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 :הדיין פני כבודל

 שטיינהויז' עקב מירב ה

 )ד יצחק כהן"וע וחכא בי "ע( תלוניפ :תתובעה

 גדנ
 )בי עייש וירדנה בן שלוםא ד"עו וחכא בי "ע( לוניפ :נתבעה

 רשנות הסכם גירושין פ:נדוןה

 חלטהה

ד  אבי  עייש "ד  יצחק  כהן  והאיש  עם  בא  כוחו  עו"האישה  עם  בא  כוחה  עו,  הופיעו  הצדדים

 .וירדנה בן שלום

. במחלוקת  שביניהם  בפרשנות  הסכם  הגירושין  להכריע  ית  הדיןמבצדדים  מבקשים  ה
את   ישאוהיא  תשלם  ל  ישהאניתנת  ל  הישרכלזכות  קדימה  ,  בהסכם  נאמר  שדירת  הצדדים  תימכר

א שילמה לעדיין לא מימשה את זכותה מאחר ש ישהאוה 7/15-הצדדים התגרשו ב.  קו  בדירהלח
 .את חלקו ישאל

ד   עטוענת  שזכותה  הייתה  ישהאוה,  ההסכם  על  פישאיבדה  זכותה    ישהאטוען  שה  ישהא
 .לסיום עבודת האקטואר

עומד  על  זכותו  לממש   ישאה.  ניסה  להביא  את  הצדדים  להסכמות  אך  ללא  הצלחה  ית  הדיןב
 .הבנתולפי , ההסכם ללא שינוי

ולפיכך ,  וכבר  בדיון  ציין  שמספר  סעיפים  בו  אינם  ברורים  דיים,  עיין  היטב  בהסכם  ית  הדיןב
 .שה להסתמך על דקדקנות במיליםק

תממש  זכותה  לרכישת  הדירה   ישהאה  םא"  להסכם  האומר  ש11לע  המחלוקת  הוא  סעיף  ס
 יום לכל 120ה בתוך תשלום התמורה כאמור יבוצע על יד. 'כי  אז  היא  מתחייבת לשלם לאיש וכו

מידה  בתנאי  יסודי  זה  של  מועד  תשלום  התמורה  בגין  הדירה  יחייב  אותה ע-אי  .המאוחר
 ." משווי הדירה לטובת האיש10%בפיצויים מוסכמים בגובה 

שת יזכות  רכ  זה  אומר  שאי  עמידה  בתשלום  יגרור  את  אבדן  טוען  שסעיף  ישאה  וחכא  ב
ת אדה  יבא  –  יום  120מורת  מחצית  הדירה  תוך  את  ת  ישאלא  שילמה  ל  ישההאמאחר  ש  .הרהדי

 .כותהז

א אך  ל,  מבהיר  שהסעיף  מתייחס  רק  לכך  שאי  עמידה  בתשלום  מהווה  עילה  לקנס  ית  הדיןב
שהוא  המשך ,  12בסעיף    שית  הדיןבציין  מלפרשנות  זו    כראיה.  לכך  שזכות  הקדימה  בטלה

תינתן ,  ל"ת  הקדימה  הנתבחר  שלא  לממש  את  זכו  ישהאבמידה  וה,  אולםו:  "נאמר,  11לסעיף  
לממש  זכותה   ישהאניסוח  זה  משמע  שהבחירה  באפשרות  העומדת  ל  מ".'אותה  הזכות  לאיש  וכו
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 12ר  שסעיף  מאמנם  אפשר  לו.  הוברצונה  גם  יכולה  לוותר  עלי,  לרכישת  הדירה  תלויה  ברצונה
אך  מאחר ,  הקודםף  מלבד  האפשרות  שבסעי,  מדבר  על  אפשרות  נוספת  להעביר  הזכות  לאיש

לכאורה ,  תב  אפילו  רמז  על  איבוד  הזכות  ובסעיף  שלאחריו  נכתב  על  כךכ  לא  נ11סעיף  וב
 .ישהאהמשמעות היא שאפשרות זו ניתנת רק ברצון ה

הצדדים  יפעלו   ":'בהתייחס  לאפשרות  מכירה  לצד  ג,    נאמר13שבסעיף    ית  הדיןבן  מציין  כ
די יהיה  ולא  יעלה  ב.  ם  יו45  לעיל  בתוך  פרק  זמן  של  9ביחד  בעצמם  בהתאם  להוראות  סעיף  

הצדדים  ימונו   וחכוסכם  שבאי  מל  "שי  בפרק  הזמן  הנישל  הצדדים  למכור  את  הדירה  לצד
 ."'בהסכמה וכו

סעיף  זה  נראה  שמנסח  ההסכם  הכיר  באפשרות  של  הגבלת  זמן  לביצוע  פעולות  וכן  למתן מ
המדבר   ,11ולפיכך  נשאלת  השאלה  מדוע  בסעיף  .  מידה  בגבולות  אלוע-אי  שלה  הוראות  למקר

מידה ע-אי  א  נכתבו  לא  הגבלת  זמן  ולא  הוראות  למקרה  שלל,  ישהאעל  מימוש  זכותה  של  ה
 .בזמן

ווה  לאיש  לרכישת ששהרי  לפיו  ההסכם  חסר  מתן  זכות  ,  מנם  לפי  הסבר  זה  קצת  קשהא
מצב  זה .  לא  תרצה  אינה  מוגבלת  בזמן  םאו  ישהאשהרי  העברת  הזכות  תלויה  ברצון  ה  ,הדירה

 .ס לכך בהמשךיחיתי דיןית הבאינו סביר ו

שזו סיבת עיכוב התשלום , ח האקטואר"בלת דוק-אי על ישהאה וחכא בטענת , גיסא אידךמ
כום  ההפרש  שבין  מחצית  התמורה  לדירה סוזאת  מאחר  ש,  גם  היא  אינה  סבירה,  ישאל  ישהאמה

שלום תחלק  הארי  מ  הואהח  האקטואר  "פ  דו"ע  ישאהמשוערת  להחזר  מה  ישהאולבין  זכות  ה
 .כבר מזמן ישאתה אמורה להעביר לייה ההזלק החת א. הישאה

על  חלקו  בדירה  יהיה  בקיזוז  חובו  המשוער   ישאשהתשלום  ל  ישהאה  וחכא  בטענת    ענייןב
לסעיף   ית  הדיןבל  הפנה  את  "הנ.  ענה  זו  אינה  מפורשת  בהסכםט,  ח  האקטואר"פ  דו"ע  ישהאל

 . בהסכם ושם לא נאמר במפורש כדבריו16

רתוקה ייתה  תאונות  וה  תישעברה  בתקופה  האחרונה    ישהא  בנוסף  שהטען  ישהאה  וחכא  ב
 ישהאש מהיקב ית הדיןב. מצב  שלא  הקל  עליה  להתנהל  וגם  זו  סיבה  לעיכוב התשלום,  ומוגבלת

העביר מסמכים מתאימים המורים על  ישהאה וחכא ב. שתמציא אישורים קבילים המורים על כך
ח בשבט "כובתאריך , )22/11/2015(ו "בכסלו תשע' יעברה תאונת דרכים בתאריך  ישהאכך שה

 .עברה תאונת עבודה )07/02/2016(ו "תשע

ית ב,  גופה  של  תביעהל.  קדק  וקשה  להסתמך  עליו  במקרה  זהוההסכם  איננו  מד,  סיכוםל
מענה ם  ו  אין  בהסכשבבמצב  זה    .ים  ועימת  אותן  עם  הנכתב  בהסכםדשמע  את  טענות  הצד  הדין

ההוראות   מוגבלת  בזמן  ומהן  ישהאהאם  זכות  הקדימה  של  ה,  תלשאלות  בסיסיות  המתעוררו
לת  שהוא  מצב  בלתי  סביר באינה  מוג  ישהאנוצר  מצב  שזכות  ה  ,לגבי  מצב  שיחלוף  זמן  זה

וש  זכות ימבשאלה  מהו  פסק  זמן  סביר  למ  עת  דקולש  עילפלה  ית  הדיןבך  יש  לכולפי,  ליבעל
לא   ישהאו  השביך  את  המצב  הנתון  מער  ית  הדיןב.  את  זכותה  ישהאושלאחריו  מאבדת  ה  ישהאה

ח "שעליה  להמתין  עד  לדו,  אמנם  בטעות,  הבינה  גםו.  הבינה  מההסכם  שזכותה  מוגבלת  בזמן
כן  יש  לצרף  את  מצבה   .וראות  ההסכם  אינן  ברורות  דייןשהכל  זאת  כאמור  מאחר  .  האקטואר

כ "  ע.שלא  הקל  עליה  להשיג  את  הכסף,  עקב  תאונות  שעברה  בתקופה  זו  ישהאהמוגבל  של  ה
אלו  להעברת   סביר  בנסיבות  ואהושי  הצדדים  ירשפסק  זמן  של  שנה  מיום  ג  ית  הדיןבקובע  

של מחצית תמורת  לוא הסכוםמאת  ישאחייבת להעביר ל ישהאה, לפיכך. תמורת מחצית הדירה
אם ברצונה לממש את זכותה לרכוש את , זאתו). 08/07/2016(ו "בתמוז תשע'    בהדירה  עד  ליום



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

3 

 ישאתעבור  הזכות  ל,  את  מלוא  הסכום  על  חלקו  בדירה  ישאאם  לא  תעביר  ל.  רהבדי  ישאחלק  ה
 ישהאם  יחליט  לרכוש  את  הדירה  ייתן ל  א).08/07/2016(ו  "בתמוז  תשע'  בל  דהיינו  "בתאריך  הנ

 .פ הערכת השמאות שניתנה על הדירה"כל זאת ע. את מחצית התמורה

ל הבהיר  לו  שאינו  יכו  ת  הדיןיבאך  ,  גם  השיג  בדיון  על  הערכה  השמאות  שניתנה  ישהא
 .הצדדים לבטל הערכה מקצועית שהזמינו

, תהיה  הערכה  חדשה  םאו  ית  הדיןבשיפנה  על  חשבונו  לשמאי  מוכר  ל  ישאהציע  ל  ית  הדיןב
 .ית הדיןבידון בכך 

 ).16/06/2016( ו"תשע הסיוןב' ייתן ביום נ

 ייןד – שטיינהויז' רב יעקב מה

 

 


