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 גדול ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יעקב זמיר, ק אלמליחהרב יצח,  נשיא–רב יצחק יוסף הראשון לציון ה

 )לום פוריסשד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תמבקשה
 גדנ
 )בי אשכנזיצד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :משיבה

 ? שדינה להתבטל' בטעות פשרה'יזוהי  א:נדוןה

 סק דיןפ

לפנינו  בקשתה  של  האישה  לביטול  הסכם  הגירושין  שנעשה  בין  הצדדים  במועד  סידור  הגט 

  במסגרת  הליכי –הסכם  שבו  ,  )9.7.2017(ז  "ו  בתמוז  התשע"בפני  הרכב  דנן  ביום  ט

ח  והסכימה  כי "  ש520,000  התפשרה  האישה  על  כתובתה  שבה  נכתב  סך  –ערעור  הבעל  

 .האישה טוענת כיום שפשרה זו נעשתה בטעות. ח" ש200,000האיש ישלם רק סך של 

 קע כללי בקצרהר

, שואי  הצדדים  נולדה  להם  בתמני,  )2012(ב  "י  בשנת  התשע"ז  כדמו"הצדדים  נישאו  זל

 . כיום בת חמש

תביעת  שלום  בית  ומדור  ייחודי ה  הגישה  האיש,  )10.4.2014(ד  "בניסן  תשע'  יתאריך  ב
 הרב  דוד  בירדוגו,  ד"אב  –האזורי  ירושלים  לפני  הדיינים  הרב  יוסף  גולדברג    ית  הדיןבל  )יפיצספ(

והג  באלימות  פיזית נ,    כיאותג  בההבכתב  התביעה  טענה  שהבעל  אינו  נו.  ג"רב  מרדכי  רלבוה
טענה   כמו  כן.  ה  כחצי  שנה  ומונע  ממנה  את  עונתהזמה  יישן  ע  ינו  א–  עזב  את  הבית  לגמרי',  וכו
ה  והקטינה ישאהתגוררו  אז  הכי  הודיע  לבעלי  הדירה  שבה    צדדי־אופן  חדבודיע  לה  ההבעל    כי

 קשהבישה יהא. 2014ה  לפנות  את הדירה במאי ישהא  על  הפסקת  חוזה  השכירות  ומשכך  נדרשה
ה ישבנוסף  לכך  הגישה  הא.  להשכין  שלום  בבית  ולדאוג  לה  ולקטינה  לדיור  ית  הדיןבמכבוד  

 .פטת המשיתביעה למזונות לה ולילדה בב

. הגיש  הבעל  תביעה  לגירושין,  )22.9.2014(ד  "ז  באלול  תשע"כבתאריך  ,  אחר  מכןל
 אינה  מתפקדת  כרעיה,  ה  טובההורסת  כל  חלק,  שה  פוגעת  בבעלהיבנימוקי  תביעתו  טען  כי  הא

מנותקים  פיזית  בשל   הם,  האישה  מאוסה  על  בעלה,  קיים  נתק  חמור  ביניהם  כי;  מורדת  בבעלהו
ש ביקל  "נימוקים  הנב.  פצה  להתגרשחהאישה  גוזלת  את  בעלה  ו  וכי  עזיבת  האישה  את  הבית

 .לגירושין וכן לפוטרו מהכתובה דיןק הבעל בסיפא של כתב התביעה לתת פס

 :קמא פסק הדין שבמסקנתו נכתב ית הדיןבנתן ) 7.12.2016(ז "בכסלו התשע' יום זב

 .דוחה את תביעת הבעל לגירושין ית הדיןב
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שלא תעמוד בדרכו של הבעל ואם ייתן לה את ה האישה הצהיר, גיסא אידךמ
עליו  לשלם  לה  את ,  ם  אכן  הבעל  חפץ  בגירושיןא.  תסכים  להתגרש,  כתובתה

 .ל את תשלום הכתובה"נו חזיקת  כגון אלוועל מקרים, לוא כתובתהמ

שה יש  לבטל  את  פסק  הדין  בטענה  כי  האביקהגדול  על  פסק  דין  זה  ו  ית  הדיןלבבעל  ערער  ה
 .בגט ולפטור אותו מכתובתה אישה הולכן יש לחייב את 'מורדת וכו

. ני  הרכב  דנן  בערעורו  של  הבעלפהתקיים  דיון  ל)  9.7.2017(ז  "ו  בתמוז  התשע"תאריך  טב
ביאו  חברי המשום  כך  ,  לך  הדיון  התברר  כי  הצדדים  חיים  בנפרד  כבר  למעלה  מארבע  שניםבמה

ארוך   ןמתא־ושבהמשך  הדיון  לאחר  מ.  את  הצדדים  להסכמה  לגירושין  ובראשם  הנשיא  ית  הדיןב
סכמות ההת  אקניין  בחיזקו  וחתמו  הצדדים  על  הסכם  הגירושין  ,  הצדדים  י  כוחאומייגע  מצד  ב

 .א"רב יעקב זמיר שליט ה– )שמחברי ההרכב( בפני דיין יחיד שבו

גיעו היוב  הכתובה  חניין  עב[...]  יוב  הכתובה  ועוד  נושאים  חת  א[...]  עיפי  ההסכם  כללו  ס
 ח"  ש520,000ח  מתוך  "  ש200,000ך  סשה  בעבור  כתובתה  ילפשרה  כי  הבעל  ישלם  לא  הצדדים

 .הנקובים בה

האזורי   ית  הדיןבב  התגרשו  הצדדים  ,)10.7.2017(ז  "תמוז  התשעז  ב"בט,  אכן  יום  למחרתו
 .ירושלים

 .בטענה כי הפשרה נעשתה בטעות הישאת הבקשמהסכם זה  ת ביטולו שלא

 ענות הצדדים ט

 : האישה משיגה על הסכם הגירושין שלטענתה נחתם בטעות

ערעור  הבעל  על  חיוב בעת  הדיון  באך  ,  לה  כל  כתובתהה  האזורי  פסק  כי  מגיע  ית  הדיןב
כללי ל  )ג(13התאם  לסעיף  ב(ם  כל  צד  בנפרד    ע)בהסכמת  הצדדים(כבוד  הנשיא  כששוחח    הכתובה

ן  דתיים יוק  בתי  דלח)  א(ב1עיף  סולה  מעבהתאם  ל(שלא  לפרוטוקול    ו)2008  –ח  "תשס,  האתיקה  לדיינים

לה  הוכחות  לכך  שהבעל   ה  אם  ישישאל  הנשיא  את  הא  ש)1956  –  ז"התשט,  )כפיית  ציות  ודרכי  דיון(
על   לילה  אמר  הנשיא  כי  כדאי  שתתפשרששענתה  במ,  ה  אחרתישוחי  עם  אבשדות  זרים    עהר

 .ה להתפשר על סכום הכתובהישמשום כך הסכימה הא. ח" ש520,000ח מתוך " ש200,000

 [...])בשם  (ה  אחרת  ישם  הוא  חי  עם  אתייכי  כבר  מעל  שנ  יד  לאחר  הגירושין  הודיע  הגרושמ
ה  חשף  האב  את  זרועו  שעליה יראל.  יואף  נולד  לו  בן  ממנה  שכעת  הוא  בן  שנתיים  וחצ

זאת  אומרת  שכבר  לפני  כשנתיים  שבעודם  נשואים  כבר .  שלו  ותזהר  הפשם  בנו  ומס  מקועקעים
בדרך  של ,  את  אשתו  הראשונה  מבית  הצדדים'  ורקז'וא  העוד  ב,  ה  זרהישהבעל  הלך  עם  א

 .הפסקת תשלום דמי שכירות דירת המגורים

שה י  שאכן  הדברים  נכונים  ואכן  הבעל  חי  עם  אה  התברר  להישאחר  בירורים  שעשתה  האל
  .זרה ויש לו בן ממנה

כי  לו "  וכחת  וברורהמאומדנא  "ה  כי  יש  לבטל  את  ההסכם  כי  קיימת  ישקב  זאת  טוענת  האע
ה  להפחית מא  הייתה  מסכילמתה  על  הסכם  הגירושין  ודאי  שידוע  לאשה  טרם  חתיהיה  מידע  זה  

 .מכתובתה ומתוספת הכתובה

ר ה  ידעה  כביששמהם  עולה  עדותם  של  אנשים  כי  הא,  ו  לתגובת  האישתצהירים  שצורפה
 . הם של כת של עדי שקר, שה זרהיי לבעל יש ילד מאכמעל למעלה משנה קודם לגירושין 
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שה  אחרת  בזמן  שהצדדים  היו ייש  לבעל  ילד  מאששה  יודעת  יהא  רור  הוא  שלו  הייתהב
גדול  לא  היה  מציע  פשרה  זו  והיה ה  ןדיהת  וגם  בי,  לא  הייתה  מוותרת  על  כתובתה  ,נשואים

 .מחייב את הבעל במלוא הכתובה

[...] 

בה  מההסכם  בכל ר  ה  יכולה  כעת  לחזוישה  ומבהיר  כי  אין  האישמשיב  על  טענות  הא  אישה
 :נכתב כדלהלן )סעיף יג להסכםב(דים דבהסכם שנחתם בין הצ .מיני טענות שווא

א  תהיינה  להם  כל צהירים  כי  מעבר  לאמור  בהסכם  זה  אין  להם  ולמ[...]  
תביעות  ממוניות  מכל  סוג   –ומבלי  לגרוע  מכלליות  האמור    ,ז"תביעות  זמ

 . רכושיות והכתובה ותוספת הכתובהת שהוא לרבות תביעו

ין  הצדדים  אחרי  עמל  וטורח  רב  של בכי  הסכם  זה  נחתם    ית  הדיןבל'  כירהז'ש  א  כוח  האיב
שכל  סעיף  בהסכם   מכאן.  רבות  שעות  אשר  השקיע  בו  ןדיהת  צדדים  ובגישורו  של  ביהבאי  כוח  
 .עיפי ההסכםשל סגמורה ומוכחת  הבנהבזה נחתם 

שה זרה עוד יחי עם א ש את העובדה כי אכן האישיחכהלא האיש  חכובא  ,  של  טענות  גופןל
תי של  ש(האיש  מצרף  שלושה  תצהירים    חכואך  בא  ,  לפני  הגירושין  וכי  כבר  אז  נולד  לו  בן  ממנה

שה  אחרת יה  ידעה  גם  ידעה  כבר  זמן  רב  עובר  לגירושין  שלבעל  אישכי  הא  )וד  הגרושדל  שנשים  ו
 . ולד לו ילד ממנהנוש

רשם את בנו בתעודת  הזרההאישה אחר  הולדתו  של הבן מלייד  מיין  את  העובדה  כי  צאיש  ה
 האישה  הסכימהף  על  פי  כן  וא,  זו  לל  להסתרת  עובדהכו  נשוי  ולא  פעל  תהזהות  שלו  עוד  בהיו

 .ר על חלק מכתובתהלהתגרש ולוות

גדולים  לקבלת ים  תרה  על  כתובתה  ביודעה  שיש  סיכוייה  וישרור  הוא  כי  האבי  כן  עאיש  טה
ה  מרדה  בו  בחיי  הנישואין  כאשר ישענות  שהאטל  השב,  ערעורו  של  הבעל  לביטול  דמי  הכתובה

 . ה הלוך ושובימהייתה עוזבת מדי פעם בפעם את הבית ומשרכת דרכה לבית א

בכתובה  ומחילת יש  י  אין  קשר  בין  חיוב  הא  כ)במקרה  אחר(הנוכחי  פסק    ןדיה  תיבן  ציין  כי  כ
, אף  ללא  בגידתו  –החיוב  (  שדות  זריםברעייתו  ותובתה  לבין  בגידתו  של  הבעל  כהאישה  על  חלק  מ

 .)למרות הבגידה –והמחילה 

להוציא   ך  ורק  אמבזה  את  פסקי  הדין  וכל  תאוותה  היא  הישכי  הא  ריך  לטעוןאאיש  הה
 .וטל ההסכם יש לבטל את הגט ולדון בערעורו של הבעליבאם  לשיטתו. כספיםמהבעל 

 יון והכרעה ד

בפתח  הדיון  נציין  כי  בא  כוח  האישה  ביקש  בפני  בית  הדין  צו  לגילוי  מסמכים  שיוכיחו  אם 

אכן  רשם  האיש  את  בנו  בתעודת  הזהות  במשרד  הפנים  מייד  לאחר  לידתו  כפי  שהצהיר 

 .בפני בית הדין

 .ד וכפי שיבואר להלן"ינו עשוי לשנות את פסהאאינו רואה מקום לצו זה ש ית הדיןב

חתמו  הצדדים  עקב  המציאות ה  ול  הפשרה  שעלייטה  לבישענת  האטעל    סבניקר  הדיון  ע
 –  אחר  הגירושין  כי  אכן  הבעל  כבר  בהיותו  נשוי  בגד  באשתו  ומשום  כך  ל)לשיטתה(שהתבררה  

ל  הפשרה  הייתה   כ–לא  הייתה  מתפשרת  על  הכתובה  שה  יודעת  זאת  ודאי  יהא  כיוון  שלו  הייתהו
 .בטעות
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 :לחקור שתי נקודות הלכתיות ית הדין בנצרך אישההפנינו כדי לדון בטענות למקרה שב

 ;במקום שהיה יכול לברר ולא ביררה שרפסכים להדינו של מי ש .א

 .שרה בטעותפין  ד .ב

 שרה במקום שהיה יכול לברר ולא בירר פסכים לה

 :כתב )סימן קיא( ק" מהרית"בשוהנה 

ל  אודות  אחד  מן  האחים  שנתפשר  עם  שאר  אחיו  לפטור  חלקו  מירושת ע
, כאשר  היה  סבור  שלא  היו  הנכסים  מרובים  כאשר  היו,  אביו  בעבור  סך  מה

ועל  זה  סמך  ופטר  את  חלקו ,  וכן  אמרו  לו  אחיו  שלא  היו  הנכסים  מרובין
דע  שהיו  הנכסים שוב  נוו,  לאחיו  בשביל  דבר  מועט  לפי  המגיע  לחלקו

 . ושהיה מגיע לחלקו כמעט כפלים ממה שנתפשר עם אחיו מרובים

שהרי  הלכה  רווחת ,  דבר  פשוט  שאין  באותה  פשרה  ממש  תידעיות  נראה  לענ
היא  בישראל  דכל  קנין  וכל  מחילה  בטעות  חוזרים  כדמוכח  בפרק  חזקת 

יון רי  לך  בהדיא  שכה,  'כו"  רב  ענן  שקל  בדקא  בארעא"גבי    )דף  מא(הבתים  
והכי  נמי  לא  שנא ,  שמחל  על  ידי  העלמות  דיכול  לחזור  ולבטל  המחילה

 .הרי ידוע הוא שנתעלם ממנו סך נכסי אביוש

שהיה ,  המתפשר  לפני  הפשרהה  שלא  ידע  ב  ובדהעבה    שרה  שהייתהפבואר  מדבריו  דכל  מ
  .י פשרה בטעותהוו, לו רק לאחר הפשרהה בה כדי לשנות את הפשרה ונתברר

בגד  בה ל  ה  טוענת  שאילו  הייתה  יודעת  שהבעיששהא,  במקרה  שלפנינו  יןהדא  וה  לכאורהו
  .בתהוה זו ודאי שלא הייתה מתפשרת על סכום כתישבן מא בעודם נישואין ועוד הוליד

סימן (  ע"בסמו  )כה  מןף  סיסו  פטמשן  שוח(  המשדרכי    בקצרהבק  הובאו  להלכה  "ברי  המהריד

 :)ו הלשוןבז, ק"בשם הדרכי משה בשם מהרי, ק ל"כה ס

ו  לו  שלא  היו  נכסים רם  אחד  נתפשר  בחלק  ירושתו  בדבר  מועט  כי  אמא
שהיה  מגיע  לחלקו  כמעט ונודע  לו  שהיו  נכסים  מרובים    ואחר  כך,  מרובים

 . בכפליים הוה פשרה בטעות

רה  בטעות  ויתבאר  דינו שבדין  פ  )ם  סעיף  הש(  וךערסובו  על  דברי  מרן  השולחן  נע  "ברי  הסמד
  .'להלן בעזרת ה

בפנינו  דומה  להאי  מילתא  כלל  וההפך  הוא שולם  כד  נעיין  בהאי  מילתא  נראה  שאין  הנדון  א
  :ואבאר שיחתי, הנכון

 : וןלשהו בז ג"בשם בה כתב )ק מח"סשם (ך "שב

מהדורת  מכון ב,  ימן  מזסוף  הלכות  נידוי  ס[וף  דף  קה  ס(צאתי  בהלכות  גדולות  מ
 : ])תקכז ף ד–ירושלים 

במהדורת  מקיצי [תו  או  אחיו  או  אחותו  בדין  בעל  אחו  דם  שתפשֹא
היה  לי :  שם[מון  בבית  אבי  מ"אמר  להם    ו]ו  בעל  אחותוו  אאחי  :נרדמים

ועשו ,  בועה  ש]ביניהם:  שם[ופסקו  עליהם    "לא  מצאתי  אותו  ו]בבית  אבא
ובמהדורת "  חלוה:  "לפנינו[ביניהם  פשרה  ונתנו  לו  דבר  מועט  ומחל  

] 'וכו"  היחל  –"  החל  ";"והיחלת  –"  תוהחל  "וכן  להלן"  יחלוה"מקיצי  נרדמים  
נטלת  ממון ש"אי  קנו  מידו  בלשון  הזה  ,  הם  את  השבועה  וקנו  מידול

ה מ,  אף  על  פי  שנתגלה  עליהם  ממון  אביו"  זה  ומחלת  כל  שיש  לך



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

נטלת ש"אבל  אם  בלשון  הזה  קנו  מידו  ,  שעשה  עשוי  שהרי  מחל  להם
דורת  מקיצי ך  גם  במהכ[ולאחר  מיכן  נתגלה  ,  "בועתךשממון  זה  ומחלת  

שבועה  מחל ,  ליהם  ממון  בית  אביו  ע"]תגלתהנ:  "רוב  המהדורותב,  נרדמים
נתגלה  עליהם  וחזרה שומחזיר  מה  שנטל  ומחזירים  מה  ,  ממון  לא  מחל

  .שבועה למקומה

 .כ"ע

 :ונוו לשג וז"הקשה על דברי בה )יג מןיס ,חדשי רפלבעל (ת מים חיים "בשוו

, של מחילה זוה ן ומחל להם ומה טיביכא למידק דמאי איכפת לן שנטל קניא
שהוא  היה  סבור  שלא  יתגלה  שום ,  הא  הוה  ליה  קנין  בטעות  ופטומי  מילי

ממון  ולהכי  מחיל  דומיא  דאונאה  דאף  על  גב  דמחיל  כיון  דלא  ידע  דאיתיה 
  [...]ל"כל שכן לכאורה בנדון הרב זוהיא  ונאה דמחיל לאו מחילהא

לו  בה גחר  מה  שכתב  שבפשרה  שנת  שא)ל"הנ  ובהשבת(ק  "הרימזו  כבר  עמד  ה  לא  שבקושיא
יא  את הב,  פשרה  בטעותויא  הו  באותו  זמן  לא  היה  מתפשר  דברים  חדשים  שאם  היה  יודעם

 :וזו לשונו, לכות גדולותהמדברי קושיה ה

 ]דולותג[תוב  בתשובה  בספר  הלכות    כאשר  הביא  הטוען  ראיה  ממה  שמצאו
ליהם  שבועה  ועשו  פשרה פסקו  עו"'  כו"  ין  בעל  אחותודדם  שתפס  בא"על  

" נתנו  לו  דבר  מועט  ומחל  השבועה  וקנו  מידו  ו]ביניהם  פשרה:  לפנינו[ביניהן  
 :לפנינו[ה  שעשו  מ"ד"  ממון  אביו  נתגלה  ש]פ"אע  :לפנינו[ף  על  גב  א"ד'  כו

 .ל"עכ –" לחשוי שהרי מ ע]שעשה

 : ק"כתב מהריל זה עו

ולא  חש   ותות  אחאשהיה  ביד  המוחל  להשביע    מאחרדדשאני  התם    שיטאפ
, ליגלי  אדעתיה  דגמר  ומח  לא  נוטל  דבר  מועט  שלא  להשביעאלהשביעה  

אדעתא  דהכי  שיהיה  הממון  מרובה   ד–  היאך  נאמר  דהויא  מחילה  בטעותד
להשביע  את  אחותו  כדי  לדעת  סך ו  הרי  הוא  לא  חש  לברר  העניןולא  מחל  

ומשום  הכי   ל  כורחך  גמר  ומחל  בכל  עניןעהממון  אם  רב  ואם  מעט  הוא  
 .אמר דמה שעשה עשוי שכבר הוחלק

ק  דלא  בכל  מקום  אמרינן  שאם  לא  התגלה  למתפשר  דברים  שהיו  לפני "הרימבואר  מדברי  מ
יש  אופנים  שגם  אם ,  דהוי  פשרה  בטעות,  הפשרה  שאם  היה  יודעם  באותו  זמן  לא  היה  מתפשר

את וכגון  שהיה  בכוח  המוחל  לברר  ,  בכהאי  גוונא  שלא  ידע  והתפשר  לא  הוי  מחילה  בטעות
גמר "הרי  שמחל  על  זכות  זה  ו,  )בהטלת  שבועה  על  הצד  שכנגדו(העניין  שבמחלוקת  ולא  עשה  כן  

 ".ומחל בכל עניין

חלק  א  סימן ,  רבה  של  סלוניקי,  בי  חיים  שבתי  ר–ש  "הרחמל(ת  תורת  חיים  "רון  זה  עולה  גם  בשועיק

  בירושה  עם חר  שהביא  ראשית  דבריו  באח  שהתפשרואק  "דברי  המהרי  לעהוא  מתבסס    םג.  )עה
 :נידונושבש "פשרה בטעות כתב המהרחויא אחיו דהו

ראה  דלא  דמיא  כלל  להנהו  מילי  דכתבו  רבוותא  דפשרה  ומחילה  בטעות לא נ
ן  לו  ראיה  כלל  ואחר ידהתם  כשעשה  פשרה  בשביל  שחשב  שא,  הויא  מחילה

כא  ליכא  למימר  שחשב  שאין  לו  ראיה  דאדרבה  הוא האבל    .כך  מצא  ראיה
אלא  שלא ,  ך  לרולמוס  להטיל  חרם  כדי  למצוא  ראיהוהל  קבל  עדויות

והיה  לו  לילך  שם ,  לא  שילך  למיזיתארה  ששם  שמעון  בעל  דינו  אהניחוהו
ולהטיל  חרם  כדי  לברר  הדבר  ולמצוא  ראיה  אחר  שיש  לו  קבלת  עדויות 

י  דינא  ודיינא  ואדעתא  דהכי באלא  שנתרצה  דלא  למיזל  ,  ואומדנות  גדולות
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צא מה  שמ  ":לשונוו  ל  שם  שכתב  וז"ק  ז"ריויש  ראיה  מדברי  מוה  .נחית
על  אדם  שתפס  בדין   ]גדולות[ר  הלכות  פבתשובה  בס  ]תובכ:  ק  נוסף"מהריב[

כמו  ההיא   –בנדון  דידן  דכותה  היא  כן  א  הדין  הכא  גם  וה.  'וכו"  בעל  אחותו
שהוא  לא  חשש  לילך  בעיר  מיזיתארה  במקום  בעל   –  כותהלתשובה  דספר  

מה גם שהיה לו עדיות ואומדנות גדולות ו, ברדינו להטיל חרם כדי לברר הד
ואסר  עצמו  בשבועה  ונזירות  וכמה  חיזוקים  שלא  לבטל   אלא  שנכנס  בפשרה

דאי  דלא  אמרינן  בכי  הא  אדעתא  דהכי  לא ו,  ימצא  עדות  פילו  אםאהדבר  
 .אלא ודאי דנתרצה ונתחייב בכך, נחית

גדרי  פשרה  בטעות  הביא  דברי דן  בשאחר    )ימן  טזסוף  סושן  משפט  ח(ת  דרכי  נועם  "עיין  בשוו
 : תב וכק"מהרי

דמאחר  שהיו ,  ן  דידןדושכתב  דשייך  הכא  לנק  אה  גם  טעמו  של  הרב  וחילור
היורשין  יכולין להמתין עד שתבא לגבות כתובתה ואז היו משביעין אותה מן 

 –שרו  פולא  רצו  להמתין  עד  שתשבע  ונ,  ישםרהיה  מתברר  עזבון  מווהדין  
 בה  פשרה  מוטעת  לגמרי  ומקנו  מדעתם  ייךלא  ש  ד]ודאי:  ל"צ[י  אוה

לא  יחלוק ו  ]גדולות[ר  הלכות  פוהוי  ממש  כנדון  דהאי  תשובה  דס  ומרצונם
 .בזה אלא מי שאין לו עינים לראות

ק "הרימברי  מדנידונו  להביא    )סימן  י)  אבן  העזר,  יורה  דעה(לק  א  ח(ת  שופריה  דיעקב  "ם  בשוג
 .שםין יע. הםימוהסכים ע והרב דרכי נועם

 : תבכ, ק"אחר שציין לדברי המהרי, ל"הנ )חדשי רפלבעל (ת מים חיים "שווב

מכל  מקום  נקוט ,  אף  על  פי  שלכאורה  היה  נראה  שאין  זה  מספיק  לענין  דינאו
כיון שהיה  שהנזכרים ]ק"לכות גדולות והמהריהה[ דעת הרבנים הגדוליםדא המ

 כן דון מינה אםו. בידו לברר אם רב ואם מעט ולא בירר איהו דאפסיד נפשיה
לנדון  דידן  שמאחר  שהיה  בידו  לראות  החשבונות  ולשאול  את  פיהם  באיזה 
מצב  היה  הנכסים  לידע  ולהודיע  מה  היה  בדעתו  לתת  לאחותו  אביגיל  ולא 
רצה  לברר  איהו  אחית  נפשיה  לספיקא  ובכל  גוונא  גמר  בדעתו  למחול  ולהכי 

 .דלא ידע ומחילף על גב מיחייב א

א ב, עוד בחיי הנישואין שה  עד  כמעט  בוודאי  כי  הבעל  בגד בהיר  לאנדון  שלפנינו  היה  ברוב
, חרתאה  יששהבעל  חי  עם  א  )10'  עמ(ה  כתב  בתשובה  לערעור  הראשון  שהגיש  הבעל  ישהא  כוח

 ...ואף מבקש היתר נישואין, בויהובת לא

 )9.7.2017 (ז"ו  בתמוז התשע"ום  טיב  )עוד  לפני  הגירושין(פנינו  לכן  בדיון  הראשון  שהתקיים  ו
 :שה אחרתישהבעל חי עם א שה ידעה גם ידעהישהא )90–60ורות ש, בפרוטוקול(ראה הרואה י

י  הוא   כהכתובה  במקרה  הזהוא  צד  הדין  מגיע  לה  מל  מ:המשיבה  א  כוחב
 .ויש עוד סיבות "ה אחרתישוהוא הלך לא"תבע גירושין 

 .ה אחרתיששיש לו א] מאק [ית הדיןבמה לא הבאתם הוכחות לל: ית הדיןב

 .וא הודה בזהה :המשיבה א כוחב

 דיפה  האישהעהף  על  פי  כן  אחרת  וא  ישהאה  שהבעל  חי  עם  ישאת  אומרת  שהיה  ברור  לאז
(ח  "דר  התשעז  בא"ום  ייב,  הליך  שלפנינובבדיון    .ח  ולהתפשר  עם  הבעל"ש  300,000לוותר  על  
 –תה ברורה שה לא היייהא א כוחבתגובת  .שה על כךיהא א כוחבאת  ןדיהת  שאל  בי)  4.3.2018

 . 'וכו לא הוכח, ה לא היה ודאיזה אמרה כן אבל ישנם האאומ
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ה  חשדות ישאלכל  פנים  היו  ל  ע  ,כונים  נאישה  הא  כוחבם  אם  דבריו  המגומגמים  של  ג
  .שה אחרתיכי הבעל חי עם א םיגדול

ם  כצעקת אהוא  ש  ברור  הרי  דבר,  תפשרותה  על  הכתובההטעות  בהברור  איפה  לא  שכך  מ
ודאי ,  ה  אחרת  לא  הייתה  מתפשרת  על  הכתובהישידעה  כי  אכן  הבעל  חי  עם  אה  שאילו  ישהא

לברר  היעל היה –שהוכח שהיו לה חשדות גדולים בדבר בגידתו של הבעל  –שבמקרה שבפנינו 
 . ל"ק הנ"את אותם חשדות וכדברי המהרי

ח  במקום  שהיו  לה  ספקות  גדולים "ש  300,000ה  תסכים  לוותר  על  ישתכן  שהאייא  ל
כמו , תקבל את כל סכום הכתובה  ם  תברר  את  חשדותיהאדעתה  כשל,  על  כף  המאזניים  יםהמוטל

אלא  ודאי  שבחתימתה  על  ההסכם   .בעל  הודה  בכך  ה)אז(דבריה  לובפרט  ש,  שכעת  היא  טוענת
 .התפשרה גם אם הבעל בגד בה

, ימן מבס בית יהודה – ת"חלק  השו  חלק  ב,  יהודה  עייאש  רביל(ני  יהודה  בב  כתשמה    הוסיףל  שין  כ

לא  חש והוא  דכל  שמחל    טעמייהוד:  "ל"הנ  שי  חדק  והפר"חר  שהביא  דברי  המהריא)  א"קז  ע  ףד
 ." ק"תו שבטעות מחל וכמו שכתב מהרי ולא מצי טעין לדקדק מסתמא בלב שלם מחל

 :לשונוו לחזק את הדברים וז הוסיףו

] ן  משפטשוח[הטור    שכתבה  אחר  החיפוש  מצאתי  עוד  ראיה  נכונה  לזה  ממו
  :וזו לשונו' סעיף יה "ע ימןסב

: והשיב  לו,  "ני  חייב  לך  מנהא:  "אמר  לו:  מ  מרוטנבורק"תב  הרכ
פטור  אף  על  פי  שיודע  בודאי  שהוא  חייב   –"  דאי  לי  שאינך  חייב  ליו"

ני א"כיון  שאמר  לו  ד,  ולא  הוי  מחילה  בטעות.  והרי  כאילו  מחל  לו,  לו
כן  אלא  אמר ולא  עשה  ,  היה  לו  להשים  אל  לבו  ולדקדק"  חייב  לך

 . חל לו בלב שלם מ–" ודאי אינך חייב ליב"

 . כ"ע

בתרא  סימן בבא  [שהוא  מן  המרדכי  פרק  יש  נוחלין    סףיות  ב  ביכתב  שם  הרו
בי  טענו ג"י  לכה  ה[מהלכות  טוען  '  ם  בפרק  ג"הרמבי  ן  נראה  מדברשכו  ]תקצ

 סעיף[שם    וךערחן  לופסקו  להלכה  בספרו  הקצר  שו  "]חטים  והודה  לו  בשעורים
' דאי לי שאינך חייב לי כלוםו': והלה אומר', ייב אני לך מנהח': מר ליהא ":וזו לשונו, אי

  ."]דהוי כאילו מחל לו, וא חייבהאף על פי שיודע בודאי ש, פטור –

ובתשובות   ]בבא  בתרא  פרק  ח  סימן  מ[  ש  פרק  יש  נוחלין"ראהו  לתכן  מצאתי  ו
שכתבו  כן   ]יא  סימן:  ל"צ  [)  אימןס(שופטים    דשייכי  לספר  ]יימוניותמ  שבהגהות[

 . בשמו והסכימו עמו

דמזה  נלמד  דאף  אם  חזר   וכתב  )ק  כח"ס(ע  שם  "פך  משלו  הסמוהוסיף  נו
" עיתי  בחשבוני  תחילה  ועתה  דקדקתי  ומצאתי  שנתחייב  ליט"התובע  ואמר  

כאילו מוחל אדם לחבירו בפירוש מה שחייב  ליהווי לא מהיימינינן ליה דהד
  .בולו ולא יכול לחזור 

 אלגם  הוא    המלוהונה  משבאחת  חייב  לו    ודהמ  שהלוהכ  םא:  מור  מעתהא
לא שייך  לו הכייאפ – איכא לאסתפוקי שפיר דלמא טעהו, פירושבלו    חלמ

קל ,  למידק  י  ליהוהודאינו  יכול  לחזור  בו  מטעמא  וביה  מחילה  בטעות  
  [...]בנדון כזה ומרוח

בר  טענה  בפנינו  שהבעל  הודה כה  ישהאאחר  ש,  במקרה  שלפנינו  וחומרל  ק:  ם  אנו  נאמרג
דלא   דמ,ודאי  אין  מקום  לומר  שכל  ההסכם  היה  בטעות,  גד  בה  ובכל  זאת  הסכימה  להתפשרבש
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חששה  לדקדק  מסתמא  בלב  שלם  מחלה  ואינה  שוב  יכולה  לטעון  שבטעות  התפשרה  על 
 .כתובתה

 דרי פשרה בטעותג

וזה לשונו שכתב שם : "פשרה שכתב העיטור בדיני )חלק  ב  סימן  קט(א  בתשובה  "כתב  הרשב

פשרה  שנעשית  מפני  שאין  לו   "–  ]בעיטור  בשינויים  קלים  מאוד  ולפנינו["  משם  הראשונים

 ." ההוא ודאי כקנין בטעות הוא וחוזר, ראיה או שטר ואחר כך מצא ראיה

ונתפשר עמו , כופר בפקדוןה: ")וט–פט  סימן  יב סעיפים ידמשן  שוח( כן מרן השולחן ערוך פסקו
והוא הדין למי שנתפשר מפני שלא היה לו ראיה . יכול לחזור בו – מצא עדים כךר ואח, ל  לוומח

 " .אחר כך מצא ואו שטר

ראייה  לדבר  כי ה  תיה  טוענת  שלפני  הגירושין  לא  הייששהא  ון  דידןדבנ  יןהדלכאורה  הוא  ו
כך  יש וכעת  שיש  ראיה  לכך  ואף  הגרוש  מודה  ב,  ממנה  בן  לידוה  זרה  ואף  הישהבעל  חי  עם  א

 .לבטל את הפשרה על מחילתה בחלק מהכתובה

 .כ"ע" .כה דין פשרה בטעות יתבאר בסוף סימן: ")טז בסעיף(עוד הנה כתב שם מרן ו

 :ונולשוך וזו ערכתב מרן השולחן  )ה בסעיף(כה  ף סימןסובו

ועשה  זה  פשרה  עם  בעל  דינו ,  יין  שטעה  וחייב  שבועה  למי  שאינו  חייב  בהד
אף  על  פי  שקנו  מידו  על   –ר  כך  ידע  שאינו  בן  שבועה  ואח,  בעשכדי  שלא  י

 . חוזר ודקנין בטעות הוא, כלום אינה, הפשרה

 :סייגא "רמהומנם וא

או ,  דוקא  שגילה  דעתו  שעשה  הפשרה  משום  השבועהו.  כן  כל  כיוצא  בזהו
 .)ף"עיטור בשם הרי( כדומה לזה

בדיון   ןדיהת  פני  ביה  טוענת  שהיא  גילתה  דעתה  ביששהא  דון  דידןיוא  בנהן  כן  כך  אא
שלא  היו  לה  הוכחות  שהבעל  אכן  משרך  דרכו  ומשום  כך   )שלא  לפרוטוקול(שלפני  הגירושין  
כבר  שנים   הישהתברר  בפני  עם  ועולם  שהגרוש  חי  עם  אשכ  –וכעת  ,  ית  הדיןבהתפשרה  כהצעת  

 .ש לבטל פשרה זוי –ממנה בן  לפני הגירושין ואף יש לו

 :אין מקום לטענה זו וכמו שנרחיב ןדדיון דכן האמת יורה דרכו שבנא

 :הזדן במעשה  )ן ימיסושן משפט ח, מקרלין(תשובת משכנות יעקב ב

 וחלה  אחד  מהן  והוציא,  שהיו  שותפין  בתפיסת  הבית  ועסקי  שותפותן  אחיב
ובאו  אחיו  לחלוק  עם .  נפטר  כמה  הוצאות  על  חליו  ורפואתו  ואחר  כך

ר  הוצאות  חליו  ורפואתו  ונגשו ונפל  סכסוכים  בדב,  היורשין  ולחשוב  ביניהם
טען  אחד  מהצדדים  שהדיין  הטעה  אותו ר  כך  אחו.  ו  הדיינים  פשרהשלדין  וע

ועתה נתוודע , ומתוך זה הסכים להתפשר, באמרו  שאין  ברור  לו  שיזכה בדינו
  .כה בדין וטוען שהוא פשרה בטעותולו שבודאי היה ז

  :וביאר ה זובטענ ןייקנשבל השיב דאינו יכול לבטל הפשרה "הוא זו

רק  בטעות  גמור  בעיקר ,  לא  מצינו  להפוסקים  שיבטלו  פשרה  בטעותו
או   ,שר  מחמת  שלא  מצא  עדים  וראיה  ואחר  כך  מצאפכגון  העושה  ,  המעשה

ת יונודע  שטעו  הב,  כגון  שחייבוהו  בית  דין  שבועה  ומתוך  זה  הוצרך  לפשר
 ן  שבית  דיןכיו,  ך  לומר  דהוי  טעות  גמורידאז  שי  –  דלא  היה  חייב  שבועה  ןדי
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ואדעתא  דהכי ,  דיןביטעו    ןדית  יחייבוהו  שבועה  ודאי  לא  עלה  על  דעתו  שב
מטעין   ןדיואין  הבית  ,  ם  שהוא  עצמו  טועה  בדינוובל  לא  משא.  עשה  פשרה

 . שיזכה רק אמרו לו שאין הדין ברור כל כך ותאו

רק  דלא   ,זכהי  אוליורשות  בידו    ה–רוצה  דוקא  בדין  ,  כל  זהם  ע,  אילו  היהו
  .ואין כאן טעות כלל, וגמר ומקני ית נפשיה לספיקאמח

פירוש בהיכא  שאמרו  לו  א  ם  בזה  היינו  דוקיכל  הנמצא  בתשובת  האחרונו
שהיה  ביניהם  עוד  סכסוכים   ן  דידןדובפרט  בנו  [...]  שהוא  חייב  בדינו  בבירור

פשר  כי  לא  יכול  לתבוע תומההכרח  לה,  והוצאות  חולי  אחיו  שלא  ידעו  כמה
 .][..דבר ברור 

באחד  שעשה  פשרה  מפני  שלא  היה   )דסימן  ע(א  בתשובה  "כתב  הרמ  עודו
נודע  הדבר  יותר   ואחר  כך,  מזויףו  נגדכר  שביד  שטיכול  לברר  טענתו  שהש
והוסיף  לומר   ,ל  שאין  בטענתו  כלום"א  ז"וכתב  רמ  .וטען  שהפשרה  בטעות

אף  על ,  ין  אחר  פשרה  בקנין  כלום  א–  שאף  אם  נתברר  בעדים  שהשטר  מזויף
עוד  טענות  והפשרה   יתומיםלכיון  שהיה    אניש  כאה  ,  דקנין  בטעות  חוזרגב

 'וכמאן מפיס שבשביל זה לבדו עשה הפשרה , יחדבנעשית על כל הטענות 

כל שיש עוד , מבואר  להדיא  דאף  בטעות  גמור  כהך  דמצא  עדים  וראיה[...]  
ענינים  בשביל  טעות הטענות  ותביעות  אין  מבטלין  הפשרה  הנעשה  על  כל  

הדין ת  שאין  טעות  רק  חסרון  ידיע  ון  דידןדבנ  שכןכל    ,צא  בפרט  אחדהנמ
  .אשר הוא בכל עושי פשרה

 )ק  יג"בפתחי  תשובה  חושן  משפט  סימן  כה  סה  ובאהו(  תשובת  הרב  משכנות  יעקב  ד  כאן  לשוןע
 . עיין שם

 )90–60שורות    ,9.7.2017  –  ז"ו  בתמוז  התשע"ום  טיב(רוטוקול  דיון  שנערך  בפנינו  פמעיין  בה
 עהר  שהבעל  ון  שאין  לה  הוכחותוישכ  חד־משמעית  לא  הבהיר  לאישה  ית  הדיןשביראה  נכוחה  

הבהיר שיש עוד צד  ית הדיןב: ך הוא הנכוןפהה, תובתה לכיא זכאיתהאם  ם יש ספקיבשדות זר
 :מלוא שווי הכתובה וכדלהלןבשלא לחייב את הבעל 

י  הוא   כ  הזההכתובה  במקרהוא  צד  הדין  מגיע  לה  מל  מ:המשיבה  א  כוחב
 .יש עוד סיבותותבע גירושין והוא הלך לאשה אחרת 

 ".שזה סכום גבוהכ"דרך כלל מתפשרים על הכתובה  ב:ית הדיןב

ה  הזאת  לא  מגיע ישלא,  ולאו  שנגמור  הכ.  אני  לא  מסכים  :המערער  א  כוחב
הייתה  רצה ,  שנים  חיו  יחד  בדירה  פחות  משנה  משחמתוך    –  שקל  בכתובה

א ימברחה  לא,  היא  העלילה  עליו  במשטרה  על  אונס,  שלה  מהתחלה  אימאל
שלה  למשך  כמה   אימאלהייתה  רצה  ,  רוקנה  את  הבית  ממיטלטלין,  שלה

 [...]אנו טוענים שמגיעה לה אפס  .קריםשעליו  העלילה, חודשים

ין  הצדדים  היו  עוד בכי    ית  הדיןבין  הצדדים  שהתנהל  בפני  בצא  ברור  מכל  המשא־ומתן  נמ
ענת  הבעל טשום  מו"  וזמאג"שום  מאם  הבעל  חייב  במלא  סכום  הכתובה    דוןטענות  שיש  מקום  ל

 . 'ה וכוישרידתה של האמל עב

ה  אחרת  כבר  לפני ישה  גם  ידעה  שהבעל  יש  לו  אישבפרט  לאור  האמור  לעיל  שהאו
שאין  לה  הוכחות  כי   –"  ואן  מפיס  שבשביל  זה  לבדמ  "כןאם  ,  ובכל  זאת  התפשרה,  הגירושין

ל שיש עוד טענות ותביעות אין מבטלין הפשרה הנעשית על כ", הפשרהשתה  ע–הבעל בגד בה 
 )שהובא  במשכנות  יעקב(א  "הרמ  שכתבו  כמו,  "כל  הענינים  בשביל  טעות  הנמצא  בפרט  אחד

 . עיללשהובא 
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שכתב על אחד שהיה סבור לומר  )קטז חושן משפט סימן(ם בתשובה "וד  זאת  מצינו  למהרשדע
 : ונולשטעות בנדון דידיה וזו בפשרה 

ידע  האחד שר  חשא,  בטלת  כל  פשרהם  כן  שא,  א  ישחק  לדברים  אלולמי  ו
נין  בטעות  הוא  שאלו  ידעתי  שהדין  עמי  לא  הייתי  עושה ק"שהדין  עמו  יאמר  

וזה   .שר  להתברראפיה  הדיין  יכול  לפשר  אלא  בדבר  שאי  הולא  ,  "פשרה
  [...] ודאי שקר מפורסם

 לא  כשהדיין  הטעהאמרה  ם  יראה  בקל  כי  לא  א"מי  שידקדק  בלשון  הרמבו
כך   ם"הרמב  לשון  הריו.  לא  –הא  לאו  הכי  ,  לבעל  דין  בין  בשוגג  בין  במזיד

קט נם  למ"עת  הפוסק  הזה  למה  לו  להרמבדולפי  "  [...]  יין  שטעהד  ":הוא
שבתי ח  ':מי  שנטל  קנין  לעשות  פשרה  ואמר  אחר  כך:  "לימא,  "שטעהן  יוכ"

" '.וקבלתי  לעשות  פשרהשהייתי  מחוייב  שבועה  וכדי  שלא  לישבע  סברתי  
ם אלא כשהדיין הטעהו וידענו בודאי דמשום "לא  ודאי  לא  אמר  כך הרמבא

אבל  כשהדיין  לא  אמר  כלום  אלא  אחר  ששמע   ,הכי  נתרצה  לעשות  פשרה
צוה מ"י  דאמר  "כר  דקיימא  לן"  יכםינשר  בפתרצו  שא"אמר  להם  ,  טענותיהם

 [...] שרה כלום הפין אחר א" [...] לבצוע

מי  הוא  זכאי  ומי  הוא ,  שיודע  הדיין  הדין  עם  מיעל  פי    ףאשאה  אתה  רו  ריה
 . בצועל צוהמם כל זה ע, חייב

חשבתי  שהדין   כי  ני  טעיתיא:  "ר  כךאח  אם  איתא  שהבעל  דין  יכול  לומרו
 י איני רוצה בפשרה כימכשיו שנתברר לי שהדין עע,  או  הייתי  מסופק,  כנגדי

  ?המה יועיל הדיין בפשרה שיעש –" עות הואטב

 .בנדון דידן והוא הדן וכל שכן, ד כאן לשונוע

 פטמשושן  ח(ת  ישמח  לבב  "בשו  ח  עובדיה"שמישו  של  הגאון  ודכאן  המקום  להביא  דברי  קו

  :אלה ם"הרשדמשכתב על דברי  )ו ימןס

ף  על  פי שא  פשרותהל  דבריו  המסולאים  בפז  והם  קילורית  לעין  לכל  דיני  כ
 שכןל  כו,  "עיתיט"כול  לטעון  אין  זה  י  שהדיין  הוא  שבקש  לעשות  הפשר

שעדיין  לא  נחתך  הדין  ביניהם  והדיינים  לא  אמרו  לא  זכות  ולא   ון  דידןדבנ
אלא אדרבא הבעלי דין עצמם הן הן שהיו משתדלים ומתנפלים לפני , חובה

ואחר  העמל  והטורח  עלתה  בידם  לפשר  בדבר ,  כל  אדם  כדי  לפשר  ביניהם
ה  שהכבידו  עליהם  והרעישו מועט  שלא  כרצון  התובע  ולא  קרוביו  רק  ממ

ואיך עתה נהפכו כקשת רמיה להשען על , העולם וקול הקריה הומה מזעקתם
 .][..רצוץ  משענת קנה

פסקי הדין של בית הדין ב ין עודיוע. דנן מקרהבם יבריו כקילורין לעינידף או. כאן דבריועד 
 'סמתיק  ב  )ג  נהרי  מימון"הרה,    לבית  הדין  הרבני  הגדול–  כיום  –בראשות  חברנו  (הרבני  האזורי  חיפה  

7347-21-2. 

הוגבל  רק  למצב "  טלה  ב–שרה  בטעות  פ"ין  שדל  הוא  "רון  שאנחנו  למדים  מכל  הניקעה
ל  זה ע  –אם  הדבר  לא  ברור    .כמו  שגובשה  מחמת  הטעות  הסכים  המתפשר  לפשרהשו  ברור  שב

 . שרהלפה סכמהכן שגורמים אחרים השפיעו על היתכי י לא נאמר שפשרה בטעות בטלה

 :כל עוד, כדברי המשכנות יעקבו

ואילו ,  שיזכהכך  רק  אמרו  לו  שאין  הדין  ברור  כל  ,  ותמטעין  או  ןדיין  הבית  א
רק  דלא  מחית ,  רשות  בידו  ואולי  יזכה  הרוצה  דוקא  בדין  היה  עם  כל  זה

  .ואין כאן טעות כלל .וגמר ומקניא נפשיה לספיק
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אלא ,  כתובתהוא  ה  מליש  שלא  מגיע  לאברורהה  פשרה  זו  באמיר  ית  הדיןבא  תלה  לם  כאן  ג
, ל  צד  שתפסיד  את  כל  כתובתהעמלדון    העדיפו  פשרה  זו  שה  ובא  כוחהיהא  .ספקות  ההעלה  את

מה שהאריכו בזה בפסק דין הרבני האזורי  יןיוע".  ביד  איניש  דזבין  דיניהע"דבהאי  גוונא  אמרינן  
ובפרט  שיש  לדון ,  971578-7  'סמבתיק    )א"ג  הרב  יוסף  יגודה  שליט"ד  הרה"בראשות  אב  (חיפה

 .ה אחרתישן ידעה בבירור שהוא חי עם אאכה ישבטענות הגרוש שהא

 .היששל האה עתר לבקשתהיל הלין אין אני רואה מקום למכ

 נשיא – יצחק יוסף רבה

 .ף אנחנו מצטרפים לכל האמורא

 הרב יעקב זמיר           רב יצחק אלמליחה

 סק דיןפ

 . נדחית–ישה נדחה לביטול ההסכם תה של האבקש

 .נסיבות העניין אין בית הדין נותן צו להוצאותב

  .סק הדין מותר בפרסום בכפוף להשמטת פרטיהם המזהים של הצדדיםפ

 ).18.4.2018 (ח"באייר תשע' גיתן ביום נ

 רב יעקב זמירה רב יצחק אלמליחה  נשיא–רב יצחק יוסף ה


