"סימן קנ העזרן ע באב"ח וכפי שפסק השו"הר

 ותו  אכופין  ו(...)  מנו  מבנות  לאוייה  ראינה  שטענה  בט  גתובעת  שאישהה"
 ."וספת תא לבלא, אתים מנה מיתןו, הוציאל

 :כתבו ש"ק כ"א ס"גר הביאור בעייןו

 מה  כעיל  לפסק  שכמות  ו"ר  כדלאח  ו"פרל  כ"נה'  תוסב.  'כו  ונה  מויתן"
 כמוו,  כתובה  כתובה  כנאי  תברים  דכל  בלאוד,  ננאל  חבינו  רפירוש  כעמיםפ
 שארש  ו"ראף  ו"רי  התבו  ככןו'  כו  וי  פל  עף  ארק  פרישש  ב"רא  הכתבש
 ."וסקיםפ

 וספת  תת  איא  הפסידהה,  ירושין  גתובעת  שו  זיא  האישה  הכאשר  שילתא  מן  לרירא  בן  כםא
יק ת(ד  כאן  בחיפה  "ד  אחר  בבי"וכבר  הארכתי  בזה  רבות  בטעם  וביאור  הדברים  בפס.  תובתהכ

 . ל"אכמו )1061002/2

שהרי  אם  נצא  מנקודת  הנחה  כי  האישה '  בשל  מי  הסער  הזה'עתה  יש  לברר  טובא  בנידוננו  מ
ודינה של תביעה זו , הרי שהבעל פטור מלשלם את כתובתה ותוספתה, היא זו שהביאה לגירושין

 .להידחות

 . הנה בדרך כלל חזינן שישנם שני פרמטרים ברורים כדי לקבוע זאתו

 .י עזב את הביתמ. א

 .י פתח תביעת גירושין ראשונהמ. ב

כאשר  הצד  השני ,  דרך  כלל  מקובל  להניח  כי  הצד  שעזב  את  הבית  הוא  זה  שגרם  לפירודב
כן ל.  נוכח  לראות  את  אשר  לפניו  ולאחר  שקרא  היטב  את  המפה  הוא  נאלץ  לפתוח  תיק  לגירושין

 .ובתהבמקרה שהאישה עזבה את הבית והבעל פתח בתביעת גירושין אין הוא חייב בכת

במקרה  דנן  ששני  הפרמטרים  גם  יחד  נפגשו  בצדה  של  האישה   וחומרל  לכאורה  ק  זה  פיל
יש  לדחות  את   הרולכאו,  שהיא  גם  עזבה  את  הבית  וגם  היא  זו  שפתחה  את  תביעת  הגירושין

 .תביעת הכתובה

שהרי  הבעל  הוא  זה  שהורה  לה  לעזוב  את .  ולם  ברור  שבמקרה  דידן  הדבר  שונה  בתכליתא
של האישה  שהאהותיר  לה  כל ברירה בעיקר עקב הסנקציה החריפה שריחפה מעל לרולא  ,  הבית

 . 'מכתב הגירוש' יום מעת 30שהיא חייבת לעזוב תוך 

', שלום  בית'וד  יש  לומר  שבנידוננו  שאני  מאחר  והאישה  פתחה  בפנינו  תחילה  בתביעת  לע
בצר  לה ,  ללא  בעלהורק  כאשר  נוכחה  לראות  שלא  מתקדם  שום  דבר  והיא  נותרה  מחוץ  לביתם  ו

לפיכך  קצת  קשה  לומר  שאחריות  פירוק  נישואי  הצדדים  משחרת .  פנתה  לכיוון  הגירושין
 . )לבדב(לפיתחה של האישה 
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סוד גדול שהמודד לגבי יח שקבע "סימן קי העזרן הנה  ידועים דברי הטור באב  .תירה  מזאתי
אלא  בעיקר  מיהו  זה ,  חיוב  הכתובה  איננו  מצטמצם  רק  לגבי  זהותו  של  התובע  את  הגירושין

 :זה לשונוו, שהגירושין יצאו הימנו

 דין  הן  מה  לין  אמנה  מגירושין  היצאו  וגרשה  לבעלה  לובעת  תהיא  שמי"
 ו  ארצונה  ללא  אגרשה  לכול  יינו  אגירושין  הוא  הבע  תואם'  כו  וולתו  זגבותל
 ."תוספת ונדוניא ויקר עתובתה ככום סל כה ליפרע שאחרל

אין  אנו  מסתכלים  רק  על שהיינו  .  'סימן'אלא  '  סיבה'רושין  איננה  וונת  דבריו  שתביעת  הגיכ
רש ואלא  על  הש,  התוצאה  המעשית  בשטח  מי  פתח  את  תיק  הגירושין  או  מי  עזב  את  הבית

' אשם'הצד  התובע  את  הגירושין  הוא  זה  ה  ך  כללראלא  שבד.  4והגורם  שמחמתו  יצאו  הגירושין
האישה  פתחה  את  תיק  הגירושין  ואף  עזבה  את ייתכן  מקרה  שבו  .  אך  במפורש  לא  תמיד,  בפירוד

כי  הבעל  הוא  זה   שוכנע  מית  הדיןבאם  וכאשר  ,  לא  הפסידה  את  כתובתה  על  פי  כןף  וא,  הבית
 .כהגדרת הטור' הגירושין יצאו ממנו'שהביא אותה למצב זה ו

 ):'ח' ב סי"ח( ץ"קרון זה עולה גם מדבריו המפורסמים של התשבע

 יא  הצער  המרוב  שדע,  רבה  הותה  ארצע  מבעלה  שישהא:  עוד  שאלת"
 כולה  יינה  אהיאו,  רבה  השה  קדם  אהוא  שו  בודעים  יהכלו,  ותו  אואסתמ
 נאה  שהיא  שד  ערעיבה  מהוא  שגםו,  המריבות  וקטטות  הרוב  לותו  אסבולל
 הוראה  הבעלי  מאחד  שפנימ,  ין  דבית  לבא  לכולה  יינה  אהיא  ו,חיים  התא
 דין  ההו  מודיענוה.  ותה  אדתפסי  שין  דבית  בתובתה  כשאל  תאםש,  פחידהה
 .זהב

 לא  ויתנה  נחיים  לן  לקיימאד,  תובה  כייתן  ויוציא  שזה  בדבר  הרובק:  שובהת
 ."צערל

אינו  יכול  לזכות  בהישגים ,  מצאנו  למדים  שהאחראי  והיוזם  של  הליך  הפירוד  וסיום  הקשרנ
 .את הצד השני להיפרד או לדרוש את הפירוד" הוביל"או " אילץ"כלכליים בכך ש

                                                      
לגבי  אישה  המקללת  את  בעלה  בפניו  שהדין  הוא )  'ו  סעיף  ד"ימן  קטס  (העזרן  ע  אב"שובוגמא  לדבר  מצינו    ד4

אבל אם , ווקא על מגןוד": וןלשה ד  הוסיף  וכתב בזה"ק  י"ובבאר  היטב  שם  בס.  ה  והפסידה  כתובתהשיגרשנ
א "רמהו  ."ג"ם  סימן  נ"מהרא.  אין  אדם  נתפס  על  צערו  ואינה  מפסדת  כתובתה,  מכה  לה  או  מצערה  הרבה

, )ב"  קימן  סיוחסותבמ(ן  "רמבלבתשובה  ו  ויסוד  הדברים  מצינ,  הביא  זאת  להלכה'  ד  סעיף  ג"בסימן  קנ
שנשאל  על  בעל  המכה  את  אשתו  בכל  יום   ":לשונוה  וז,  ד"בסוף  סימן  ע  העזרן  והביאו  כבר  הבית  יוסף  באב

אין :  והשיב.  והיא  מכחישתו,  והוא  טוען  שמקללתו  בפניו,  עד  שהוצרכה  לצאת  מביתו  וללכת  לבית  אביה
ו בית דין חוקרים מהשכנים ואם טען שהיא מקללת, דלחיים ניתנה ולא לצער, לבעל להכות ולענות את אשתו

אם  מקללתו  חינם   ו.גר  ה-זכר  לדבר  .  דין  עמה  ה-ואם  הוא  מכה  ומצער  שלא  כדין  והיא  בורחת  ,  מי  הגורם
יירי  במקללת  את  בעלה   דאכן  שאף  על  גבם  בואר  אמ.  "הדין  עמו  שהרי  מן  היוצאות  שלא  בכתובה  היא

כי   ןידת  האך  אם  התברר  לבי,  ו  בחינםזהו  רק  כשמקללת  ל  מקוםכמ,  שהדין  הוא  שיוצאת  שלא  בכתובתה
וכפי  שביאר  הבאר  היטב  כי ,  בודאי  שלא  הפסידה  כתובתה,  הבעל  הכה  אותה  וציערה  והוא  הוא  הגורם  לכך

אלא ,  שוב  חזינן  שהמודד  בהגדרת  הדברים  איננו  מה  ארע  בשטח  בשורה  האחרונה.  אין  אדם  נתפס  על  צערו
  .ועל בסיס זה בלבד נקבע הדין, חמהו המניע והגורם לפעולה האחרונה שנעשתה בשט

,   שהשתמשו  ביסוד  זה  גם  לגבי  אישה  שהוציאה  על  בעלה  שם  רע111עמוד  '  חלק  חר  "יעויין  עוד  בזה  בפדו
כי  מסתכלים  על  השורש  ולא  רק  על ,  אין  אנו  דנים  אותה  על  כך,  דהיכא  שבעלה  עינה  אותה  ומירר  את  חייה

 .והם הם הדברים. התוצאה
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בית הת  אאת  עזיבתה  של  האישה    כל  פניםל  ה  בנידוננו  שהבעל  הוא  זה  שיזם  עעתמ
הרי  שלכאורה  יש  לחייבו  בכתובה ,  )14.1.16(  ו"בשבט  תשע'  דבאמצעות  אותו  מייל  מיום  

 .'הגירושין יצאו ממנו'כיון ש, ובתוספתה

נו ענותיו  ופרט  בפניטדהנה  הבעל  שטח  את  ,  ך  על  אף  האמור  עדיין  יש  לעיין  בזה  טובאא
וניסתה  כל  העת ,  ו  בענייני  הרכושמה  הציקה  לו  ורבה  עיששהא,  מספר  סיבות  שהביאוהו  לידי  כך

, לדבריו.  והתנגדה  נחרצות  לביאתו  של  בנו  לגור  לצדם,  שביניהם'  הסכם  המשולש'לשנות  את  ה
הציבה  מספר  תנאים  דרקוניים   וכפי  שהאישה,  ללכלא  היתה  כנה    ביתם  אף  בקשתה  לשלו

 זו  תר  לבקשתהיעל  אף  שידעה  שאין  סיכוי  שבעולם  שהבעל  יוכל  להע,  תבים  לשלותה  לחזר
ו  בשבט "יום  כמ  (הדיון  וכמפורט  בפרוטוקול,  מאחר  והדבר  איננו  תלוי  בו  אלא  בילדיו  הבגירים

 ). 107-128ושורות , 59-68שורות  22.02.17ז "תשע

ישה  שכל וכטענת  הא,  מאחר  וקבענו  שאין  להביט  רק  על  התוצאה  אלא  על  השורש,  הנהו
אולי  יש  להעמיק   כןם  א,  עזיבתה  את  ביתה  היא  מחמת  מכתבו  של  הבעל  וממנו  יצאו  הגירושין

  שנכתב  עקב  מעשיה  ומחדליה  של -טענת  הנתבע  דנןל–יותר  ולראות  את  השורש  של  מכתב  זה  
  .'גירושין יצאו ממנה'ה שומעתה ניתן אולי לומר, התובעת

ני  הצדדים ששוזוהי  בעצם  הסיבה  ,  דיהדצשאפשר  להסתכל  על  המטבע  משני    כןם  מצא  אנ
הבעל  יודע .  מתכתשים  האם  יש  להגדיר  את  עזיבת  האישה  את  ביתה  כסילוק  וגירוש  או  כעזיבה

אלא  שלדבריו  האישה ,  היטב  ומודע  למכתבו  האמור  ושהוא  לא  חזר  ממנו  במכתב  רשמי  כקודמו
ץ  לשלוח  לה  את  המכתב ובצר  לו  הוא  נאל,  המיטה  עליו  חיי  צער  ותוגה  ומריבות  בלתי  פוסקות

 .על כן טענתו בפיו כי אין לתלות את הקולר בו אלא באישה שהביאה אותו לידי כך. האמור

ל  מי  להטיל  את  האשמה עהותי    מש  בפנינו  ספקי,  אור  הסתירה  שבין  גרסאות  הצדדיםל
. סק  הדין  בתביעת  הכתובה  יהיה  תלוי  בתשובה  לשאלה  זופו,  על  התובעת  או  הנתבע  בגירושין

ראיה  לדבר  שהרי  הוא  גירש ו,    ניתן  להניח  שהגירושין  יצאו  מאת  הבעל  כטענת  האישההאם
אם הוא  ועל כן אף,  ל  הנתבע  שהאישה  מיררה  את  חייושנקבל  את  עמדתו    ו  שמאא,  אותה  מביתו

וכח  מעשיה נכתגובה  סבירה  ובצדק    עשה  זאת  ל  מקוםכמהבית  מ  אותה  שבפועל  סילקה  ז
 .עצם הביאה את הכורת על נישואי הצדדיםבו שזיא וה, ה כלפיוישל האשהתנהגותה ו

 י מוחזק בכל ספק בכתובהמ. ג

 . העלנו שיש בפנינו ספק האם הגירושין יצאו מהבעל או מן האישה

ואין ',  המוציא  מחברו  עליו  הראיה'ל  מקרא  ומסברא  שבכל  ספק  אמרינן  דין  "הנה  קייו
 .להוציא מספק מהמוחזק

. 'מוחזק'בעניין  חיוב  הכתובה  מי  נקרא  ה  ית  הדיןב  ליש  לדון  בזה  בכל  ספק  שיש  כןאם  
מורה  לכאורה  שהאישה  מפסדת  כתובתה  כגון  בנידוננו   השאלתינו  עתה  בגוונא  שיש  מצב  שכזה

אולם יש לה אמתלא להצדקת מעשיה בעקבות אותו , שאין ספק מחד כי היא זו שעזבה את הבית
  הבעל  טוען  מנגד  כי  היא  זו אלא  שאמתלא  זו  איננה  מבוררת  דיה  שהרי',  מכתב  גירוש'

מעבר .  שבמעשיה  הביאה  אותו  לשלוח  את  מכתבו  האמור  ולבקש  לסיים  את  חייהם  המשותפים
והבעל  פנה  אליה  מספר ,  האישה  אף  הודתה  כי  הם  המשיכו  לבלות  יחדיו  לאחר  מיכן.  לכך

אלא  שהוא  סרב  לכתוב  מכתב  משפטי  רשמי  לבטל  את  קודמו   ביתם  פעמים  לשוב  לשלו
יש  לבית  הדין  ספק  האם ,  משכך  )159-185שורות    22.02.17ז  "בט  תשעבשו  "ל  הדיון  מיום  כרוטוקופ(
 . והיא מפסידה את כתובתה או לא' הגירושין יצאו ממנה'
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, בממונו' מוחזק'האם נימא שהבעל נחשב ל, דדי הספק הינם כיצד יש להתייחס למקרה זהצ
הרי  שהיא  נחשבת  מספק ,  שהכל  עוד  שלא  הוכח  מעל  לכל  ספק  האמתלא  של  האי  כןם  וא

, תפסיד  את  כתובתה  מספק  ו'הגירושין  ממנה  באו'זי  ייקבע  כי  וא,  למורדת  ומפסידה  את  כתובתה
מאידך  ייתכן .  והמוציא  מחברו  עליו  הראיה,  שהרי  היא  זו  שבאה  להוציא  ממון  מהבעל  המוחזק

, תחייב  להלנוכח  שטר  הכתובה  הנמצא  תחת  ידה  בו  הבעל  ה'  מוחזקת'שהאישה  נחשבת  ,  לומר
הוכח  והתברר  בפנינו  באופן א  כל  שלו.  שיש  לבעל  ליתן  הכתובה  לאשתו'  חזקת  החיוב'ואיכא  

מספק ו,  לא  נוכל  לפטור  את  הבעל  מחיובו  הברור  בכתובת  אשתו',  הגירושין  ממנה  באו'ברור  כי  
מוציא   )פטורו  של  הבעל(בית  הדין  יחייבו  בתשלום  הכתובה  שהרי  כלל  נקוט  בידינו  שאין  ספק  

 . )חיובו של הבעל בכתובת אשתו(ידי ודאי מ

ומאחר  והדברים   )1053730/1בתיק  מספר    5בחיפה  ית  הדיןבאן  בכ(נה  דנו  בזה  בעבר  בתיק  אחר  ה
 . רלוונטיים אף לנידוננו נחזור על עיקרי הדברים

 .צינו בזה מחלוקת הפוסקים שעיקרה ושורשה עוד בראשוניםמ

. כתב  שהאישה  היא  זו  המוחזקת  בכתובתה  )ב"ת  נפרק  הבא  על  יבמתו  אוב(מרדכי  ביבמות  ה
המרדכי  שנה  דבריו  בזה .  הנידון  שם  היה  בספק  מי  מבין  בני  הזוג  אשם  בכך  שלא  זכו  לפרי  בטן

רואה  דם  מחמת 'לגבי    )'טור  ב'  הלכות  נידה  דף  אב(ואף  שילש  דבריו  בזה    )ב"ות  נא(בקידושין  
 :זה לשונווה "וכתב שם בשם הראבי' תשמיש

ל  כבית  שמאי  דאמרינן  שטר  העומד "ק  לא  תפסיד  כתובה  דקייועוד  מספ"
 .6"להיגבות כגבוי

ל "ה  הנ"הביא  ראשונים  נוספים  מלבד  המרדכי  והראבי  )ג"סימן  שנ'  לק  גח(ם  "ת  מהרש"שוב
ורש ש(י  קולון  "מסיק  כן  לדינא  וכן  המהר  )'סוף  סימן  ג'  בבא  בתרא  פרק  טב(ש  "הרא.  הסוברים  כן

הסיקו  לדינא  כי   )ו"ב  סעיף  ט"מ  סימן  י"חוב(והברכי  יוסף    )'ימן  טס(  רהעזן  ח  באב"וכן  הב,  )ב"צ
' ק  בחל("  מגן  ומשש  "הרב  כתבן  וכ.  האישה  נחשבת  למוחזקת  בכתובתה  ואיננה  מפסידה  מספק

 .ל"ואכמ )ב" ידומ עז" עןמיס( פוסקים הובאוצר )'אאבן העזר סימן ' ק גלחה ו"כחלק אבן העזר סימן 

שדחה  שיטה  זו  ותמה  עליה   )'ק  ד"ס'  ימן  טסבאבן  העזר  (ת  שמואל  יאידך  ידועים  דברי  הבמ
ל דהלכה כבית הלל ולא "הם בית שמאי וקיי' שטר העומד להיגבות כגבוי דמי'שהרי הסוברים ש

 .7כבית שמאי

                                                      
ה  אושפזה  בעבר  אחרי ישהא,  לדברי  המבקש.  13י  ולהם  תאומות  בגיל  "ז  כדמו"ישאו  זלנ  שוגזמדובר  שם  ב  5

והחיים ,  מאז  ועד  עתה  הינה  מטופלת  במשך  שנים  רבות  לסירוגיןו,  לידת  הבנות  לסירוגין  במשך  כשנתיים
ודש  ימים חספר  פעמים  למשך    ממעט  תקופות  שהאישה  התאשפזהל.  המשותפים  התנהלו  בצורה  די  סבירה

ואספה  את   ביתםלשבה  המשיבה    17.8.15  יוםבד  שע.  יסיון  התאבדות  והיתה  שבה  לביתה  בסוף  היוםבגין  נ
המשיבה  תלתה  את  ניסיונות ,  מאידך.  ולפיכך  מבקש  הוא  להתגרש,  בית  אמהלעברה  וחפציה  האישיים  

וב ולדבריה  זו  הסיבה  שהיא  החליטה  לעז,  ההתאבדות  במבקש  בגין  הצהרותיו  כי  הינו  רועה  בשדות  אחרים
הרי  שהיא  תסכים ,  כ  המשיבה  טוענת  לחילופין  שבמידה  ולא  יצליח  ניסיון  שיקום  חיי  הנישואין"ב.  את  הבית

 .₪ 500,000להתגרש אך בד בבד היא תתבע את כתובתה העומדת על סך 

ל  עוד כבכתובה  '  חזקת  חיוב'הרי  יש  בפנינו  שאת  כתובתה    ישהאאם  מספק  נחייב  את  הבעל  ליתן  להנידון  היה  ה
הבעל   מאילד  או,  האישה  מורדת  על  בעלה  שרק  אז  הוא  פטור  מכתובתהשיוברר  מעל  לכל  ספק  ויוכח  לא  

נאמר  שהמוציא ,  מאחר  ועל  כך  אין  עוררין  שהיא  זו  שעשתה  את  מעשה  המרידה  ועזבה  את  הביתו',  וחזקמ'
שיבא ח, וכל עוד שהאישה לא תוכיח את טענותיה שהיתה לה סיבה טובה לצאת מהבית, מחברו עליו הראיה

 .ד הדברים נסגרו שם בהסכמה"בס .ז"ע' ע סי"בכך מורדת בבעלה והפסידה כתובתה כמבואר בשו
 .ה"גמרא במסכת סוטה דף כ ה6
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ל  כבית  הלל "מאחר  וקיי,  ח"מסיק  לדינא  דלא  כהב  )ט"סימן  קי'  לק  אח(ט  "ת  מהרי"ם  בשוג
 :םש זה לשונוו, ולא כבית שמאי

 עומד  השטר  דרוסה  אקרפ  בת  הלליבל  כ"קי  דמאחר  דוא  השוט  פדברו"
 ומרים  את  הלל  ביתו  שלא  שד  עעליהם  בתו  מדתנן  כמי  דגבוי  כאו  לגבותל
 ביא  גא  לספיקא  מאן  כף  אביא  גא  למספיקא  דתובה  כוטלות  נלא  וותות  שאל
 מספיקא  דתב  כון  יארץ  מרוך  ברבינו  שכתבי  ש"שר  אתוהגה  בראיתי  שלאא
ציא  מחברו ומ  המרינן  אוכתא  דבכל  דוא  הימה  תדברו,  תובתה  כדאפס  מאל

 יון  כהכאל  ד"  זרוך  בבינו  ררב  הדעת  שומר  לאפשרו...]  [עליו  הראיה  
א מספק  דיון  כמחלה  שדידה  בודעים  יינם  אהיורשים  ואתי  קחילה  ממטענתד
 ןא  לקיימ  דפרעתיך  שודע  יאיני  ולויתני  האומר  כיה  לוה  ההא  דתלמודא  ליהל
 ה  לחייב  שודה  מהוא  שיון  כדיף  ערי  בשמא  וברי  דשלם  לחייב  דאמ  קשלהיב
 מאי  שית  בפליגי  דסוטה  למי  דלא  ומחילתה  במסתפק  שלא  אקודם  מתובהכ
 נכנסה  שיון  כעוד  ועיקרא  מתובה  כה  לין  אזינתה  שיתא  אאם  דלל  הביתו
 חר  אנין  עלת  עתוספו  הם  שדכתבו  כרי  במטען  לצי  מא  לו  תסתר  הביתל
 ". ודאיכ ספק לשאה עהכתובש

ט  מסיק  שאף  לדעת  רבינו  ברוך  שהאישה  נחשבת  למוחזקת  ומספק  איננה "רי  שהמהריה
היכא   שאין  כןה  מ,  היינו  רק  כאשר  יש  ספק  האם  האישה  מחלה  על  כתובתה,  מפסידה  כתובתה

דבזה  אמרינן ,  יישינן  שמא  זינתהחכתובה  מעיקרא  וכגון  בסוטה  דהשיש  ספק  בעצם  חיוב  
ל  כבית "דקיי'  שטר  העומד  להיגבות  כגבוי  דמי'בזה    אמרינןא    ולשמספק  הפסידה  את  כתובתה

 .הלל ודלא כבית שמאי

 . 'בית מאיר'וה' בית שמואל'באמת שנחלקו בזה לדינא הו

 עלה  בל  שדולים  גמומים  בידעה  שישה  שא)'ף  אעי  סד"נ  קהעזר  סימןן  אבב(א  "סק  הרמ  פנהה
  .קיבלה וסברהד אמרינן דגרשה לעלה בת אכוף לכולה יינה אנשאת שודםק

 הם בודעת יייתה הסוברים שאפילו הוסקים פלכמה ד)'ק  ב"ס  בםש( 'בית שמואל' הליו עכתבו
 יני  אעכשיו  וקבל  לכולה  יאני  שייתי  הבורה  סתה  לומר  עיכולה  על  פי  כןף  א,  רם  הנישואיןט
ותו   אופין  כל  הסובר  שאין"נא  ה"רמ  לשאפילו  ת  שמואלים  הב  שעלה  הדינא  ל.קבל  לכולהי

ולא  תיחשב  כמורדת ,  שאיתר,  מו  עדור  לוצה  רינה  אם  אל  מקוםכמ,  סברה  וקיבלה  דציאהלהו
 ומר  לכולה  יאני  שוסקים  פכהני'  ל"קי  'ומר  ליכולה  שטעם  הדבר.  תובתה  כפסידה  הבבעלה  ולא

 . 'קבל לאוכל שייתי הסבורה'

ת יב  הלדעת  שולא  תיחשב  כמורדת  נמצא'  קים  לי'אור  דבריו  שהאישה  יכולה  לטעון  ל
 ורדת  מאינניל  ש"י  קעל  כן  יכולה  היא  לומר  ו8חשבת  למוחזקת  בכתובתה  נאישה  המואלש
 .כתובתה לזכאיתו

                                                                                                                                                        
יש  להתייחס  לכתובה '  ז  לכאו"ובאמת  שלפי.  לעיל  הבאנו  את  המרדכי  שכתב  להדיא  שהלכה  כבית  שמאי  7

ח וזה "ש דוחה את הב"בהאך כאמור . ר ועיקרהנמצאת בידי האישה ככל שטר חוב גמור מדאורייתא לכל דב
 הא  דמוה  תמי  דגבויכ'  גבו  לעומד  הטר  שמרינן  אידה  בהכתובה  דיון  כוחזקת  מהיא  דתבח  כ"בו":  לשונו  שם

 .עיין בהערה הבאה". ז" מף דפרים אער שתבתשו בו זושיא קאיתי רובש. וותיהכ' לכת הלית וןל כ"ש ס"ב

 
ומאידך בסימן , שכאן כתב כי האישה מוחזקת בכתובתה, עצמו  מיניה וביהש  הסותר  "ג  בדברי  הב"כאורה  צע  ל8

א  שטר  העומד "ש  ול"ה  וללא  כב"ל  כב"ושקיי,  הסיק  דלא  כהמרדכי)  באנו  לעיל  דבריוה('  ק  ד"ס  ב'ט
ש  שהאישה  נחשבת  למוחזקת  אך  לא  מחמת  דברי "ל  לב"סעל  פי  כן  ף  ואולי  אפשר  ד.  להיגבות  כגבוי  דמי
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 כןם  א  ומוחזק  הוא  ההבעל  דכתב  ות  שמואליב  הל  עמה  ת)א"  סםש("  איר  מיתב"ה,  אידךמ
 . ולא האישה' ל"קי 'ומר ליכול שוא זהה

יבתה  את  הבית  וסירובה עתה  בנידוננו  יש  לנו  ספק  האם  האישה  תיחשב  כמורדת  עקב  עזמ
הגירושין 'ומשכך  ,  )פהל  עב(ללא  תנאים  מוקדמים  על  אף  בקשתו  של  הבעל    ביתם  לחזור  לשלו

' מכתב הגירוש'הבעל  מביתו  ב  ידיל  אך  מאידך  אפשר  ששליחתה  של  האישה  ע,  מחד'  ממנה  באו
 לפי  שהותיר  את  האישה  בלית  ברירה'  הגירושין  ממנו  באו'היא  זו  המקנה  לו  את  התואר  ש
מהם  ישנם  טענות  המצדיקות  את  מעשהו   אחדל  ברור  כי  לכ.  לעשות  מעשה  ולעזוב  את  הבית

אך אין הוכחה חד משמעית למי ,  כי  הגירושין  יצאו  מהצד  שכנגד  ית  הדיןבומבקשים  לשכנע  את  
 .להוכיח את גרסתו, מהצדדים

באנו   הרוהרי  שגם  בנידוננו  לכא,  בעניין  הכתובה'  מוחזק'אור  מחלוקת  הפוסקים  מי  נקרא  ל
' שמש ומגן'ה, הבית שמואל, ח"הב, ק"ש המהרי"הרא, ה"הראבי, שלדעת המרדכי, למחלוקת זו

הרי  שבמקרה  דנן  נחייב  את  הבעל  בכתובת ,  שהאישה  נחשבת  למוחזקת  בשטר  הכתובה,  ועוד
מספק  לא   כןם  א,  'מוחזק'ועוד  שהבעל  הוי  ,  הבית  מאיר,  ט"לדעת  המהרי  שאין  כןה  מ,  אשתו
 .בכתובהו אות נחייב

מעבר .  שוב  מספק  אין  אפשרות  לחייב  את  הנתבע  דנן  בתשלום  הכתובה,  נוכח  מחלוקת  זול
 .לאמור נראה עוד להוסיף ולומר שבנידוננו שאני ויש לפקפק טובא בחיוב הכתובה

 'י יודע אם נתחייבתיניא'עומת ל' י יודע אם פרעתיניא'ין ד

  הלכה  בגוונא  שאדם )ה"  משפט  סימן  עחושן(  ובשולחן  ערוך  .)ח"קי(הנה  שנינו  בבבא  קמא  

איני 'דיש  חילוק  בין  אם  אמר  ',  איני  יודע'תובע  את  חברו  על  חוב  שהלווהו  והנתבע  טוען  

כל  עוד  לא ,  שמספק  פטור,  ואינו  זוכר  את  קיומה  של  ההלוואה  כלל'  יודע  אם  נתחייבתי

בעצם קיומו של שכיון שמודה ' איני יודע אם פרעתיך'לבין אם אומר , יוכיח  המלווה  גרסתו

 .שבכהאי גוונא מספק הוא חייב, החוב מעיקרא אלא שמפקפק בכך דשמא פרע את החוב

היינו .  'איני  יודע  אם  פרעתיך'עתה  בנידוננו  לכאורה  יש  מקום  לדמות  זאת  לההיא  דאומר  מ
, שמאחר  ויש  בפנינו  מצב  בו  חיובו  של  הבעל  מעיקרא  בכתובת  אשתו  איננו  מוטל  בספק  כלל

 כןם  וא,  כתובתה  ולפטור  את  הבעל  ישהאפק  בהמשך  האם  יש  כאן  עילה  להפסיד  לאלא  שנוצר  ס
 .מספק אנו נחייב את הבעל בכתובה

גוונא  שאדם  קנה  סחורה  אצל  פלוני   בדן  )'סימן  פ'  חלק  ג  ן  משפטשוח(ם  "ת  מהרשד"הנה  בשוו
 ולאחר  כמה  ימים  פנה  אליו  הסוחר  בטענה  ששטר  אחד  מהשטרות,  הסוחר  ושילם  בשטרות  כסף

רק  מה  שברור  לו  שהוא ,  הקונה  טוען  שאיננו  יודע.  שקיבל  הימנו  היה  מזויף  ומבקש  שיחליפו
, ועתה  הוא  מעליל  עליו  דברים  ומי  יודע  אם  לא  קיבל  זאת  מקונה  אחר,  שילם  והסוחר  לקח  ממנו
 :זה לשונוווכתב שם . ועל כן איננו חייב לו דבר

 ודאי  שישבע  לצריך  שנה  מחברו  לייב  חהיה  שמודה  שמי  שוא  הפשיטא"
 גוזל  הקרפה  בשנ  מהוא  ו,שלם  לייב  חפרע  שבירור  בודע  יינו  אאם  וו  לרעפ
 טור  הכתבן  כ  ושלם  לייבח'  ו  כחזרתי  הם  אודע  ייניא'  ו  כלויתני  הלעס,  תראב
 ני  אודע  ישיב  הם  אבלא:  זה  לשונוו,  ה"עשן  משפט  סימן    חופשיטות  בדיןה

                                                                                                                                                        
 ועיין.  וזה  גם  לדעת  בית  הלל  דפליגי  שם.  שקיימת'  חזקת  חיוב'אלא  מחמת  ,  וי  בידהבית  שמאי  שנחשב  כגב

 .לקמן 13וד בזה בהערה ע
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 ראה נן כלכאורהו. שלם לביי חאו לם ארעתיך פם אודע יאיני וידי בך להיהש
 תן  נא  לאםו,  מנה  הו  לתחייב  נסחורה  המנו  מקנה  שמאחר  דון  דידןדנ  בדיןה
 מנה  הו  לנתן  שודאי  בידע  שריך  צכןם  או,  יקרי  מרעון  פאו  ל-  פה  ינה  מול
 ."שלם לייב ח- א לאם ופהי

ק את  הקונה  המסופב  וחיי'  איני  יודע  אם  פרעתיך'ל  לדין  "ם  דימה  את  המקרה  הנ"מהרשדה
 .ליתן למוכר שטר אחר למרות שבעצם כבר פרע לו את חובו, ף ממנויהאם השטר המזו

אך  יש ,  ם  והסיק  כוותיה"הביא  את  המהרשד  )ו"ק  ט"ב  ס"סימן  רל  ן  משפטשחוב(ך  "שה
 .י יודע אם נתחייבתינמהפוסקים שחלקו עליו לדינא וסברו שיש לפטור את הקונה דהוי כאי

ם והביא את שתי הדעות "דן במקרה זה של המהרשד )ף הסימןה בסו"סימן ע  ן  משפטשוח(ז  "טה
ופסק  לדינא  שיש  לפטור  את ,  יני  יודע  אם  פרעתיאאו    יני  יודע  אם  נתחייבתיאבזה  האם  הוי  כ

דהתם  שמודה  בחוב ,  יני  יודע  אם  פרעתיאדלא  דמיא  כלל  לדין  ,  הקונה  מלהחליף  לו  את  השטר
ואיננו  יכול ,  א  מידי  ודאי  וברי  ושמא  ברי  עדיףומסתפק  על  הפירעון  בהא  אמרינן  שאין  ספק  מוצי

ם דאדרבה המצב הפוך לחלוטין "בנידון המהרשד שאין כןה מ. להיפטר מספק מחוב גמור וודאי
אלא  שיש  עתה  ספק  שנוצר  לאחר  מיכן  שאולי  הפירעון ,  שהרי  היה  כאן  בבירור  פירעון  החוב

בגין  הספק  לעקור  את   אפשרי    שאהרי,  וכיון  שזה  רק  ספק.  ףימזוההיה  לוקה  בחסר  עקב  השטר  
 .ולכן פטור יני יודע אם נתחייבתיאוחשיב כ, וודאות הפירעון שכבר היה קודם לכן

שהקשה  על '  דגול  מרבבה'הביא  את  ה  )'ק  ט"ב  בס"סימן  רל  ן  משפטשוח('  פתחי  תשובה'ב
ה "כסעיף ב(ה "מאידך בסימן ע. ך"ז ודלא כדברי הש"ם  ודחאו לדינא והכריע כדעת הט"המהרשד

ך  ופסיקת "דברי  הש  כומציין  שדעתו  הענייה  יותר  נוטה'  פתחי  תשובה'מאריך  בזה  ה  )ז"ק  כ"בס
 והביא  סוללת  פוסקים  הסוברים  כן  כדוגמת,  חייב  ויני  יודע  אם  פרעתיאם  דהוי  כ"המהרשד

כן   ו)ד"וף  סימן  פס('  ושב  הכהן'ה,  )ה"קסט  האורים  פשמ'    טה  בסעיף"סימן  עב(ם    שמשפט  הנתיבותה
, שםן  עיי  )ב"ק  כ"סב(ושכן  משמע  בתומים  שם    )'סוף  סימן  סב('  פנים  מאירות'ם  זקינו  הגם  בש

 ענין  בכן  גם  האריך  ש)ו"  טעיףח  ס"ע  קימןס(  ן  העזרבא  ב'איר  מבית'  המביא  שם  בשם  דבריוף  ובסו
 .דינא דפיקא סוא הה זדין שמסייםו, הז

ז  דהוי "נוטה  יותר  כהטמסיק  שדעתו    )ה"ה  סעיף  ל"ימן  עס(שם  '  ערוך  השולחן'עומתו  בל
 .שםן עיי, וסיים שם שבעניינים אלו ראוי לעשות פשרה, ופטור יני יודע אם נתחייבתיאכ

ם "לכאורה  לאור  הדברים  האמורים  באנו  בזה  למחלוקתם  של  המהרשד.  חזור  לנידוננונ
, יני  יודע  אם  פרעתיאך  גם  בנידוננו  נחשיב  זאת  כ"ם  והש"דלשיטת  המהרשד,  ז"והט,  ך"הש

שהרי  איכא ,  ל  אף  הספק  שיש  בפנינו  מי  הגורם  לגירושין  עב  את  הבעל  בכתובת  אשתוונחיי
. דמעיקרא  ואין  ספק  הפטור  מוציא  מידי  החיוב  הוודאי  שקיים  החל  מרגע  חופתם'  חזקת  חיוב'

ז  יש  לפטור את הבעל מאחר ולאור העובדה שהאישה עזבה את הבית על "לדעת  הט  שאין  כןה  מ
כשהיא  ידעה  מראש   ביתם  והיא  הציבה  תנאים  לשלו,  זור  בהאף  הפצרותיו  של  הבעל  שתח

יש  כאן  בפנינו  מרידה  של  האישה  וגרימתה  לגירושין  ויש   כןם  א,  שנבצר  מהבעל  לקיימם
לשנות  את   )ל"ה  גרם  לבעל  לכתוב  את  המכתב  הנמ(מחמת  הספק    אפשרי  כיון  שא,  להפסידה  כתובתה

ז " ולכן לשיטת הט,)בה לחזור ללא תנאים מוקדמיםבמציאות האישה מרדה ועזבה את הבית וסירש(הוודאי 
 .ויש לפטור את הבעל מחיוב הכתובה יני יודע אם נתחייבתיאיש לדמות זאת לדין 

 .ז יש לחייב את הבעל בכתובה"מנם אפשר ובנידוננו גם לדעת הטא
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 .מחלוקתם של הפוסקים בזה 9במאי פליגי ומהי סברת יך עיוןרצ הרנה לכאוה

, בר  שמאחר  והיה  בפועל  כבר  מעשה  הפירעון  והמוכר  כבר  קיבל  את  כספוז  סו"נראה  שהטו
 ף  וטוען  שזה  מהקונהיועתה  שהמוכר  מעורר  על  השטר  המזו  ,מצא  שבזה  כבר  נמחק  החובנ
וכל  עוד   ציא  מחברו  עליו  הראיהוולפיכך  באנו  לכלל  של  המ,  10זוהי  כבר  תביעה  חדשה,  נתבעה

 .ולכן הקונה פטור ני יודע אם נתחייבתייאלא יוכיח המוכר את גרסתו הוי בגדר של 

ז  למד  שכיון  שבפועל  אין  ויכוח  בין  הצדדים  על  עצם  מעשה  הפירעון "שהט  כןם  בואר  אמ
שהיתה  מעיקרא  שהרי '  חזקת  החיוב'ומשכך  כבר  נפגמה  ,  חד  השטרות  אאלא  שהנידון  על

א  יוכיח  המלווה שלד  לכן  כל  עו  ,והספק  נולד  רק  לאחר  מיכן',  רעוןימעשה  פ'במציאות  היה  כאן  
' איני  יודע  אם  נתחייבתי'חשיב  טענת  הנתבע  כ,  ף  שקיבל  הוא  מהלווה  דנןיכי  השטר  המזו

עוד  עולה  מדבריו  שאנו  מעמידים  את  הדבר .  בתביעתו  החדשה  של  התובע  ולכן  הלווה  פטור
, ך  לאידך  גיסא"לעומת  זאת  סבור  הש.  בחזקתו  כמו  המצב  שהיה  טרם  נולד  הספק  ולא  היה  חוב

ושוב  לא ,  כדמעיקרא'  חזקת  החיוב'שוב  מתעוררת  לה    כןם  א,  שיש  ספק  בגוף  הפירעוןשכיון  
' איני  יודע  אם  פרעתיך'ומעתה  שוב  הוי  כאומר  ,  חשיב  תביעה  חדשה  המנותקת  מקודמתה

 .ומספק הוא חייב

 :המשנהן זה לשו ו).ח"ף עד(הנה שנינו במשנה במסכת גיטין ו

 כה זמלוה לרובק, ו לזרקו וובי חי לקרו זובו חעל בו  למרא,  חוב  הענין  לוכן"
 ".חלוקו יניהם שחצה מל עחצהמ, ייב חלוה הלוה לרובק, מלוהה

בואר  דהיכא  שזרק  מלווה  ללווה  את  החזר  חובו  ונפל  הכסף  ספק  קרוב  לו  ספק  קרוב  לו מ
 . הדין הוא שיחלוקו והלווה חייב לשלם למלווה מחצית מהחוב בשנית, ואבד

 :זה לשונוו שם הקשה 11ן"רהבחידושי ו

 יכא  להתם  דייב  חהוא  שרעתיך  פם  אודע  יאיני  ולויתני  המנה  למי  דולא"
 לכך  הדבר  לגלים  רדים  עאיכא  דיון  ככא  הבל  ארעו  פהוא  שדבר  לגליםר
 ."חלוקוי

מדוע  אמרינן  שמספק  יחלוקו  ומחייבים  את  הלווה  בתשלום   הרן  היה  קשה  דלכאו"רל
הוי  כאומר   כןם  א,  ל  הלווה  וספק  בעצם  הפירעוןהרי  כיון  שיש  כאן  חיוב  ודאי  ש,  מחצית  בלבד

האמורה  בכל  דמי '  חזקת  החיוב'ומספק  יש  לחייב  את  הלווה  מחמת  '  איני  יודע  עם  פרעתיך'
 ? החוב ולא רק במחציתו

לא  היה  כלל  מעשה   יני  יודע  אם  פרעתיאבגוונא  של  .  ן  שיש  לחלק  בין  הדבקים"תרץ  הרמ
ה מ.    ועל  כן  אמרינן  שאין  ספק  מוציא  מידי  ודאי  וחייב,למעשה  פירעון  ם  לדבריפירעון  ואין  רגל

, הכא  שמדובר  שהוא  זרק  למלווה  את  הכסף  בתורת  פירעון  ועל  כך  אין  מחלוקת  ביניהם  שאין  כן
מעשה  הפירעון   ידיל  ולפיכך  אמרינן  שע,  אלא  שנולד  בפנינו  הספק  האם  קרוב  למלווה  או  לא

 .'יחלוקו'בזה שהיתה עד עתה ולכן אמרינן ' חזקת החיוב'הורעה 

                                                      
ובפנים מאירות דוחה ראיותיו של . ז שהביא שתי ראיות לדבריו ורק אחר כך דן בטעמא דמילתא"עויין שם בט י9

 .ל בזה"ז אחת לאחת ואכמ"הט
 .ש"ז בעצמו בסיום דבריו עיי"ז וכמו שכתב הט"ם בדעת הטש' ושב הכהן'ך עולה מביאורו של ה כ10
אך .  ה  שהביאו"ח  בסימן  ע"א  וכפי  שנצטט  להלן  את  הקצוה"דברים  מיוחסים  בפוסקים  לחידושי  הרשב  ה11

אולם  לאחר  מיכן .  ן"רק  בר,  ולא  מצאתי  שמדבר  בזה'  ח  עמוד  א"א  בסוגיה  בגיטין  שם  ע"עיינתי  ברשב
 .ן ותירץ כדבריו"שגם כן הקשה כהר' רבה'ה "דב' א בעמוד ב"מצאתיו ברשב



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

16 

בי ג(ל  "ז  הנ"מביא  דברי  התומים  בזה  שמסיק  שהט  )'ק  ו"ה  ס"מן  עסי(  החושןת  צוקהנה  ו

אתי  שפיר  עם  דברי  המשנה  גבי ,  יני  יודע  אם  נתחייבתיאהסובר  שפטור  דהוי    )מטבעות  מזוייפות
א "ל  דבריו  מדברי  הרשבעקצות  הקשה  וה.  12יני  יודע  אם  פרעתיאמחצה  על  מחצה  דחשיב  כ

והקשה  שם ,  וכדלעיל'  יני  יודע  אם  פרעתיא'ל  שהם  נקטו  שבמשנה  בגיטין  לא  חשיב  "הנן  "והר
ומה  חילוק  יש  למקרה  של ,  ופטור'  יני  יודע  אם  נתחייבתיא'ז  שנחשב  כ"מאי  שנא  מדברי  הט

 ?הגמרא בגיטין גבי מחצה על מחצה

 :זה לשונווח בטוב טעם ודעת סברת החילוק בין הדבקים "ביאר הקצוהו

 חיובו  מפטר  נא  למעולם  דיון  כרעתיך  פם  אודע  ייני  אוי  הזה  דרבוא  מריה"
 נפל  שודם  קחיובו  מפטר  נכברז  ד"  דהטהאי  כוי  הלא  וספק  הנפל  שודםק
 ."ספקה

ז  שיש  לחלק  בין  מקרה  שיש  בפנינו  מעשה  כלשהו  שרק "בואר  בדבריו  שהבין  בדעת  הטמ
  הלווה  כסף  למלווה  ונפל  ספק  קרוב  לו ל  במסכת  גיטין  בזרק"יינו  במקרה  הנה(יוצר  ספק  האם  נפטר  החייב  

, לבין  מקרה  שהיה  מעשה  שכבר  פטר  את  החייב  מחיובו,  חייבולוצים  רומספק  אנו    )ספק  קרוב  לו
ז שהיה פירעון מושלם בעת "ם והט"יינו מקרהו של המהרשדה(ורק לאחר מיכן נולד הספק בעצם הפטור 

 .ופטור ם נתחייבתייני יודע אאחשיב כ י גוונאאשבכה )ההיא טרם לידת הספק

ך  שיש  לחייב  את  הנתבע  היכא  שהמעשה  בו  אנו "ז  מודה  לש"הט,  ח"דבריו  של  הקצוהל
ך  היה  רק  מחמת  כך "ז  על  הש"היינו  שכל  מה  שחלק  הט.  עדיין  לא  פטר  את  הנתבע,  מסתפקים

ועתה  זוהי  תביעה ,  ואיננה'  חזקת  החיוב'שמעשה  הפירעון  כבר  פטר  את  החייב  וכבר  נמוגה  לה  
שלא  היה  ולו  לרגע  אחד  פטור ,  גבי  מחצה  על  מחצה  שאין  כןה  מ.  כפי  שביארנו  לעיל  וחדשה

 .ז יודה שחייב"ולכן הט, בפנינו' חזקת החיוב'וכלל לא סולקה לרגע , ללווה בגין מעשה זה

 .ז"בריו אפוא עולים בקנה אחד עם ביאורינו לעיל בדעת הטד

מעמידים  את  החזקה  על  פי  המצב ז  ש"מאחר  ובאנו  לסברת  הט.  תה  שוב  נחזור  לנידוננוע
בנידוננו  אולי  יש  לומר  שגם   כןם  א,  ז"ח  בביאור  הט"ולאור  דברי  הקצוה,  של  טרום  לידת  הספק

סיבת  עזיבת  האישה  את  בית 'ז  יודה  שיש  לחייבו  בכתובה  שהרי  טרם  לידת  הספק  בדבר  "הט
ומאחר ,  כתובהשהיא  שרירה  וקיימת  של  חיוב  הבעל  ב'  חזקת  חיוב'יש  בפנינו  כל  העת  ',  בעלה

ז  יודה "כ  לאור  הדברים  האמורים  גם  הט"א,  זו  כלל  לא  נגדעה  ולו  לרגע  אחד'  חזקת  חיוב'וסיבת  
כל עוד , משכך. ח הנזכר"וכהקצוה יני  יודע  אם  נתחייבתיאולא  כ  יני  יודע  אם  פרעתיאדהוי  בגדר  

נחייב  את לא  יוכח  פטורו  והפסד  הכתובה  אנו  נשאיר  את  הדברים  בחזקה  של  טרום  לידת  הספק  ו
 .ז ודעימיה"הבעל בכתובה גם אליבא דהט

י  הרבנים  הגאונים "הגדול  שע  ית  הדיןמבדין  ק  בפס  )161מוד  ע('  ר  חלק  ג"ד  מצאתי  בפד"סב
שהיא  ספק  מורדת  האם  יש להפסידה כתובתה מספק   ישהאשדנו  ב,  ל"ולטי  זצ'וז,  הדס,  בן  מנחם

על  רבינו  ירוחם '  נתיבות  משפט'והביאו  שם  את  דברי  ,  לא  דלמא  או'  מוחזק'כיון  שהבעל  
גבי  פלוגתא  דרבוותא  האם  הבעל  יכול  לכוף  את  האישה  לגור  איתו   )ג"תיב  כנ('  מישרים'ב

 :זה לשונוווכתב שם , ולא אפרע כתובתה' קים לי'יוכל לומר ' מוחזק'דכיון שהבעל , במקומו

                                                      
ז "ט  האמר  קאכ  ל"עד,  מש  מרעתיך  פם  אודע  ייני  אוי  החצה  מל  עמחצה  בתם  הודאי  דוליתיה:  "ל  התומים"  ז12

 ל  עמחצה  בבלא,  תחייבתי  נם  אודע  ייניל  א"ו  העותא  טשתכחכ  א"אח  ורוע  פחזקת  ביה  הכבר  דשום  מלאא
 ה  זהכ  מ"או,  רעתיך  פם  אודע  ייני  אזה  בומר  לראוי  ודאי  וןרעו  פחזקת  בעולם  מיה  הא  לפק  סהוי  דחצהמ
ש "כמ וייבז ח"ט לם גבזה דיוןז כ"ט הדברי ללל כנין  עאינו  דיוןז  כ"ט  הדבריכ'  תוס  הדברי  מהוכיח  לרוצהש
 .שוט פזהו
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מכל  מקום  כיון  שכתובתה  שחייב  לה  הוא ,  ואפשר  עוד  שאפילו  לא  תפסה"
וזה  מקצוע  גדול ,  אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי,  והפסד  כתובתה  הוא  ספקודאי  

 ."הוא וצריך לפנים

הסובר  שהאישה  היא  המוחזקת  בכתובה  ולא     הדין  שהבית  שמואלקבואר  שם  בפסמ
ומאחר  שהוא ',  חזקת  החיוב'אזיל  בשיטת  נתיבות  המשפט  הנזכר  הסובר  שאזלינן  בתר  ,  13הבעל

 .אמרינן בזה שאין ספק מוציא מידי ודאי, טל בספקחייב לה בודאי והפסד הכתובה מו

ל  דפליג  על  הבית  שמואל "שאף  לדעת  הבית  מאיר  הנ,  המשך  הדברים  הסיקו  שם  לדינאב
כגון התם שהספק האם נחשבת ' ספיקא דדינא'זהו רק ב ל מקוםכמ, ל שהבעל חשיב המוחזק"וס

' ספק  מציאותי'פנינו  היכא  שיש  ב  שאין  כןה  מ.  כמורדת  והבעל  טוען  בודאי  שהיא  מורדת
ונתיבות  המשפט   ת  שמואלילשיטת  הב'  בית  מאיר'אן  יודה  ה  כ,בקביעת  העובדות  בשטח

' הלויתני  ואיני  יודע  אם  פרעתיך'וייחשב  הדבר  כאומר  ,  שמספק  האישה  לא  תפסיד  את  כתובתה
 . שחייב

ן וכפי  שהוכחנו  כ,  ז  ודעימיה"דברים  עולים  ממש  בקנה  אחד  עם  דברינו  לעיל  בדעת  הטה
 . ח בדברים"א בגיטין וביאורו של הקצוה"מדברי הרשב

  אלא  שיש  לנו  ספק האם נתעורר פטור על הבעל -בנידוננו  שאין  שום  מעשה  פירעון  ,  פי  זהל
  יש  לומר  כי  כל  עוד  שאין  בירור  מוחלט  על  פטור -השומט  את  חיובו  בכתובת  אשתו  זה  מכבר  

ט  והבית  מאיר "אף  לשיטת  המהרי,  הכתובהויש  לחייבו  בתשלום  '  חזקת  חיוב'איכא  בפנינו  ,  זה
יני אז  ודעימיה  ייחשב  הדבר  כ"ואף  לשיטת  הט,  )הבעל  מוחזק  בכתובה  ך  כללרסוברים  שבדה(ל  "הנ

אלא  יש  כאן  ספק  מציאותי  האם  לקרותה ,  מאחר  ואין  בפנינו  ספק  דיני,  וחייב  יודע  אם  פרעתי
את  כתובתה  אנו  לא  נוכל  לפטור   ישהאוכל  עוד  לא  יוכח  בוודאות  שיש  סיבה  להפסיד  ל',  מורדת'

 .14ל"ר הנ"וכפי שהסיקו בפד, ז"אפילו לשיטת הט –את הבעל 

שבנידוננו  בעצם ,  ולם  עדיין  יש  לפקפק  בזה  טובא  לפי  שניתן  בהחלט  לומר  לאידך  גיסאא
זו  שעזבה  את  הבית  ואף  הודתה א  אין  לנו  כל  ספק  עובדתי  ומציאותי  כי  ברור  לכולם  שהאישה  הי

מאחר  והאישה  לא  הצליחה  להרים ,  אולם.  'מכתב  הגירוש'יה  הכל  נבע  מכורח  אלא  שלדבר.  ךכב
ועצם  זכותו  לסלקה  מהבית  את  זה  היא  ידעה  עוד  בטרם ,  את  נטל  הראיה  שבעלה  אשם  בגירושין

ודאי שעצם שליחתה מביתו לא הופך  כןם  א',  הסכם  המשולש'נישואיה  עמו  ואף  חתמה  על  כך  ב
' שלום בית'ואם ה, היפך בעזיבתה את ביתו היא זו שמורדת בול. אותו  כמי שהגירושין באו ממנו

היא  זו  שהיתה  צריכה  לשחר  לפיתחו  ולבקש ,  חשוב  בעיניה  כפי  שהציגה  בפנינו  כךל  היה  כ
אך  לא  זו  בלבד  שלא  עשתה  כן  אלא  הקשיחה  את  עמדתה  והציבה ,  הימנו  ליישר  את  ההדורים

.] ח[  ירושת  אימם  ועל  חלקם  בדירה  בשילדי  הנתבע  יוותרו  על,  תנאים  בלתי  מעשיים  בעליל
מלבד  זאת  וכפי  שהודתה  האישה  שהיא  פעלה  מאחורי גבו של הבעל לשעבר וכנגד רצונו דיברה 

הרי  שהיא  זו ,  עם  בנו  ודרשה  הימנו  שלא  לעבור  לדור  על  ידם  ובכך  גרמה  למריבה  בין  האב  ובנו
כם  המשולש  ולשלוח שהביאה  את  הנתבע  לידי  כך  ואילצה  אותו  להשתמש  בזכותו  על  פי  ההס

                                                      
ד  מה  שתירצנו  שם  הוא "ולענ.    לעיל  מה  שהקשינו  בדעת  הבית  שמואל  שלכאורה  סותר  עצמו8יין  בהערה    ע13

ש  לדברי  נתיבות  המשפט  בדעת  רבינו "ל  שקישרו  בין  דברי  הב"ד  הנ"מאד  ומקבל  חיזוק  גם  מהפסנכון  
א  בדין "ואפשר  שלפי  יסוד  החזו.  'חזקת  החיוב'כ  עולה  שמוחזקות  האישה  בכתובתה  נובעת  מ"א.  ירוחם
  האישה 'מוחזקות'היא  זו  שיוצרת  בעצם  '  חזקת  החיוב'ו,  הדברים  יבוארו  כמין  חומר,  ה  שנביא  לקמן"הממע

 .ה"וככל דין הממע
כ  יש  לומר  כדברים  האלה  גם  בגוונא  שיש  ספק  האם  האישה  נחשבת  כעוברת  על  דת  להפסידה  כתובתה "מו  כ14

 .19עיין לקמן בסוף הערה  .ל בזה"ואכמ
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 ל מקוםכמ,  גם  אם  עדיין  לא  נסיק  מכך  שהגירושין  רק  ממנה  באו,  משכך.  לה  את  המכתב  הגירוש
. האמורה'  חזקת  החיוב'יש  בפנינו  מעשה  מרידה  של  האישה  בבעלה  שיש  בו  כדי  לערער  את  

חמת  גרסאות  שני   מ'בשל  מי  הסער  הזה'גם  אם  נסבור  כאמור  שיש  עדיין  בפנינו  ספק  ,  לפיכך
לחייב   אפשרי  וא  יני  יודע  אם  פרעתיאולא    יני  יודע  אם  נתחייבתיאעדיין  חשיב  ,  הצדדים

 .הכתובה מספק

 .והקובץ שיעורים אישן החזו ציא מחברו עליו הראיה על פיווהמ' מוחזק'גדרת דין ה. ד

העלנו  לעיל  שיש  קושי  בנידוננו  לחייב  את  הבעל  לשעבר  בכתובת  האישה  לנוכח  הגדרת 

 ".האומר איני יודע אם נתחייבתי" כהמצב שבפנינו

 אישן  יש  לראות  בדברי  החזו  ,פק  טובא  בחיוב  הבעל  בכתובה  דנןקשיש  לפ,  יזוק  לדבריםח
 . ציא מחברו עליו הראיהוהמפורסמים בדין המ

 :זה לשונוומחדש  )כ להסתפק"ה במש"בד ח"ק י"ס' סימן ז ן משפטשוח( 'חזון איש'ה

שמעתי ,  ק  לומר  שמרתיה  לבהמתילהסתפק  אי  נאמן  המזי  שכתבתיה  במ"
. אייתי  ראיה  דממחית  לתרנגולים  ואפטרך'  ט  ב"להביא  ראיה  מהא  דאמר  צ

 . "שהוא אנוסה משמע דסתם היזק בחזקת פשיעה עד שיביא ראי

המוחזק  הינו  מי  שמחזיק  את   ך  כללרשעל  אף  שבד',  מוחזק'בואר  בדבריו  בהגדרת  דין  מ
' לחדש  מצב'אלא  מי  שבא  .  לא  זו  ההגדרה  ל  מקוםכ  מ,הכסף  תחת  ידיו  והלה  בא  להוציאו  הימנו

מי  שבא   ך  כללרבד,  ואכן.  הוא  נקרא  המוציא  מחברו  ועליו  הראיה,  העניין'  פשטות'ולהוציא  מ
אך  ישנם  מקרים  בהם ,  להוציא  ממון  המוחזק  בידי  אחר  הוא  זה  שבא  לחדש  ולשנות  מצב  קיים

עליו להוכיח וציא מחברו וה אפוא המועל כן הוא יהי, מי שהכסף אצלו הוא זה שבא לחדש מצב
' טבח  אומן  שקלקל'בסוגיית    ):ט"צ(את  דברי  הגמרא  בבבא  קמא    אישן  בזה  מבאר  החזו.  גרסתו

כל  עוד  לא  יוכיח  הטבח ,  יש  לחייבו,  שכאשר  טבח  ניבל  את  הבהמה  והזיק  את  בעל  הבהמה
 . 15ש בדבריו"עיי, ואז ייפטר מחמת אונסו' טבח אומן'שהוא 

 :זה לשונווא בבבא מציעא "כן מדברי הריטב אישן ם מוכיח החזוש דבריוף סוב

                                                      
מבואר  בגמרא .  זינן  שם  בגמרא  שטבח  אומן  שקלקל  פטור  מלשלם  וטבח  פשוט  שקלקל  חייב  לשלם  ח15

וכל  עוד  לא ,  ייב  להוכיח  שהוא  אומןחבח  טהרי  ש,  האם  הוא  טבח  פשוט  או  אומןשבגוונא  שיש  ספק  בפנינו  
ב  בא  להוציא "ובעה'  מוחזק'יש  להקשות  דכיון  שהאומן  הוא  ה'  ולכאו.  הוכיח  כן  הרי  שהוא  חייב  לשלם

שהוא  טבח  אומן  ואיננו  טבח   להוכיח  גרסתו  בחטמדוע  אפוא  בספק  חייב  ה,  הימנו  ממון  עקב  ניבול  הבהמה
ב  בא  להוציא  ממון  מהטבח  ולא "ב  יוכיח  שהוא  איננו  אומן  כיון  שבעה"נותן  שבעה'  דין  לכאוה,  פשוט
ב  את  גרסתו  יש  לפטור  את "כ  נימא  בזה  המוציא  מחבירו  עליו  הראיה  וכל  עוד  לא  יוכיח  בעה"וא  להיפך

י ומי  שבא  לחדש  מצב  הוא  הו'  שטותפ'הוא  ה'  מוחזק'שיסוד  דין  ,  א"מוכיח  מכאן  החזו  ??האומן  מספק
רי ה,  ב"והאומן  יצר  נזק  לבעה  המומאחר  והפשטות  שיש  בפנינו  שור  שנתנבל  וכדו.  המוציא  מחברו

כן ל.  'טבח  אומן'על  מעשהו  שהוא  '  פטור'כי  הספק  הינו  האם  יש  לאומן  ,  שבפשטות  הוא  מזיק  וחייב  לשלם
יש ,    רגילשיש  לו  פטור  על  מעשהו  ושזה  לא  מקרה  של  מזיקוכל  עוד  לא  יוכיח  הטבח  שהינו  טבח  אומן  

שגם  הקשה )  ד"ג  אות  י"תניינא  סימן  קי(א  "ת  רע"ויעויין  עוד  בשו.  ב"לחייבו  על  מעשה  הנזק  שעשה  לבעה
' סימן  כ'  בחלק  ג(וכן  בבית  הלוי  ,  ה"ק  שם  מאי  שנא  מכל  ספק  בממון  דאמרינן  הממע"כן  על  הגמרא  בב

ויעויין  בדבריהם  שהם .  '  דהלכה'  ם  בהלכות  שדכירות  פרק  י"ד  הקשה  כן  על  הרמב"וכבר  הראב)  'ק  ב"בס
וכן ,  א  והקובץ  שיעורים  לקמן"תרצו  שבטבח  אומן  החיוב  הינו  מדין  שומר  ולא  מדין  מזיק  וכתרוצו  של  החזו

 .ש"עיי) פי זהל עוה "בד' ק ה"ס' שער א(ש "יושר להגרש כתב בשערי
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ובעיקר  הדין  נראה  דעל  המזיק  לברר  דשמר  ויצאת  באונס  דסתם  בחזקת  נזק "
א בב  טה  מקובצתיא  בש"ריטבהשכתב  ה  וזכר  לדבר  ממ,  של  חיוב  קיים

דאם  פועלים  חוזרים  בדבר  האבוד  ואיכא  טענה  וכפירה '  ו  ב"ע  מציעא
בעל ו  טוענים  שאפשר  למצוא  פועלים  לגמור  המלאכה  שהפועלים,  ביניהם

 ."על הפועלים לברר, הבית מכחישם

והם ,  יכוח  הזה  שבין  הפועלים  שחזרו  ממלאכתם  באמצע  עבודתם  בדבר  האבדוולומר  שבכ
הדין  הוא  שהם  חייבים ,  למצוא  פועלים  אחריםול  יכ  הביתל  טוענים  שאין  זה  דבר  האבד  כי  בע

. ואם  לא  עשו  כן  הם  חייבים,  הביתל  מתשלום  הנזק  שנוצר  לבעלהוכיח  טענתם  כדי  שייפטרו  
הם   הרי  ש'ציא  מחברוומה'נחשב    הביתל  יש  להקשות  מדוע  לא  נימא  הכא  שבע  הרולכאו

א  שנטל  חובת  ההוכחה  מוטל  על  כתפיהם  ואם  לא  עשו  כן "מוחזקים  בממונם  ומדוע  כתב  הריטב
, שיש בפנינו מעשה נזק י גוונאאל כהשכ, את יסוד הדברים אישן מוכיח  מכאן החזו?  יש  לחייבם

. 'מוחזק'והניזק  הוא  ה  'מוציא'הרי  שכל  עוד  שהמזיק  לא  הוכיח  את  סיבת  פטורו  הוא  נחשב  ל
ושמי '  פשטות  המצב'הינו  '  מוחזק'א  למד  שהמושג  "ל  כדברינו  לעיל  שהחזו"סברת  הדברים  צ

 .'ציאומה'הוא הוי ' פשטות המצב הקודם'שבא לחדש מצב ולשנות את 

שם   א  קמאבביאור  הגמרא  בב  ב16'קובץ  שיעורים'רים  דומים  אך  ביתר  ביאור  כתב  גם  הבד
 :זה לשונוו

והא  דמומחה  פטור  משום ,  דאומן  שקלקל  חיובו  מדין  מזיק'  לשיטת  תוס"
קשה  מהא  דצריך  להביא  ראיה  שהוא ,  מזיק  פטור  י  גוונאאדמקרי  אנוס  ובכה

ולדעת ,  עליו  הראיהציא  מחברו  וואמאי  לא  נימא  המ,  מומחה  לפטור  עצמו
צריך  לברר ,  ן  ניחא  כיון  דחיובו  הוא  מטעם  שומר  וטוען  שלא  פשע"הרמב

הא  דחייב  בספק ו  [...]  [עדים  במקום  שיש  רואהל  ידי  שבועה  או  ע  ידיל  ע
ו ומחה  אולי  אפשר  לומר  דגם  מטעם  מזיק  גרידא  יש  לחייבו  בספק  אנוס  כמ

. ין  שםילים  עמהלכות  שאלה  גבי  לספק  פשיעה  בבע  שכתב  במגיד  משנה
 ]".ח"אות תרנ א בתראבועיין בחידושים לב

שבשומר  כל  אימת  שיש  ספק  כלשהו ,  מחדש  שיש  לחלק  בין  שומר  למזיק'  קובץ  שיעורים'ה
 שאין  כןה  מ,  )ששייך  בנקלכ(עליו  להוכיח  טענתו  אם  בשבועה  או  בעדים  ,  האם  הוא  חייב  או  לא

הקובץ  שיעורים .  אנו  נחייבו  מספק',  נסאו'בדין  מזיק  שכל  עוד  שיש  ספק  האם  הוא  פטור  מחמת  
ושלח  אותנו ,  מהלכות  שאלה'  מגיד  משנה'לא  טרח  לבאר  זאת  אלא  הציב  לנו  ציונים  בדברי  ה

 .בחידושיו למסכת בבא בתרא יםשלעיין בדבריו הקדו

 ותכם  בהל"הביא  את  דברי  הרמב  )ח"ב  אות  תרנ"א  בב"ובץ  שיעורים  חק(חידושיו  לבבא  בתרא  ב
שאלה 'שפסק  שכל  היכא  שיש  ספק  בשואל  בהמה  מחברו  האם  היתה    )'לכה  חה'  פרק  בב(שאלה  

ם  שאם  פשע  בה  השומר  הרי "אך  כתב  שם  הרמב.  שהדין  הוא  שהשואל  פטור  מספק  17'בבעלים
 .זה משלם

 :זה לשונוו, ם"נה במגיד משנה שם כתב לבאר דברי הרמבה

 יםבעל  בוא  הם  אפק  סדבר  הה  זבדין  וטורה  פבעלים  בפשיעה  שי  פל  עףא"
 הלכות  מ'ק  ב  פרביאור  בשכתבו  מכ,  מזיק  כוא  ההפושעל  ש"  זעתו  ד,א  לםא

                                                      
 .ט"על בבא קמא אות קי' ל בחלק א"הגאון רבי אלחנן וסרמן זצל 16

 

 .או שותפין ששאלו והוא נשאל לאחד מהן, ותפין ונשאל לו אחד מהןגון שאל מן הש כ17



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

20 

. שלם  לייב  ח-  פטרו  לרורה  באייה  רם  שאין  ומזיק  כהוא  שכיוןו,  כירותש
 ".ל" זליו עחלקו שתבתי ככברו

  לחלק -ברי  המגיד  משנה  הנזכר  דפי  ל    ע-ם  "בביאור  דברי  הרמב  שיעוריםץ  כתב  שם  בקובו
השומר  הוא  מוחזק  ומספק  היה   הרמרות  שלכאול(אנו  לא  נפטור  אותו  מספק  בזה  בין  היכא  שפשע  ש

בגוונא  של  גניבה  ואבידה  או '  שמירה  בבעלים'ומאידך  כשיש  ספק  אם  היה  ,  )צריך  להיות  פטור
 :זה לשונו ו–אונסין אמרינן שמספק יש לפוטרו 

ושמא טעם החילוק דכל היכא דישנה לסיבת החיוב בודאי אלא דספק שמא "
, זה  אמרינן  דאין  ספק  מוציא  מידי  ודאי  חיובב  [...]  נגדה  סיבה  הפוטרתיש  כ

אלא  דדין  בעלים ,  וכן  לענין  פשיעה  בבעלים  דסיבת  החיוב  ודאית  שפשע
, ואין  לומר  דאם  היה  בבעלים  אין  כאן  סיבה  המחייבת  כלל.  הוא  דבר  הפוטר
 אלא,  ם  דסיבת  החיוב  ישנה  בזה"כמזיק  סובר  הרמב  י  הוארדכיון  דפושע  ה

ואונסין  אם  הוא  בבעלים   בה  ואבדהנאבל  לענין  ג,  שכנגדה  יש  סיבה  הפוטרת
 ".אין כאן סיבת החיוב כלל

לאור  דבריו  מובן  היטב .  'שומר'ל'  מזיק'קובץ  שיעורים  מבאר  היטב  סברת  החילוק  שבין  ה
בעליו 'שספק  '  שומר'גבי    שאין  כןה  מ,  לא  נפטור  בספק  אונס,  שבמזיק  שיש  סיבת  חיוב  ודאית

 .'שומר'אלא מערער כליל את חזקת החיוב בדין ,  לא הוי ספק לפטור גרידא'עמו

עולים  בקנה  אחד  עם  יסוד  דבריו  של  החזון ,  18ל"בריו  הנפלאים  של  רבי  אלחנן  וסרמן  זצוקד
אנו  לא  נוכל  לפטור  כל  עוד  לא ,  לדבריהם  כל  אימת  שיש  בפנינו  סיבה  לחיוב  ודאית.  ל"איש  הנ

לכן  נטל  ההוכחה  מוטל  על  כתפי  החייב  שיוכיח  שיש  לנו .  ן  ודאיתהא  בפנינו  סיבה  לפטור  באופ
נאמר  תמיד   י  גוונאאובהא  תמיד  נימא  דאין  ספק  מוציא  מידי  ודאי  ובכה,  סיבה  ודאית  לפוטרו
 . 19ז"ק כ"ה בס"ימן עסן משפט שך בחו"ועיין עוד בש. ברי ושמא ברי עדיף

ור  את  הבעל  מחיוב  זה עתה  יש  לומר  שעל  אף  שאין  בפנינו  הוכחה  חד  משמעית  לפטמ
כן  היה  מקום ם  א  ו-'  מכתב  גירוש'ו'  חזקת  חיוב'ולהפסיד  לאישה  את  כתובתה  שהרי  יש  כאן  

היא  שהבעל  חייב  בכתובה  כל  עוד  לא '  פשטות'ה  ץ  שיעוריםבא  והקו"שאליבא  דהחזו  לומר
א  לא  הסכימה יכיון  שהאישה  הודתה  בפנינו  שמבחינתה  ה,  אך  מאידך,  יוכח  אחרת  לפוטרו

ומעשה  זה  גרם  לליבוי  התבערה  ביניהם ,  ם  והתנגדה  נחרצות  לכךדרי  בן  הנתבע  לצלמגו

                                                      
י ל  פע:  ט"ק  צ"כ  כתב  בקצרה  לבאר  את  הגמרא  בב"ט  שג"ק  אות  קי"בב'  יעויין  עוד  בקובץ  שיעורים  בחלק  ב  ו18

, חיוב  ודאי  מדין  מזיק)  טבח  שקלקל  ומסתפקים  אנו  שמא  הוא  מומחה  או  פשוט(אותו  יסוד  שיש  בפנינו  
ד  כלל  לכל  ספק "ול,  ולכן  עליו  להביא  ראיה  לפטורו,  זה  אמרינן  שאין  ספק  מוציא  מידי  ודאיוספק  פטור  וב

 .אך כאן ביאר בהרחבה דבריו בטוב טעם ודעת. ממון
ז  במה  שכתב  שם  גבי  ספק "ק  כ"ה  בס"מ  סימן  ע"ך  בחו"אפשר  שיסוד  הדברים  נמצאים  אף  בדברי  מרן  השו19

' ברכת  אברהם'כן  ראיתי  שכתב  ה.  ש"עיי,  א  ברי  עדיףפירעון  קודם  הלוואה  שאף  בזה  נימא  ברי  ושמ
ביאור   בא  שופכים  אור"ש  והחזו"מאמר  המוסגר  אציין  שאפשר  ודבריהם  של  הקובב.  (ק  שם"בחידושיו  לב

מדוע  יש  להסתכל  על  מקרה  פירעון  המטבעות ,  ם"ך  והמהרשד"ל  במחלוקתו  עם  הש"ז  הנ"דברי  הט
ש יל  "ונראה  עוד  שכדברים  הנ).  (ל"ואכמ,  י  יודע  אם  פרעתיינאולא    יני  יודע  אם  נתחייבתיאהמזוייפים  כ

דהנה  היכא  שיש  ספק  שמא  זינתה ,  הוי  עוברת  על  דת  להפסידה  כתובתה  ם  גבי  ספק  באישה  האםגן  כלומר  
ד  לספק  שמא "ול,  כיון  שעצם  ההתחייבות  בכתובה  מוטלת  בספק,  שהבעל  פטור:  ה"בסוטה  כ'  כתבו  התוס

ש  רוזובסקי "יעויין  בחידושי  הגר.  ש  לנו  ספק  רק  בסיבת  הפטור  האם  קיימתד  ששם  החיוב  הוא  ודאי  וי"עוע
 ).ל"ל בזה ואכמ"זצ
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הינה  שאין  לחייב '  הפשטות'משכך  אפשר  ש,  ולמריבות  בלתי  פוסקות  שהביאו  למכתב  הגירוש
האישה י  ידל  ועקירת  השלום  בית  ע'  מעשה  מרידה'את  הבעל  בכתובה  שהרי  יש  בפנינו  

  הכל  היה  מוסכם 2012על  אף  שכבר  משנת    –  הרכושי  באמצעות  מריבות  חוזרות  ונשנות  בנושא
דווקא  בשל  כך  ניתן  לומר .  שנים  טרם  נישואיהם  מונהשוחתום  ביניהם  ואף  חיו  בשלווה  כ

נראה  שלא   כן  אם  .לנוכח  מעשי  האישה'  חזקת  החיוב'ואין  בפנינו  ',  המוחזק'שהבעל  הוא  נחשב  
ושוב  הוי ,  ז"ל  בדעת  הט"ח  הנ"קצוהכלל  לדברי  ה  דמיא  ול,  ל"ך  הנ"ז  לש"בנידון  כזה  יודה  הט

 .ופטור מספק' יני יודע אם נתחייבתיא'בנידוננו 

לדעת  אותם   וחומרל  ק.  שכתב  שיש  לפשר  בזה'  ערוך  השולחן'כבר  הבאנו  לעיל  את  דברי  הו
, הסוברים  שתמיד  הבעל  הוי  המוחזק  בכתובה  ודלא  כדעת  בית  שמאי  )בית  מאיר  ועודה(פוסקים  

הספק  קשה  מאד  להוציא וח  לכן  כאמור  מכ.  'עומד  להיגבות  כגבוי  דמישטר  ה'בזה    אמרינןא  ול
 .י גוונאאממון ולחייב כתובה בכה

 אם זכותה של האישה לסרב לחיות בסמוך לילדי הבעל מנישואין ראשוניםה. ה

העלנו  לעיל  כי  בנידוננו  יש  להסתפק  האם  יש  מקום  לחייב  את  הבעל  בכתובת  אשתו  לכל 

האם ',  מכתב  הגירוש'  בידנו  ספק  מהם  המניעים  האמתיים  של  שהרי  יש,  השיטות  הנזכרות

כמו  כן  באנו  בזה  למחלוקתם  של .  יש  לנקוט  כגירסת  הנתבע  או  כגירסת  התובעת

ואף ',  איני  יודע  אם  פרעתי'או  '  איני  יודע  אם  נתחייבתי'ז  האם  הוי  "ך  והט"ם  הש"המהרשד

 .  כל עוד לא יוכח אחרתהינה שאין לחייב בכתובה' הפשטות'הבאנו שאפשר שבמקרה דנן 

ד  נראה  שאפשר  להוסיף  עוד  בזה  שאין  לחייב  במקרה  דנן  תשלום "לענ'  יהודה  ועוד  לקרא'כ
 . הכתובה וכדלהלן

נה  הבעל  הציב  בפנינו  את  גירסתו  כי  אותו  מכתב  גורלי  ששלח  לאשתו  לשעבר  היה  לנוכח ה
יו  מנישואיו  הראשונים הקונפליקט  בו  העמידה  אותו  התובעת  שהוא  חייב  לבחור  בינה  לבין  ילד

סלו בכ'  וכן  בפרוטוקול  הדיון  מיום  ז,    בסופה35פיסקה    18.07.16ו  "מוז  תשעבתב  "רוטוקול  הדיון  מיום  יפ(
 64-67שורות    22.02.17ז  "ו  בשבט  תשע"וכן  בפרוטוקול  הדיון  מיום  כ,  122-124שורות    07.12.16ז  "תשע

 .)80-86ושורות 

  היא  סירבה  שבנו  של  הבעל  לשעבר  יבוא  לגור  לידם ש  לציין  כי  האישה  הודתה  בפנינו  כיי
וציינה  לא  אחת  כי  היתה  מצפה  מבעלה  לקבל  החלטה  ולהעדיף  את  הקשר  הזוגי  ביניהם  על  פני 

 1601-1  קובץ2ציטוט  מתמליל  שיחה  מספר  ('  לא  לערב  את  הבן  שלך  בחיים  האישיים  שלי'ילדיו  ו

אכן .  24-31שורות    22.02.17ז  "ו  בשבט  תשע"  כרוטוקול  הדיון  מיוםפ(.  )י  האישה"שהוקלטה  ותומללה  ע

הבהיר  לה  שאין  לה  כל   ית  הדיןבאך  לאחר  ש,    משמע  שתלתה  את  הגירוש  בקיומה  של  אישה  אחרת42בשורה  
ק רזרה  בה  ואמרה  ח,  אלא  רק  כמחצית  שנה  מאוחר  יותר,  ראיה  על  קיומה  של  אישה  זו  באותו  פרק  זמן  הנזכר

 . )סתברות לדבריםהיש ש

א ל(תמליל  השיחות  שהקליטה  האישה  מעלה  כי  מספר  רב  של  פעמים    בעיון  קלש  לציין  שי

על  כך  שמבחינתה ה  מנסה  שוב  ושוב  להוציא  מהבעל  הודא  בו  האישה  !!)ם  ימ  פע8-9פחות  מ  
בסילוקה  מהבית  הוא  בגין  סירובה  של  האישה  לתת  לבן  הנתבע  לגור '  קש  ששבר  את  גב  הגמל'ה

אלא  שטען  שהיא   ואכן  הבעל  הסכים  עקרונית  לדברים,  ניהוכי  הוא  מעדיף  את  בנו  על  פ,  על  ידם
 .בקרבת מקום סירובה הבלתי מתפשר למגורי הבן ותבזו הגורמת לכך בעק

כי  אם  נצא  מנקודת ,  הנה  יש  לעיין  בדברים  האם  טענה  זו  של  האישה  הינה  לגיטימית  או  לאו
ז  יודה "  אולי  אפילו  הטשוב  אולי  יש  לדון  כדלעיל  שבנידוננו  כןם  א,  הנחה  שטענה  זו  לגיטימית
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אולם  אם  נגיע .  שיש  לחייב  כל  עוד  לא  הוכח  אחרת'  פשטות  המצב'ו'  חזקת  חיוב'שיש  כאן  
כי  טענת  האישה  וסירובה  הבלתי  מתפשר  למגורי  הבן  לצדם  אין  לה  על  מה  להתבסס   מסקנהל

' יוזמת  הפירוד'האמור  איננו  אלא  כתוצאה  מ'  מעשה  הגירוש'שוב  נמצא  ש  כןם  א,  הלכתית
ונמצא , האישה באמצעות דרישתה הבלתי לגיטימית למניעת מגורי הבן על ידם ידיל עשתה עשנ

של  בעל  כנגד '  מעשה  יאוש'אלא  יש  בפנינו  ,  של  אישה  מבית  בעלה'  מעשה  גירוש'שאין  בפנינו  
א  איננו  רצוי  ושלא והודיעה  לבן  בעלה  לשעבר  כי  הש(אשתו  לנוכח  מעשיה  הבלתי  לגיטימיים  בעליל  

 . שהם הם שגרמו את פירוד החבילה )'ם וכוד לציבוא לדור

וכל ',  מהיכן  יצאו  הגירושין  'מעתה  שוב  ייתכן  ואין  בפנינו  ספק  השקול,  ם  כנים  הדבריםא
ע  מתנפץ  אל "ואת  הבעל  במלא  כתובת  אשתו  לכ  )ספקמ(מה  שהסקנו  בסעיף  הקודם  לחייב  

 .הסלע

 זיבת אישה את הבית בגין בני משפחת בעלהע

  של  עזיבת  האישה  את  ביתה  עקב  הפרעה  ממשפחת  בעלה  מצינו  בהלכה דבר  הלגיטימיות

 : פסק וזה לשונו)'ד סעיף י"אבן העזר סימן ע(בשולחן ערוך . הבאה

 איניו,  אחיותך  וחיךא,  אמך  וביך  אבית  ליבואו  שצוני  ראמרה  אין  שיא  הוכן"
 . "ה לומעיןש, י למצירין וי למריעין שפנימ, חד אחצר במהם עוכנתש

ם "והוסיף  שם  הרמב,  )ד"י  הכג  הל"רק  יפ(ם  בהלכות  אישות  "ברמב  חן  ערוךלרי  השוקור  דבמ
 : שם זה לשונוובטעם הדברים 

 ."רשותו במו עחרים אישבו שאדם הת אופין כאיןש, ה לשומעין"

ם שאכן  זכות  האישה  לדרוש  שלא  לדור  בחצר  אחת  עם  חמיה  וחמותה  או  אחי  כןם  בואר  אמ
 . עין ומציקים להעלה מפני שמריבאו אחיות של 

אלא  אפילו ,  אשית  יש  לציין  כי  זכות  זו  של  האישה  איננה  מצטמצמת  רק  בדירתה  שלהר
ואין  כוונת ,  בעל  כבנידוננוהשהוא  בבעלות  הבלעדית  של    כשמדובר  בבני  זוג  הדרים  יחדיו  בבית

אלא  כוונתו  כל  אימת  שהיא  דרה  שם ,  בדווקא  בדירה  שלה"  עמו  ברשותו"ם  במילה  "הרמב
 :זה לשונוושם ' פרישה'כן עולה מפירושו של ה. לפי הדיןברשות 

אבל  לענין  זה  נקרא  רשותה  שאחרים  לא ,  הואיל  שיש  לה  רשות  לדור  שם"
 ."יכנסו שם

שיכולה , האם זכות זו מוקנית לאישה אוטומטית באופן גורף, יש לעיין בגדרה של הלכה זוו
דרוש  בית  אחר  על  פי  הכלל וזכותה  ל,  מראש  לפסול  את  מגורי  משפחת  הבעל  עמה  בביתם

כל זה איננו אלא  דילמא או, 'אין כופין את האדם שישבו אחרים עמו ברשותו'ם ש"האמור  ברמב
שאכן  משפחת  בעלה  מציקים  לה  ויורדים  לחייה   ית  הדיןברק  כאשר  היא  מוכיחה  בפני  

א אך  כל  עוד  של,  "מפני  שמריעין  לי  ומצירין  לי  "חן  ערוךלם  והשו"וכמשמעות  לשון  הרמב
 .נענה לה ית הדיןבנימקה בקשתה ולא הוכח כן אין 

, גולדשמידט.  מאת  הרבנים  הגאונים  א  דיןק  בפס  )201מוד  ע('  אלק  חר  "מצאתי  בפדו
ל  שדנו  בבני  זוג  שלאחר  נישואיהם  נכנסו  לגור  יחד  עם  הורי  הבעל "בבליקי  זצ.  י,  קרליץ.ש.ש

  .את חייהוהאישה עזבה את הבית בטענה כי חמותה ממררת , בדירה אחת
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 )'ימן  נס(ת  אהלי  יעקב  "בשו  )בי  יעקב  קאשטרור(ש  "הם  מביאים  את  דברי  המהריק  הדיןק  פסב
שמסיק  שאין  האישה  יכולה  לטעון  כן  בסתמא  בלא  שתנמק  היטב  מדוע  אין  היא  מוכנה  לדור 

 . 20'וכו" מפני שמריעין לי ומצירין לי "ל שכתב"ם הנ"ומדייק כן מלשון הרמב, עימם

ל  שהיא  חייבת "שמדבריו  עולה  כנ  )א"סימן  קב(י  מיגאש  "ת  הר"  כן  בשם  שווד  הביאו  שםע
א  יכולה ללא  טענתה  א,  צריכה  לנמק  טענתהשאך  הוסיף  וכתב  שלא  זו  בלבד  ,  לנמק  דרישתה  זו

דרו שיינו  שטוענת  ה,  ניסיון  העבר  על  תבססהייבת  לחאלא  ,  להיות  נסמכת  על  חששות  בעלמא
 מחשש שמא -פועל  ב  בטרם תנסה-סרב  לכך  מראש  לכולה  ינה  יאאך  .  יחד  בעבר  והם  הציקו  לה

חמת  טענה  זו  להכריח  את  בעלה  להוציא  כספים  לשכירת  דירת  מגורים מאינה  יכולה  ו,  יצערוה
 )א"סימן  רצ,  ז"וצאת  קרימונא  שיה(ם  מרוטנבורג  בקובץ  קטן  "ת  מהר"וכן  הביאו  כן  בשם  שו.  אחרת

 .ת ועודשם רב פלטוי גאון וכן בשלטי גיבורים בכתובוב

ד "העזר  סימן  ען  בא(ע  בהגהותיו  "א  שהוסיף  על  השו"באמת  שכבר  מפורש  כן  בדברי  הרמו

 :זה לשונו ו)'סעיף י

 גורמין  וה  לרעין  מהםש,  דבריה  במש  מיש  שין  דבית  בנראה  שדוקא  ו,הגה"
 לה  שינה  אמדור  ההאד,  ה  לומעין  שיןא,  כי  הלאו  באבל,  בעלה  לינה  בטטהק
 ישה  או  איש  אמהם  עהושיב  לנוהגיןו.  )אישותג  ד"  ירקמ  פ"מה(  עלה  בל  שקר
 ."הקטטה וריב התגלגל ני מדי יל עיתברר שד עמהן עתדורו, אמניםנ

, שזכותה  זו  של  האישה  לסרב  לדור  יחד  עם  בני  משפחת  בעלה  בדירה  אחת,  סכם  ונאמרנ
אותי והדברים חייבים להיות מבוססים על ניסיון מצי,  הינה  אך  ורק  כאשר  היא  מנמקת  את  דבריה

ם  סובר  שאם  ניסתה  בפועל  והיא  חשה  שהם  ציערו  אותה "אלא  שהרמב,  ולא  על  השערות  גרידא
 .21מאמין לדבריה ית הדיןבו, להוכיח דבריה ה צריכהנשאי

האם  זכותה  של  האישה  לשעבר  לטעון  כן  שעזיבתה  היתה ,  ןידתה  נשוב  לדון  במקרה  דע
 .סירובה שבן הנתבע ידור לצדםוח לגיטימית מכ

דרישתה  זו  של  האישה  איננה  לגיטימית  כלל  וכלל  מחמת ,  אור  הדברים  האמוריםד  ל"ענל
 :מספר סיבות

 שאין  כן  במקרה  שלפנינוה  מ'  אותה  דירהב'הלכה  הנזכרת  מדובר  במגורים  יחדיו  ב.  א
. יחידה  נפרדת  ולא  באותה  דירהבהבן  אמור  לגור  ומדובר  בבית  מגורים  דו  משפחתי  צמוד  קרקע  

 . םדכן ולמנוע מבני משפחתו מלגור לצ פן שכזה יכולה לדרושקצת קשה לומר שגם באו

שם  מדובר  בהורי  בעלה  חמיה  וחמותה  או  אחי ,  אם  נדייק  בלשון  הראשונים.  עבר  לכךמ.  ב
ייתכן  עד  מאד  שיש  לחלק  בין  משפחתו  של  בעלה .  לא  מוזכר  שם  בן  בעלה.  ואחיות  הבעל

פריע  למרקם  היחסים  ובניית  הבית שבאמת  עלול  לה,  שהקשר  עימם  רווי  השפעה  ונתינה  הדדית
ל  הבעל  מנישואיו ש)  רושג(ובפרט  בבן  בוגר  ,  שונים  הדברים  כאשר  מדובר  על  בן.  של  בני  הזוג

עם  כל  זאת  קשה  לומר  שקשר  זה  יכול ,  שגם  אם  הקשר  בין  האב  ובנו  משופר  למדי,  הראשונים

                                                      
בזה  מצינו  מחלוקת ,  אך  כאשר  היא  באה  לדור  ברשותם,  ש  לציין  שכל  זה  רק  אם  הם  באו  לגור  ברשותה  י20

. ומןג  אין  מוציאין  אותם  בשבילה  ממק"ל  שבכה"ד  וס"בהגהותיו  פליג  שם  הראב.  ד"ם  והראב"הרמב
 .ל"ואכמ

מצינו ,  נקודה  זו  האם  מספיק  שתטען  טענה  מבוססת  על  ניסיון  אך  ללא  צורך  בהצגת  הוכחות  בבית  הדין  ב21
ד "והאריכו  שם  בזה  בפסה.  א  שהזכרנו"ולכאורה  נראה  כן  גם  מלשון  הרמ,  ם"ף  פליג  בזה  על  הרמב"שהרי

מוד ע(את  הבית  מחמת  חמותה  ולא  במרד  ועיין  עוד  שם  גם  לגבי  חיוב  מזונות  אשתו  בעוזבת  .  207עמוד  בהנזכר  

 . ל"ואכמ ) 213
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בנו  וכלתו  שהינם  בני כאמור  לא  מדובר  כאן  בהורה  שבא  לדור  על  יד  .  להעיב  על  קשרי  בני  הזוג
' פוק  חזי  מאי  עמך  דבר'לא  שמענו  זאת  מעולם  לגבי  ילדי  בן  הזוג  ו.  אלא  ההיפך,  זוג  צעירים

פילו  הם א(שבכל  נישואין  שניים  אנשים  רגילים  להכניס  לביתם  את  ילדיהם  מנישואין  ראשונים  

 ).בבוגרים וחומרל וק, קטנים

  טענותיה  מסתמכות  על  השערות אישה  כלל  לא  הוכיחה  גרסתה  ולא  זו  בלבד  אלאה.  ג
. האישה  לא  ניסתה  אף  פעם  לדור  יחד  עם  בן  בעלה  ואפילו  לא  לדור  לצדו  ביחידה  נפרדת.  בלבד

אך  אין ,  טענתה  בדבר  אי  רצונה  להכניס  את  בן  הנתבע  לחייהם  המשותפים  היא  נכונה  עד  מאד
  לחייהם ניסהכ'שזה  בגדר    ית  הדיןבם  לא  נראה  לדאם  הבן  גר  לצ.  ה  כל  קשר  למציאותל

על .  מאביו  ושוטפת  לא  מדובר  כאן  בילד  נכה  או  צעיר  לימים  הנצרך  לעזרה  צמודה.  'המשותפים
 .כן טענתה זו דינה להידחות

ל  נשכח  כי  מדובר  במקרה  דנן  בבית  השייך  חוקית  והלכתית  כאחד  גם  לבן  הבעל ב.  ד
ל  בעל מעבר  לכך  שדרישת  התובעת  לאסור  ע,  מעתה.  ירושת  אמווח  לשעבר  הנתבע  דנן  מכ

ל  לא  תופסת  בגוונא  שהאישה "ייתכן  עד  מאד  שההלכה  הנ,  הדירה  לדור  בדירתו  איננה  לגיטימית
הגם שבעלה לשעבר שותף שם ומרשה  – 22באה לדור בדירת מי שהיא איננה מעוניינת לדור עמו

ובפרט שחוקית , אך  הוא  לא  היה  מעוניין  בסירובה  המוחלט  כלפי  מגורי  בנו לצדם.  לה  לדור  עמו
 .תית הוא איננו יכול למנוע זאת מבנולכוה

כיון  שהסקנו  שדרישתה  של  האישה  התובעת  לא  היתה  לגיטימית  כלל ,  עתה  לאור  האמורמ
שנמוגה '  חזקת  החיוב'לא  זו  בלבד  שאין  לחייב  את  הבעל  בכתובה  כדלעיל  מכח    כןם  א,  וכלל

' הגירושיןממי  יצאו  'אלא  שיש  לשקול  בשנית  באשר  להגדרה  ,  ואיננה  לאור  מרידת  האישה
שהרי  לאור  האמור  שדרישתה  לא ,  והאישה  תפסיד  כתובתה  לא  רק  מחמת  הספק  אלא  מדין  ודאי

, היתה  לגיטימית  וגם  היא  מודה  שמריבה  זו  היא  זו  שהובילה  למכתב  הגירוש  ולפירוד  החבילה
 .שהגירושין ממנה באו כןם נמצא א

 ששני הצדדים מעוניינים בגירושיןכ. ו

יש  לומר  שלאור ,  את  הנתבע  מחיוב  כתובת  האישה  לשעברסיבה  נוספת  שיש  לפטור  

הרי  שבעצם  יש ,  התרשמותנו  באחריות  שני  הצדדים  בגירושין  אם  זה  במזיד  או  ברשלנות

לנו  צד  שכל  אחד  מבני  הזוג  יזם  את  הפירוד  ונקט  בצעדים  ובמהלכים  על  מנת  לזרז  את 

וכפי ,  הם  בשטחואין  כל  כך  קשר  בין  מה  ששפתם  מללו  לעומת  מעשי,  הליך  הגירושין

 . שכבר צוין בחוות דעתו של העובד הסוציאלי מר מריו מיחידת הסיוע

יש  בפנינו  אישה  הדורשת  את  גיטה  מבעלה  והבעל  מסכים   שאור  הדברים  האמורים  הריל
ומשכך  שוב  כלל  לא  פשוט  לחייב  בזה  כתובה  לאור ,  לכך  ושני  הצדדים  מורדים  זה  בזה

 . את שתי השיטות בזה ממש בקצרהונציין, מחלוקתם של הפוסקים בעניין

 חלקונ,  ך  האישה  היא  זו  שפתחה  תחילה  בתביעתה  אגירושין  בוצים  רצדדים  השני  שמקרהב
 . כתובה בחייבלש  יאם הפוסקיםה

, חד  ישנם  הסוברים  שכיון  שסיבת  חיוב  הכתובה  הינה  כדי  שלא  תהא קלה בעיניו להוציאהמ
שהרי '  תובה  כוספתת  'ישה  לאיןאמצד  בעלה  משום  כך  היכא  שהגירושין  הם  גם  מצידה  ולא  רק  

                                                      
 .ם שם"ד על הרמב"יין בהערה הקודמת בהגהת הראב ע22
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דאדעתא  למישקל 'שהבעל  יוכל  לטעון  ,  טעם  נוסף  כתבו.  דרישתה  פיל  היא  יוצאת  מעצמה  ע
 ין  דפסקי  בובאהל  "ש  אלישיב  זצוק"של  מרן  הגרי  דיןק  כך  עולה  מפס.  'ולמיפק  לא  כתב  לה

 זה  בה  זורדים  מצדדים  השני  והתגרש  לוצה  רהאישה  שבמקום  ש)323  מודע'    חלקח(  בנייםר
 ביססו,  תובה  כיקר  עהפסיד  לורדת  מין  דה  לאין  שף  אל  עאלתר  לתובה  כוספת  תאישה  הפסידהמ
ג "  כתיבנ(במשרים    רוחם  יבנו  רדברי  בלגאזיח  א"גרל'  שפט  מתיבותנ'  היאור  בל  עירושו  פתא

וונא גשב,  )'ק  ד"ט  ס"ס'  יס(  תובות  כלכות  בהיש  אחזוןהם  מדברי    געולה  כן  23דבריו  ל).'  חלכהה
, התגרש  לסכים  מהבעל  וגט  בבעל  החיוב  לספקות  מענות  טה  לאין  וירושין  גובעת  תהאישהש

   והובא2002שנת  מ  (בחיפה  ית  הדיןבאן  ב  כ474818/6  יעויין  בתיקו.  תובה  כוספת  תישה  לאיןשא

 ,בור כך לדינא ס)שעברל( יפהד ח"באא "ליט שרצברג הרבהגם הגאון ש) 89-113' מב ע"ר כ"פד בםג
 .24ועוד א"גורטלר שליט. גאון הרב נההגדול  ית הדיןבד ב"ם אבגעלה הך כו

אין  כל ו,  תובה  כבתוספת  וכתובה  בבמקרה  זה  יש  לחייב  את  הבעל  שאידך  ישנם  הסובריםמ
 צחק  יהגאון  הרב  )שעברל(ד  חיפה  "דינא  אב  לכן  כתב.  25א"ראיה  כנגד  מדברי  רבינו  ירוחם  והחזו

ב "ר  כ"דפ(ד  הנזכר  "ובפס  ,)ג"צר  –א  "פר'  עמ'    ורךכ(  דיןה  ה  בשורת  זנידוןא  ב"ליט  שמזו  גמואלש

 .26מכל וכלא "ליט שרצברג הגאון הרב הברי דת אדחה )98-113' עמו

האישה ש(ה    זענייןא  ב"ליט  שבנון  לוד  דגאון  הרב  התב  כ)מ"ר'  מע(א  "  ירך  בכדין  השורת  בםג

והוכיח  דבריו ,  ובתוספתה  כתובה  בייב  חומסיק  לדינא  שהבעל  ,)דורשת  גירושין  והבעל  מסכים  לכך

                                                      
ד "לקמן נביא בזה גם את דברי אב. ל  בטעם  הדברים"ש  אלישיב  זצ"  לקמן  שהבאתי  דברי  הגרי23יין  בהערה    ע23

ד "דברים שם חלק עליו אבאך בהמשכם של . 89ד ב עמו"כלק חר "א בפד"חיפה לשעבר הרב הרצברג שליט
ד  לאחר "לענ,  כאמור.  ל"א  הנ"א  לדינא  ודחה  ראיותיו  מרבינו  ירוחם  והחזו"חיפה  לשעבר  הרב  גמזו  שליט

 .ל"סרה תמיהתם של הרב גמזו והרב לבנון בזה ואכמ) 23בהערה (ש אלישיב "ביאורו של הגרי
ג  שיש "רבינו  ירוחם  דיבר  גם  בכהוביאר  ש',  סעיף  ג'  בענף  ד1053135/3ד  בית  הדין  הגדול  בתיק  "פס  ב24

מחלוקת  בין  הצדדים  מי  הוא  זה  שעשה  מעשים  שאינם  ראויים  שבגינם  גרם  לצד  השני  שימאס  בחיי 
בכל  מקרה  בו  בני  זוג  באים  להתגרש  כל  צד  מאשים  את )  שכמעט(וכיון  ).  ממש  כמו  במקרה  שלנו(הנישואין  

ע  כי  כאשר  שניהם  דורשים  את  הגירושין  הדין ומאחר  ורבינו  ירוחם  קב,  משנהו  באחריות  ואשמת  הגירושין
כ  מוכח  שרבינו  ירוחם  מדבר  אף "א',  תוספת  כתובה'ולא  את  ה'  עיקר  הכתובה'הוא  שהאישה  מקבלת  רק  את  

ו והביא ראיות לכך "א סימן ל"עטרת דבורה ח'וכן כתב בספר . במקרה זה של דרישת האישה והסכמת הבעל
נוהגת  גם  במקרה  זה  ולא  רק  בדברים  שכופין "    לא  יהיב  להאדעתא  למישקל  ולמיפק"מראשונים  שסברת  

 .להוציא
 גרש  לבעל  הכופיןש'  לי  עאיסמ  'טוענת  בק  רהו  זברו  דיש  אהחזון  ורוחם  ירבינו  שה  מכל  שפיל,  עמם  בזה  ט25

 היאפ  ש"ע  אמורדת  כהישא  הל  עכריזו  הלא  ווד  על  כבלא.  תובה  כתוספת  מבעל  הטור  פלכן  ונה  שחריא
 ענות  טישה  לאשאין  כם  גתובה  כתוספת  בבעל  הייב  חהתגרש  לסכים  מהבעל  וואיל  הגירושין  הובעתת
 .ועיין בהערה הבאה. גט בחיוב למספקותה

) 324עמוד  '  ר  ח"דפ(ד  הנזכר  "ל  באותו  פס"ש  אלישיב  זצוק"אך  חובה  לציין  את  דברי  מרן  הגרי,  ל  בנושא  זה"כמ  א26

שמפסידה  את  כתובתה  ותוספת  כתובתה  רק   נא  ליה  ומצערנא  ליהיביאר  שם  שיש  לחלק  בין  מורדת  דבעש
טעם .  שהבעל  מגרשה  ואין  לאישה  תוספת  כתובתה  על  זהה  לבין  בעל  ואישה  המורדים  ז,  לאחר  הכרזה  כדין

תפקידם  כדי  ללחוץ  על  האישה  שתועיל '  מורדת'החילוק  נעוץ  בכך  שהרי  כל  ההכרזות  וההתראות  שנאמרו  ב
משום  כך  היכא  שבעלה  מגרשה  בטרם .  ב  עם  בעלה"  שלובטובה  להימלך  בדעתה  ולחזור  ולנסות  את  הליך

ונים  הדברים  בגוונא  שגם ש.  נגמרו  כל  הפעולות  הללו  אין  הוא  נפטר  מחיובו  לכתובתה  ותוספת  הכתובה
לפיכך קם ,  שיש כאן מרידה הדדית וכנידונו של רבינו ירוחם- וכמו בנידוננו -הבעל איננו רוצה באישה כלל 

". אדעתא  למישקל  ולמיפק  לא  יהיב  לה  תוספת  כתובה"צה  אותו  אמרינן  בזה  שהיא  לא  רוון  דינא  שמכיו
א "ל  מיושבת  שפיר  הערת  הרב  גמזו  שליט"ש  אלישיב  זצ"דומה  שבדבריו  אלו  של  הגרי  .ש  בדבריו"עיי

 .22הנזכרת בהערה 
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)ב" יימןג ס" מללכ(ש "רא המדברי
 אם שכתב ש)' חלקג ח" כתיבנ(ל "נ הרוחם יבנו רת אביא הודע. 27

דבריו   משמעמכתב  שם  שו.  ודשב  ח"  יאחר  לגרש  לבעל  הת  אופין  כה  זל  עה  זורדים  מניהםש
. 28תובהכ  וספת  תה  ליש  שרי  התובתה  כהפסידה  למורדת  כהישא  הת  אן  דא  לדין  הית  בשאם

 מקוםבווקא    דלאאא  נאמרה  ל'  ה  לתב  כא  ללמיפק  ומשקל  לדעתאא  'ל  שסבראה,  לשיטה  זו
 ברצותו  וגרש  מברצותו  ועלה  ברצון  בלויה  תהאישה  ופיה  כאין  שמקום  בבל  אהוציא  לכופיםש
ל  חזינן  כהשיטה "ש  אלישיב  זצוק"כאמור  מדברי  הגרי.  כלל  ולל  כברא  סאי  המר  איתאל,  קייםמ

נמי  אין  לחייב  את  הבעל ,  שגם  במרידה  הדדית  ובדליכא  דין  כפייה,  סוברת  נוהראשונה  שהזכר
 .בתוספת כתובה

 . ל"אכמו, 29באמת שדברי רבינו ירוחם הנזכרים דשו ביה רבים כיצד לפרש בדבריוו

כאמור .  'תוספת  הכתובה'לגבי    י  גוונאארי  שיש  בזה  מחלוקת  לדינא  כיצד  יש  לנהוג  בכהה
 .30א לחייב את הכתובה בנידוננובודאי שזו סיבה נוספת של

 סקנת הדברים מ. ז

 באשמת הגירושין ית הדיןבתרשמות ה

אכן .  לבית  הדין  יש  את  הרושם  כי  האישה  רצתה  בגירושין,  לאור  האמור  בסעיף  דלעיל

התובעת  לא  שיתפה .  תביעתה  הראשונה  היתה  לשלום  בית  אך  תביעה  זו  לא  היתה  כנה

ום  זאת  הציבה  תנאים  לא  ריאליים  לחזרתה  לחיק ובמק,  פעולה  ממשית  בחזרה  לשלום  בית

וגם  ביחידת  הסיוע  שעל  יד  בית  הדין  התרשמו  שאכן  יש  הבדל  משמעותי  בין ,  בעלה

 . הצהרותיה לבין מעשיה בשטח

                                                      
 עלב  האות  נאםש,  כחישה  מהבעלו'  נשים  אבורתג  'בעל  לאין  שטוענת  וירושין  גתובעתבש  שם  איירי  "רא  ה27

 .וחייב בכתובתה עצמו מגירש שמיכדבר  החשבנ, גרשל
 ה  זוא  ההבעלו"  יתן  לי  גט  וכתובה  יה  לעינא  באל  "חילה  תמרה  אהאישה  שגוונא  בם  שדבר  מהואג  ש"ע  א28

 יאה' ורדתמ' כותה אדנים שחמת מרקו, "אנא נמי לא בעינא לה"באומרו   אישה  הדרישת  להסכים  וו  קיישרש
כ "כ  שדרישתה  לגט  אינה  סיבה  להפסידה  כתובתה  אם  וכאשר  הבעל  נאות  ג"מוכח  א.  תובתה  כת  אפסידהמ

 .לגירושין
מצד  אחד  כתב  שהאישה  איננה  נידונת  במקרה  זה  כמורדת  ויש  לה ,  דממה  נפשך,  יך  עיוןרלכאורה  דבריו  צ  ש29

תוספת 'אך  מאידך  גיסא  לגבי  תוספת  כתובה  הוא  כן  דן  את  האישה  כמורדת  להפסידה  את  ,  עיקר  הכתובה
 ית  הדיןד  בב"בא  א"ליט  שורטלר  גחום  נמואל  שרב  הגאון  הל  שהסברו  ביעוייןו.  ל  בזה"ואכמ.  'ובתהכת

ובאמת  שמצינו  בזה .  דעת  ועם  טטוב  בסבר  הזה  בכתבש)  1053135/3  תיקב(ד  "פס  בירושלים  בגדולה
ספת אין  האישה  מפסדת  כתובתה  ותו  על  זהה  ה  סובר  שגם  היכא  ששניהם  מורדים  ז"הרמ.  מחלוקת  ראשונים

, לדבריו  כל  עוד  הבעל  איננו  דורש  שיכריזו  על  אשתו  שהיא  מורדת.  כל  עוד  לא  הכריזו  עליה  שהיא  מורדת
ובנקודה  זו  ממש  פליג  עליה  רבינו  ירוחם .  נחשב  הדבר  כאילו  הוציאה  מרצונו  ולכן  חייב  גם  בתוספת  כתובה

אדעתא 'ה  שיש  לפוטרו  מאחר  ואך  גבי  תוספת  הכתובה  אמרינן  בז.  ז  רק  לגבי  עיקר  הכתובה"ל  שכ"הנזכר  וס
-323עמודים  '  חלק  ח,  264'  עמו'  ר  חלק  ד"בביאור  מחלוקתם  זו  יעויין  בפד.  ('למישקל  ולמיפק  לא  אקני  לה

 ). ל" ואכמ27ד עמוד "וחלק י, 324
ואף  בדעת  רבינו  ירוחם .  ה"שיש  בזה  מחלוקת  ראשונים  רבינו  ירוחם  והרמ)  הערה  קודמת(אחר  והעלנו  בזה    מ30

 י  גוונאאכה  בפסוק  לין  דבתי  בהגו  נו  זחלוקת  מכח  מאמת  בכן  וכמו,  יני  ישראל  כיצד  לפרש  דבריונחלקו  מדי
לכן  בנידוננו  יש .  מתנות  ותובה  כוספת  תפסידה  מאישה  העל  זה  זה  ורדים  מכששניהםו'  דינא  דפיקאס  'הויד

 .להפסידה כתובתה לגמרי
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 עלה  בת  אקליטה  ההאישה  ששיחות  התמליל  מווקא  די  כציין  לקום  מש  יהדיןק  ס  פשוליב
נטיית  ויזוק חושם רקבל מית הדיןב, פנינו באת זהציגה ו)!!'דרשני'דבר  האומר  ,  מובן  כידיעתו  בלאש(

 רמה  תאיו  שעל  כל  פנים  ה  אשל  האישהה  צירת  ירי  פינם  ההגירושין  שנזכרת  ההגדרהליתר  
 אישה  התג  אהצי  לאד  מקשה  שךכ[...]  '  ותר  יכל  יא  לברכ  'הבעל  ובית  במתחלרומה  מכרעת  ת
 ביעה  תיהלה  נכן  איא  הבתחילה  שףא  ל  עכןם  או.  גירושין  ההליך  לצונה  רנגדכ'  גררהנ'  שמיכ
אט  אט  מתחזק  הרושם  כי .  יבה  לוונות  כאמיתות  וכנות  משתכנע  הא  לית  הדיןב,  ביתם  שלול

 .ייתכן עד מאד שניתן להחיל על האישה את עיקר האחריות לפירוק הנישואין

ם כי גם א, בלבד' הגירושין יצאו ממנה'כי  על  אף  האמור  קצת קשה לומר כי ,  נגד  יש  לצייןמ
אך  האם  דרישה  לא ,  היסקנו  כי  דרישתה  למניעת  מגורי  בן  התובע  לצדם  לא  היתה  לגיטימית

? לגיטימית  זו  הופכת  את  תגובתו  הקיצונית  והבלתי  מתפשרת  של  בעלה  לשעבר  ללגיטימית
מדוע לא דיבר על ליבה ללכת יחדיו ? מדוע לא ניסה הבעל בכל כוחו לשבת עמה ולהגיע להבנה

אך  לדברי  האישה   את  מן  האישהז  אמת  שהבעל  ציין  בפנינו  כי  ביקש  הן?  אחרם  לדור  במקו
ז "ו  בשבט  תשע"רוטוקול  הדיון  כפ(בקשתו  היתה  שהיא  זו  שתיקח  משכנתא  ותממן  את  מגוריהם  

 ). 210-214שורות  22.02.17

הוא  לא  מצא  לנכון  לכתוב  זאת  בפועל ,  התחנן  אליה  שתחזורש  ם  לדברי  הבעלג  .את  ועודז
  !בקוצר רוח )דבריהל(דבר שהתובעת דנן ציפתה לו  –  הקודםולבטל את מכתבו

גם  לבעל  יש   ל  מקוםכמ,  ומה  שמעתה  על  אף  חלקה  הגדול  ואשמתה  של  האישה  בתוצאהד
 .קצת קשה לומר שהגירושין יצאו אך ורק ממנה. חלק בזה

 ,ל  הצדדיםש'  וזמה  הדדיתי  'פנינו  בשיעניין  הגירושין    בנגד  עינינו  מתחזקת  ההשערה  כיל
 אם  שאד  מד  עתכן  י.יניהם  בנישואין  הכריתת  לצדדים  הני  של  ש'ורמת  תרשלנות  'הפחותל  לכו
 ותר  יצת  קושבחגלה  גמישות  יתר  ואמפתיה  לזולתו  ופועל  באופן  יצירתי  ו  מיהההם    מחד  אלכ
 .ה זדיןק פס לגיעים מיינו האל, (!) צמו על עק רלא ושני הלע

ולהאשים  רק  את  הצד   ניקיון  כפיובל  לרחוץ  נראה  כי  במקרה  זה  אין  מי  שיכו  ית  הדיןלב
לאור .  אין  אנו  דנים  כרגע  על  לגיטימיות  של  מעשה  זה  או  אחר  אלא  ממי  יצאו  הגירושין.  שכנגד

האמור  נראה  לי  מספק  כי  אחריות  לתוצאת  הגירושין  מוטלת  אפוא  לפתחם  של  שני  הצדדים  גם 
פעולות  מאחורי ,    של  אי  אמון  ביניהםשניהם  גם  יחד  פעלו  ויצרו  מצב  ).ם  כי  לא  במידה  שווהא(יחד  

 .זלזול מופגן בבן הזוג תוך כדי העמקת הקרע דבר שלא תרם לשלום הבית, המהגב וכדו

 י  כםא,  סולים  פשרים  קל  שקיומם  לשנהו  מל  עאחד  כל  ענו  טצדדים  הני  שי  כציין  לש  יודע
 ם  גךא.  עניין  בוקרח  ח"ו  דנגדו  כגישה  ההתובעת  שעוד  בלל  כו  זענתו  טישש  אא  לנתבעה
 זיבתה  עועד  מאחר  לנה  שמחצית  כ)13.07.16(  ו"בתמוז  תשע'  ז  תאריך  בערך  נהח  ז"ו  דדבריהל
 )נתבע  לציאה  ייכוב  עו  צתן  מבקשת  לאשר  ב18.7.16  תאריך  בק  רפנינו  בהוגשו(  יתם  בת  אאישה  הלש
 יום  מדיון  הפרוטוקול  בכמפורטו,  הבית  מלוקהיאו  ס  זיבתה  עלאחר  שתקופה  לרק  וך  אתייחסומ
 תביעה  הל  עהשליך  לדי  כזה  בי  דין  אן  כלע).  26  שורה  ו14-16  ורות  ש22.07.17(ז  "שע  תבטו  ש"כ
בכל  הקשור  לאחריות  ההדדית  של  שני  הצדדים  למצב '  טעם  לפגם'אך  בהחלט  מוסיף  ,  בפנינוש

 .שנוצר ביניהם

ם  מצד גרשלנות  תורמת  לאשמת  האישה  בגירושין  ולאור  הדברים  האמורים  בדבר  הרושם  ל
 .ןידהימנע מחיוב כתובה בנידון דל) ספקמ(מן הראוי , הבעל

שיש  לנו   י  גוונאאנוקט  לדינא  שכל  כהש'  שולחן  הרוךע'  הברי  דהבאנו  לעיל  את.  את  ועודז
כן אם  ,  שרה  פעשות  לראוי  ש)ז"ך  והט"הש,  ם"בנידון  המהרשדכ(ספק  לאחר  שהיה  חיוב  ודאי  וברור  
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ן  שהגירושין  יצאו  מהאישה יוייתכן  כפי  שצו,  ןיצאו  הגירושיי  בנידוננו  שיש  ספק  ממ  הוא  הדין
מספק  שלא   ית  הדיןבנראה  ל,  משכך.  לנוכח  אי  לגיטימיות  סירובה  למגורי  בן  הנתבע  לצדם

 .לחייב במקרה זה את הכתובה

 וף דברס

  שיש  לדחות  את  תביעת  האישה  על  הרכוש  ונזקיה  לאור  הכחשתו )'בסעיף  א(העלנו  עד  כה  

כמו  כן ,  והאישה  לא  הצליחה  להרים  את  נטל  הראיה,  םשל  הבעל  בדבר  מימון  השיפוצי

  צדדים )'בסעיף  ב(לגבי  תביעת  הכתובה  הגם  שהעלנו  .  שערכו  ביניהם'  הסכם  הממון'מחמת  

הגענו  למסקנה  שהאישה  התובעת ',  בשל  מי  הרעה  הזאת'לכאן  ולכאן  שיש  לנו  ספק  אמיתי  

בית  לא  היתה  כנה  לנוכח ותביעתה  בתחילה  לשלום  ,  רצתה  את  הגירושין  ופעלה  בכיוון  זה

על  אף  שידעה  שחלק  מתנאיה  אינם ,  הקשיים  שהערימה  בהצבת  תנאים  לחזרה  לשלום  בית

בסעיף (היסקנו  לעיל  .  ברי  ביצוע  כלל  לאור  מורכבותם  ותלייתם  ברצון  ילדי  בעלה  לשעבר

ובנידוננו  קשה  לומר ,  גבי  חיוב  כתובת  אישה'  מוחזק'  שנחלקו  הפוסקים  מי  נקרא  ה)'ג

ערוך 'ואת  דברי  ה,  דהוי  ספיקא  דדינא'  הבית  מאיר'הבאנו  בזה  את  .  ך"ודה  לשז  י"שהט

  תמיכה  נוספת  שלא )'בסעיף  ד(עוד  הבאנו  .  שכל  כהאי  גוונא  יש  לפשר  בין  הצדדים'  השולחן

לחייב  בנידוננו  את  הבעל  בכתובת  אשתו  לשעבר  מכוח  דברי  החזון  איש  והקובץ  שיעורים 

ביארנו  על  פי  זה  שבמקרה  דידן  פשטות .  ו  עליו  הראיהוהמוציא  מחבר'  מוחזק'בהגדרת  דין  

  כי  דרישת  האישה  למניעת  מגורי  בן )'בסעיף  ה(עוד  העלנו  .  המצב  שיש  לפטור  את  הבעל

לפיכך  נטיית ',  מכתב  הגירוש'ומכוח  זה  הבעל  שלח  לה  את  ,  הנתבע  לצדם  איננה  לגיטימית

לכן  מכוח  הספק .    למצבלבנו  שהגירושין  יצאו  ממנה  אם  כי  גם  לבעל  יש  רשלנות  תורמת

  סיבה  נוספת  שאין  לחייב  את )'סעיף  ו(עוד  הבאנו  .  קשה  לחייב  בנידוננו  בתשלום  הכתובה

 .הנתבע בתשלום כתובה לאור תביעת הגירושין על ידי האישה והסכמת הבעל להתגרש

ל  האישה  בגירושין  ובאשמת  שני  הצדדים  גם  יחד  או   שרצונה  ב)'עיף  זס(התרשם    ית  הדיןב
 מצב  לזוג  הני  בני  של  שדדית  הרומה  תאן  כשיברור  לנו  כי  .  )אולי  אף  קרובה  למזידש(ת  יתר  ברשלנו

ן  כמי  ששני  הצדדים  גם  יחד  דרשו  את ידפיכך  קבענו  שאפשר  ויש  לראות  נידון  דל.  נוצרש
כאמור  זוהי .  במקרה  זה'  תוספת  כתובה'הגירושין  ושוב  באנו  למחלוקת  הפוסקים  בעניין  חיוב  

 .ןידלחייב בכתובה בנידון דסיבה נוספת שלא 

לפטור  את  הבעל   ית  הדיןבנראה  ל,  עיל  להזכרתישוספים    נעמיםוח  טכמאור  האמור  ול
 .ומחמת הספק אף לפוטרו מחיוב הכתובה, זיקיןהנביעת תמתביעת הרכוש ו

 :סק הדיןפ. ח

 :לאור הדברים האמורים להלן פסק הדין

 .שה נדחיתייצויים של האהפביעת הרכוש ות. א

 .ף היא נדחיתאביעת הכתובה תנוכח הספק שיש בידינו ל. ב

כהחזר ההלוואה  ישהאהנותרים לח " ש2,000השבת במחייב את הבעל  ית הדיןבם זאת ע. ג
 .שקיבל מהאישה
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 .זה יןדימים מעת מתן פסק  עשרה אמור תוך הל הנתבע להעביר לאישה את הסךע. ד

 .יתן לפרסם פסק הדין לאחר השמטת פרטים מזהיםנ. ה

  :ינים העוליםד. ט

 :הואיל ובפסק דין זה העלינו מספר הלכות שכיחות נכתוב את הדינים העולים

דינו  כשותף  וכיורד  ממש   )ובבקשתו(ברשותו    ן  זוג  שהשקיע  בשיפוץ  דירת  בן  זוגוב.  א
שאי  לדרוש  את  השקעתו  וחלקו  היחסי ו  רירושיגפיכך  בעת    ל.ברשות  על  כל  המשתמע  מכך

 .על העליונהבשבח שהשביח וידו 

 . מפסידה האישה את כתובתה' גירושין יצאו ממנה'לל נקוט בידינו שכאשר הכ. ב

נצטרך  לבדוק  מי  הוא  זה .  מי  יצאו  הגירושיןמישנם  שני  פרמטרים  לבדוק    ך  כללרדב.  ג
' סימן'ם בגדר נאלו הי' פרמטרים'אך  יש לציין ש.  ירושיןהגביעת  תשעזב  את  הבית  ומי  הגיש  את  

בהחלט  ייתכן  שאחד  הצדדים  גם  עזב  את  הבית  וגם  הגיש  את  תביעת  הגירושין  אך ו  ',סיבה'ולא  
 .את המהלך' דחף'ו' הוביל' 'הניע'א חברו הוא זה שוקודית נגלה שדויסלאחר בדיקה 

ונקטו ,  ל  או  האישהעבחיוב  כתובה  הב'  מוחזק'חלקו  הראשונים  ובפוסקים  מי  נקרא  הנ.  ד
 .תובה במקום ספקכה לחייב את הבעל בוקש' ספיקא דדינא'וי הרוב הפוסקים ד

יש , לגירושין והאם להפסידה כתובתה'  המניע'מיהו    ית  הדיןבבכל  ספק  ל,  ל  אף  האמורע.  ה
בעל  נחשב המיד  שתגם  הסוברים  '  ספק  מציאותי'ב.  'ספק  מציאותי'לבין  '  דיני'לחלק  בין  ספק  

 .בכתובתהו אות ביונחי' חזקת חיוב'זלינן בתר איודו כאן ד, המוחזק

אך .  וחייב  יני  יודע  אם  פרעתיאהוי  ,  שנתבע  מודה  בקיום  חובו  אך  מסתפק  שמא  פרעוכ.  ו
 .ופטור יני יודע אם נתחייבתיאהוי , כאשר מסתפק בגוף החוב האם לווה או לא

מקרהו  של (שיש  ספק  שנוצר  לאחר  פירעון  ההלוואה  המשליך  על  עצם  הפירעון  כ.  ז

 )תן  הלווה  לפירעון  חובו  נמצאת  מזויפת  והלווה  אינו  יודעאחת  המטבעות  שנשם  שהמלווה  טען  "המהרשד
יני  יודע  אם א'או  כ,  וייפטר'  יני  יודע  אם  נתחייבתיא'האם  הוי  כ  יםקנחלקו  בזה  מגדולי  הפוס

 .לדינא פסק הערוך השולחן שיש לפשר בזה. וחייב' פרעתי

חברו  עליו ציא  מול  בדין  המ"הקובץ  שיעורים  זצוק  ורן  החזון  איש  מסוד  גדול  חידשוי.  ח
. 'סיבה'ולא  '  סימן'לפי  שזה  הוי  רק  ,  י  שמחזיק  הממון  ברשותומוקא  דא  הוי    ל-'  מוחזק'.  הראיה

לפיכך  כל  מי  שבא  לשנות  ולחדש  מצב  אחר .  והמצב  הסביר  בעניין'  הפשטות'המודד  הוא  מהי  
 נאמר  י  גוונאאבכל  כה.  הוא  נקרא  המוציא  מחברו  ועליו  להביא  ראיה,  ולהוציא  מידי  הפשטות

 . שאין ספק מוציא מידי ודאי

בדירה  אחת  עם  הוריו  ובני   ישה  רשאית  לטעון  כנגד  בעלה  כי  איננה  יכולה  לחיותא.  ט
דין  זה .  ולא  הפסידה  כתובתה'  מורדת'אם  עזבה  דירתם  בגין  טענתה  זו  לא  הוי    כןל  וע  ,משפחתו

 .נוהג אף כשדרו בבית הבעל ולא בביתם המשותף לשניהם

ע  חייבת  הטענה  להיות  מנומקת "ואך  לכ,  ם  חייבת  להוכיח  טענתה  זונחלקו  הראשונים  הא.  י
ולא ,  ונשענת  על  ניסיון  בשטח  שהיא  ניסתה  לדור  עימם  והם  הרעו  לה  והצרו  צעדיה,  ולא  סתמית

 .מפאת חשש עתידי

לכה  זו  נוהגת  רק  כאשר  מדובר  שבני  משפחתו  של  הבעל  דרים  עמם  באותה  דירה ה.  אי
אם  תעשה ואין  היא  יכולה  לעזוב  ביתה  ,  ה  ועם  כניסה  נפרדתאך  אם  הם  דרים  בסמוך  ל.  ממש
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שנוכחותם  לצידה  גורמת  למצב  בו  אין  אפשרות  לחיות   ית  הדיןבהוכיחה  ב  אם  כןאלא  ('  מורדת'יקרא  תזאת  

 ).חיי זוגיות ונישואין סדירים

תכן  עד  מאד  שהלכה  זו  נאמרה  רק  לגבי  בני  משפחת  בעלה  שיש  להם  השפעה  עליו י.  בי
רור  שיש  לדון  בכל ב(.  א  לגבי  מגורי  הבן  מנישואיו  הראשוניםלך  ארים  אחים  ואחיות  כדוגמת  הו

 ).מקרה ומקרה לגופו

נחלקו  בזה  הראשונים  האם ,  ששני  הצדדים  מעוניינים  בגירושין  וישנה  מרידה  הדדיתכ.  גי
א מצינו  שנחלקו  בזה  דייני זמנינו כיצד לנהוג לדינ  כן  כמו,  יש  להפסידה  תוספת  כתובתה  אם  לאו

ל  נקטו  לדינא "גדולי  דייני  ישראל  רבותינו  זצוק.  וכיצד  יש  לפרש  בדעת  רבינו  ירוחם  והחזון  איש
ומיישר  קו  עם  תביעתה  של  האישה  לגירושין  ושניהם   ביתם  שאם  גם  הבעל  איננו  מעוניין  בשלו

הרי  שהפסידה  האישה  בזה  את  תוספת  כתובתה  גם  ללא  הכרזה  שדינה ,  על  זהה  מורדים  ז
 . כמורדת

ומספק  לא  נחייב '  ספיקא  דדינא'דינא  הלכה  למעשה  נקטו  רוב  בתי  הדין  בזה  כל  .די
 .כמובן שיש לדון בכל מקרה ומקרה לגופו על כל המשתמע מכך. בכתובה

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

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