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 ה"ב

 938828/10 יק ת

 אזורי ירושליםהבית הדין הרבני ב

   :פני כבוד הדייניםל

 ג"לב ררדכי מרבה, ירדוגו בוד דרבה, ד"ב א– ולדברג גוסף ירבה

 )ר זאב פרנקל"וטכ "י ב"ע(לונית פ :מבקשתה
 גדנ
 )ד דניאל לוין"ועכ "י ב"ע( לוניפ  :משיבה

  על תנאי היאשדעת הנותן ד מאואם  ומתנה כישום נכס בחלקים שוויםרין  דם א:וןידנה

 סק דיןפ

 דעת הרוב

' א  אדר א"והתגרשו  בתאריך  י)  3.6.1990(ן  "בסיוון  תש'  הצדדים  נישאו  זה  לזה  בתאריך  י

 . ולהם שמונה ילדים משותפים, )11.2.2014(ד "תשע

 יכריע  ודון  יבית  הדין  ש,נאמר)  11.2.2014(ד  "שעת'    אדרא  א"  יתאריך  מגירושין  הםהסכב
 .מגורים הדירת בשיתוף הירוק פולל כביניהם שמחלוקותב

 סק  דין  פניתןו,  נידון  ביכומים  סוגשו  האף  וקודם  ההרכבו  בבית  הדין  ביונים  דתקיימו  האכןו
 יכ  "ית  הדין  בסק  פבוש,  )25.11.15(ו  "שע  תסלוג  כ"  יתאריך  בקודם  ההרכבו  בית  הדין  בל  ידיע
 ".לוואה התור בזוג לתן נהאב שתובה כוכחה הו אאיה ראין שמן זל כשווה בחולק תדירהה

 א  לדין  הסק  פל  עחתמו  שהדיינים  שטענה  בגדול  הבית  הדין  לרעור  עוגש  הדין  הסק  פלע
 הפנהד  ש"ראבה  בוד  כל  אתיק  הת  אפנה  הגדול  הבית  הדיןו,  תקבל  הערעורה.  דיונים  בשתתפוה

 .הרכבו הנוכחי לת התיק אאה תיק

 בית  הדיןו,  כ"ב  וצדדים  המעמד  ביון  דתקייםה)  23.1.2017(ז  "שע  תבתה  ט"  כתאריךב
 וגשו  האכןו,  יכומים  סגשת  הל  עחליטה,  )12.2.2017(ז  "שע  תבטז  ש"  טיוםמ  תוטיהחלב
 . דיןהבית  ליכומיםס

 הרכבו  בית  הדין  בפני  לונח  מהיה  שדםקו  החומר  בכן  ובסיכומים  ופרוטוקול  בעיון  התוךמ
 נוק,  הן  למוך  סו  אנישואין  הלאחר  שוררין  עליה  עאין  שעובדה  הת  אתחילה  בציין  לשי,  קודםה
 מכרהנ,  ד"שס  תשנת  בערך  בכן  מאחרל,  ניהם  של  שם  ענרשמה  שילית  עביתר  בירה  דזוג  הניב
 ספר  מאחרל,  דדיםצ  הני  של  שם  עיא  הף  אנרשמה  שאשדוד  בחרת  אירה  דנרכשה  וביתר  בדירהה
 ף  אנרשמה  שירושלים  בלמה  שמת  רשכונת  בחרת  אירה  דנרכשה  ואשדוד  בדירה  המכרה  נניםש
 . ית הדין בהכרעת ליום כעומדת היא הירושלים בו זירהד, צדדים הני של שם עיאה

 ןה,  בעל  השפחת  מאשר  מותר  ידולים  גסף  ככומי  סכניס  ההישא  האבי  שך  כל  עולק  חיןא
 ין  בהמחלוקת  שלאא,  אשדוד  בהיישנ  הדירה  הרכישת  להן  וביתר  בונהראש  הדירה  הרכישתל
 .צדדים הל שהשקעות הפי לוא, טאבו ברישום הפי לדירה הת אחלק לש יאם ה,יא הצדדיםה
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 דירהה,  הישא  הדבריל.  ביתר  בדירה  המורתין  תעני  ביא  ההישא  הי  על  ידהועלתה  שטענהה
 לק  חעביר  הבעלה,  דבריה  לךא,  ח"  שרבע  מאות  חמישים  ותשעה  אלף  אסך  במכרה  נביתרב
אה   כמערך  בהסכום  מיכר  נלק  חךא,  אשדוד  בדירה  הכישת  רצורך  ללבד  בדירה  התמורתמ

 ני  של  ששותף  מסף  כוא  הה  זכסף  שמרות  לזאת  ועצמו  לבעל  הקחח  ל"  שתשעים  ושמונה  אלף
 את  ולבדח  ב"  שאתיים  שישים  אלף  כמאשדוד  בדירה  לעביר  הבעלה,  דבריה  ללומר  כ.צדדיםה
 תרת  יאתו,  אשדוד  בדירה  לביתר  בהדירה  ממשכנתה  הת  ארר  כן  גמוכ.  עצמו  לקח  לשארה
 .הישא הבי אילם שאשדוד בדירה לביתר בדירה המורת תין בהפרשה

 תביעה  לתחילה  בתייחס  יןידת  היב,  ם  שיםנמצוי  הבמקורות  וסיכומים  בעיון  האחרל
 .צדדים השקעות הי על פמא שו אטאבו ברישום הי על פתחלקת מדירה האםל ה"נ הראשונהה

 מאמר  בפוסקים  היטות  של  כת  אבאר  לארכנו  הנו  אאףו,  הדיינים  מבים  רדשו  ונו  דה  זנושאב
 ה  זאמרמ".  מתנה  כחשב  נאם  הניהם  של  שם  עטאבו  בבעל  הירת  דישוםר  "כותרתו  שלכתיה
לק  ז ח,  ס"ש  תאביבתל  ,  בורה  דירת  שמוסדות  י"ע  ששפט  מברי  דכון  מהוצאת(  שפט  מברי  דקובץ  בורסםפ
 .)לטש–יח שםימודע

 חד  אצד  שףא,  צדדים  הני  על  שם  שטאבו  בנרשמת  הדירהש,  הלכה  לכרענו  הה  זמאמרב
 צדדים  העלו,  שני  הצד  למתנה  כחשב  נרישוםה,  שני  ההצד  מותר  ידולים  גכומים  סשקיעה
 .טאבו ברישום הי על פדירה בהתחלקל

 לע,  ניהם  על  שם  ששומה  רדירהה  שאחרמ,  נוכחי  הנידון  באף  שראהנ,  ל"נ  הכרעתנו  היעל  פ
 .שניהם לייכת שיא הןכ

 פסק  לימוקים  נף  אמהוויםל  ו"נ  הקובץ  בפורסמו  שנימוקים  הם  הכך  להלכתיים  הנימוקיםה
 .דין הפסק למצורפים וה זיןד

 יירא'    חתאריך  בהתקיים  שדיון  הבמהלך  שציין  לשי,  הישא  הליה  ששני  הענתהין  טעניב
, בית  הל  שכספים  הניהול  בלא  מימון  אבעלה  בנתנה  שאישה  הצהירהה,  )27.4.15(ה  "שעת
 ם שצהיר כן המוכ, )23, םש (לא מימון או בתנה נהיא שם שען טבעל  הףא).  20  ורהש,  ם  שרוטוקולפ(

 בנק  במשותף  החשבון  לבר  עזה  ההכסף  והישא  הידיעת  בייתה  הפחות  טבנק  בכסף  ההפקדתש
 יו  ההם  שם  שען  כן  טמוכ,  אשדוד  בדירה  הכישת  רצורך  לאביה  לסף  כמנו  מהועבר  ואומיל
 ).27, 26, םש (בית הצרכי לסף כלקחו ולכלית כמצוקה בקופה תאותהב

 עןט,  )23.1.2017(ז  "שע  תבתה  ט"  כתאריך  בבית  הדין  בהתקיים  שאחרון  הדיון  במו  כןכ
 אביה  לשיב  ההואו,  ך  כל  עו  להעיר  וזה  מדע  יאביהיה  ומחי  לשתמשו  ההכסף  מבחלק  שבעלה
 ותו  אדרבנה  שיא  ההישהא  שם  שען  כן  טמוכ,  משפחה  לוצא  יכסףול  הכ  הךבס  וולה  חבתוש
 ).50–48, םש( בוהה גותר ייים חרמת בחיות לדי כותר יהוציאל

 חשבון  להכניס  וביתר  בדירה  התמורת  מדול  גכום  סקח  לאכן  שודה  ההבעל  שלומרכ
 חלק  שען  כן  טמוכ.  משותפים  הצרכים  לזה  בהשתמש  וביה  אבידיעת  והישא  הידיעת  במשותףה
 .אשדוד בדירה הכישת רטובת לעביר ההכסףמ

 ביתר  בדירה  התמורת  מבעל  הלקח  שהסכום  שודהל  ה"נ  הדיון  המהלך  בהישאכ  ה"  בףא
 הישלא  וכספים  הנושא  בעסק  שוא  ההבעל  שען  טאידךמ,  משותף  הבנק  החשבון  לבעל  העבירה
 כן ובעלה בימון אהנתנל ש"נ ההישא האמירת ללל כתייחס הא להישאכ ה"ב, ידע מום שיה האל
 .כספים בבעל הל שטיפולו בימונה את אתנה נהישא האכןל ש"נ הבעל האמירתל
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 כמוו,  בעל  הל  שרסתו  גת  אסותרות  הוכחות  הל  כובאו  הלא  שמאחר  שזה  בבהיר  מןידת  היב
 ת אנתנה שצהירה ההישא כן הכמוו, משותף החשבון לוכנס ההכסף שצהיר ההישאכ  ה"  בףכן  א

 הוצאות  לצאוי,  משותף  החשבון  להוכנסול  ש"נ  הכספים  האכן  שהניח  לש  יןכ  לע,  בעל  בימונהא
 .ו זנחה הסותרת האיה רל כןידת הבי בוצגה הלאו, צדדים הל שמשותפותה

 ין בדדי הימון אוך תצדדים הידיעת במשותף החשבון במונח הסף כל כי כלציין והוסיף  לשי
אם א    אלניהם  שצורך  להחשבון  מצאו  יהכספים  שהניח  לשי,  משותפים  החיים  הבמהלך  וניהםש

 לו  אבריםד,  כיסוול  לכ  הת  אשלשל  ורגילה  ההנורמה  מרג  חהבעל  ששמעי  מד  חאופן  בוכחכן  ה
 גדר  בענות  טםה,  נידון  בהושמעו  שטענות  הכל  וןידת  הבי  בשמעי  מד  חאופן  בוכחו  האל
 .נכונהכ בעל הרסת גת אקבל לשי, הישא הגרסת לשמעיות מד חוכחות הלא לן כעלו, שערותה

 ייכתש,  ניהם  על  שם  שרשומה  ההדירה  ודחות  נהישא  הביעות  תתיש,  עיל  לאמור  הל  כאורל
 הכניס  שסכום  החצית  מת  אהישא  להחזיר  לבעל  הת  אחייב  לפשרות  אין  כן  אמוכ,  שניהםל
 .עיל למפורט כמשותף החשבוןל

 וך  תדם  יל  עכר  תימלא  ובמידה  וםושעים  י  תוך  תמשותפת  הירתם  דת  אמכור  לצדדים  הלע
 .דירה המכירת לכסים נונס כמנה יןידת היב, ל"נ התקופהה

 הלכתיים נימוקים

 הזוג מבני אחד שם על בטאבו רישום

ובראשית  דברינו  יש  להביא  תמצית  דבריהם ,  דעות  בין  הדייניםוש  נה  ראיתי  בנידון  זה  שלה .א
 .בנידון תידעות יענלאה רולאחר מכן אכתוב את מה שנ

ן ייענב)  מוד  קיזעלק  א  ח,  ה"רושלים  תשמיהדורת  מ(ן  הגדול  דיהת  ל  ביאוסף  פסקי  דין  ש  ייןע
) ל"א  הרצוג  זצ"בראשות  הגרי(ן  דיהת  בעלה  בטאבו  ופסק  שם  בישם  שה  שהעבירה  דירתה  על  יא

." ל  שם  אשתוע)  הרשום  על  שמו(על  הבעל  להעביר  את  הבית  :  'עיף  אס  ":פסק  הדין  לגירושיןב
שהבית  רשום  על זה  ידי  ל  אין  הבעל  נקרא  מוחזק  עד:  "בותכ)  בעמוד  קיט(ובנימוקי  פסק  הדין  

ובחושן ,  אבן  העזר  סימן  פז  סעיף  א(רוך  עומקור  דין  זה  בשולחן  ."  שהיה  של  אשתו  שמו  הואיל  וידוע

 .אין לבעל חזקה בנכסי אשתוש) טמשפט סימן קמט סעיף 

שם  דירה  על  שם עניין  בעל  שרב)  34עמוד    חלק  ב  ,ירושלים  תשמה  (עיין  עוד  באוסף  פסקי  דיןו
זו ו,  )ל"עוזיאל  זצ  ח"ן  לציון  הגרבצמובראשות  הראש(פסק  בית  הדין  ,  אשתו  ועתה  עומדים  להתגרש

 : לשונו

וכמו  כן  התכשיטין  שניתן  לה  כדי  להתקשט [...]  וסף  על  כך  הרי  הדירה  נ"
יין  אבן ע(  תנו  כמתנה  חלוטה  והם  בחזקת  הבעליאי  שלא  נודבהם  כל  אלו  בו

 ." )א"בהגהת הרמב יף עהעזר סימן צט ס

א וקכתב להדיא דדין זה הוא דוש) ק ז"שם ס( מדברי החלקת מחוקק  וןעידברים  אלו  צריכים  ו
בתכשיטין  שנתן  לה  כדי  להתנאות  בפניו  ואין  דעתו  למתנה  גמורה  רק  שתתקשט  בהם  כל  זמן 

 שאר  מטלטלין  שאינם  ראוים  ללבוש  ו  מעות  או  אפילואאבל  הנותן  לאשתו  קרקע  .  שהיא  תחתיו
הרי  דסבירא .  בדבריושם  עיין  ,  בין  באלמנות  בין  בגירושיןה  מתנה  גמורה  וגוב  וויהולהתנאות  

 .מתנה מוחלטת וויהדמתנת קרקע  לחלקת מחוקק הלי

 ,)ב"ע  גסף  ד,  ן"כידוע  הם  מהרמבש,  תובותלכ"  א"ידושי  הרשבח("ן  "אמנם  המעיין  בדברי  הרמבו
, דהיא  מתנה  מוחלטת  מרלומתנה  אז  יש  קא  דנותן  סתם  קרקע  בוודדשמע  מדבריו  מראה  כי  י
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ת שתהיה עמו מנדינה כתכשיטין דלא נתן לה אלא על  דמרלויש , אולם כשנותן דירה עבור מדור
 .שתיטול ותצא ממנו תמנולא על , בדירה

 : ן שם"הרמב וןלשזו ו

הני   –'  כי  אקני  לה  אדעתא  למיקם  קמיה  'והא  דדייקא  לה  מהאי  דאמרינן"
שרצה  ונתן  לה  מי   אבל  זה,  ר  שהוא  חייב  לעשותבהנאה  סתם  בדב  לימי

 "[...]הכריחו בכך 

 : ונםלשן וזו "דייקו מדברי הרמב ש)32חלק ו עמוד (ר "בפד עייןו

, לרשום  על  שמהב  שאינו  מחויפי  על  ף  במדור  דחייב  לתת  לה  אם  כן  וא"
ב  לתת  לה  במתנה  גמורה  מכל ינו  מחויגם  במלבושים  ותכשיטין  א  וםמקמכל  

ה  בגלל  החיוב  שיש יתה  הינדמטרת  המתון  ומדין  את  דעתו  דכיואנו  א  וםמק
ה נל  אינו  נותן  אלא  אדעתא  למיקם  קמיה  ואי"ן  הנ"הרמב  תבשכעליו  וכמו  

 ."מתנה גמורה

למעשה  קשה  לחדש  דבר  שלא  נזכר  בפוסקים  ולפי  הנראה ד  ":תובכובהמשך  דבריהם  שם   
 .שםן עיי" ה גם באופן כזהיששמגבין לא ןדיהת סוגיא דעלמא בבי

 : )257 דוחלק יא עמ(ר "ך עדיין צריך עיון ממה שכתבו בפדא

אף  שכתבו  הראשונים  בטעם  הפסד  המתנות  משום  דאדעתא  למשקל ד"
ולמיפק  לא  אקני  לה  בכל  זאת  צריך  לומר  דאין  זה  מטעם  אומדנא  זו  בלבד 

 ."שקנסו את המורדת אלא גם מטעם קנס

ו  יש  לומר  שמחזירה  את  הדירה  כשם א  כשמרדה  עליוקולפי  זה  דו.  יין  שם  בדבריהםע
שמחזירה  את  המתנות  אולם  אם  באו  להתגרש  מחמת  סיבה  אחרת  ללא  סיבה  של  מורדת  שאז 

 .מתנותיה כולל הדירה והתכשיטיןל יש לומר דלא מחזירה כ, ליכא טעמא דקנס

 :כתבו שםשל "א גולדשמידט זצ"סק דין בראשות הגר פ)116חלק א עמוד  (ר"עיין עוד בפדו

שם שמע  דמדינא  כשרושם  על  מ)  חלק  א  סימן  תתקנז(א  "ת  הרשב"  דמשואףד"
וכך ,  המנהג  הרגיל  לרשום  לשם  מתנה  אולם  בזמן  הזה,  אשתו  אינה  מתנה

חלק  ה (ם  "ת  מהרש"כן  משוו)  חושן  משפט  סימן  קמב(ר  פת  חתם  סו"משו  מעמש
 ").סימן לח

חלק  יג (ר  "וכן  בפד,  ל"  זצי  ניסים"בראשות  הגר  ןדיסק  פ)  378חלק  ו  עמוד  (ר  "עיין  עוד  בפדו

 .מתנה וויהדפשיטא להו ד, א הורוביץ"בראשות הגר ןדיסק פ) 316עמוד 

 וויאהשהסיק  ד  ל"ש  אלישיב  זצ"ן  בראשות  הגריק  דיספ)  264חלק  ו  עמוד  (ר  "עיין  עוד  בפדו
וכתב  שם ,  מתנה  או  לא  והוא  ספיקא  דדינא  וויהה  ישהאשם  חלוקת  ראשונים  אם  הרישום  על  מ

ג "בראשות  הגרח  ןדיהת  ובדרך  זו  הלך  גם  בי.  הישם  דמספק  אין  להוציא  מיד  האבשם  התומי
) ל"ר  חלק  יד  הנ"שם  בפד(ך  הוסיף  א)  23וחלק  יד  עמוד  ,  127חלק  יא  עמוד    (ר"א  בפד"צימבליסט  שליט

ה  אינה  גרה  בדירה  שמחציתה  רשומה  על  שמה  ואינה  מוחזקת  בפועל ישגם  במקרה  והאד
אין  הבעל  יכול  לטעון  שהוא  המוחזק  בכל   תזאבכל  ,  ה  לבדוזו  אלא  הבעל  גר  בדירת  במחצי
שם מאחר  שהרישום  בטאבו  על  ,  היששל  האה  ומספק  אין  להוציא  מידו  את  מחצית,  הדירה

. רה  בדירהגה  וכאילו  היא  מוחזקת  בחצי  אף  שאינה  ישהא  יידשה  גם  הוא  נחשב  כתפיסה  על  יהא
מתנה  ואין  להוציאה   וויהג  צימבליסט  ד"פשיטא  ליה  לגרחד)  255חלק  יא  עמוד  (ר  "עוד  בפד  ועיין

 .ממנה
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 ]וכן  להלן,  אחד  מהדיינים  שבדעת  הרוב,  ל  הכותבש[=עיין  עוד  להלן  פסק  דין  מאת  מורי  חמי  ו
. למתנה  משום  שכותבין  כן  מחמת  המנהג  בלבד  שכתב  שהרישום  בטאבו  כיום  אינו  נחשב,  ל"צז

 .ועיין להלן מה שכתבנו

 כמתנה הוא הרי בטאבו רישום

 וויהאשתו  בעת  הנישואין  שם  תי  דבעל  הרושם  דירה  על  דעות  יענלאה  רהנה  לאחר  העיון  נו .ב
 .ה כפי שיבואר להלןישמתנה ואין להוציא מיד הא

אשתו  ולא  אמר  בנוסף  לזה ל  שם  אשית  דבר  יש  לברר  כשעושה  פעולת  רישום  גרידא  ער
 .לשון מתנה האם נחשב כמתנה או לא

 ):ב"דף קב ע( אא קמיתא בבא

 ,מר  הלוקח  שדה  בשם  ריש  גלותא  אין  כופין  אותו  ריש  גלותא  למכוראמר  "
דאמרי  וכי  מי  הודיעו ,  ימא  פליגא  דבני  מערבא  ל.כלל  דמקנא  קניא  ליהמ

אי משום הא לא קשיא כגון דאודעיה .  תביהל  לבעל  חיטין  שיקנה  חיטין  לבע
  [...]" לבעל השדה ואודעינהו לסהדי

 : יתא א)א"דף קג ע(בהמשך ו

 ר  הלוקח  שדה  בשם  חבירו  אין  כופין  את  המוכר  למכור  זימנאאמר  מ"
מידע  ידעת  דאנא  לנפשאי   הלימהו  דתימא  מצי  אמר  ,  פשיטא.  אחריתי
 אלא  אדעתא,  ופנחיא  בעלמא  הוא  דקבעינא  וזוזי  בכדי  לא  שדינא,  שקילנא

 [...]"שכתב ליה שטרא אחרינא 

 .הכל הסוגישם יין ע

א קמדבבא    חלקו  הראשונים  בביאור  הסוגיהנכתב  דש)  ק  ה"סימן  סב  ס(הנה  עיין  בתומים  ו
ין הדהוא  זה  ולפי    ,הרושם  שדה  על  שם  חברו  קנה  חברוד)  גסימן    כלל  צו(ש  "הרא  שיטת  :ל"הנ

) טק  לשער  נא  ה(על  התרומות  ביטת  כן  שן  יאה  שמ.  אשתו  קנתה  אשתושם  בבעל  הרושם  על  

כך ש)  שם  (והוסיף".  עלמאפנחיא  בל"ומה  שכתב  על  שמו  הוא  ,  ורתב  להדיא  דלא  קנה  חבשכ
דינא  ואין דספיקא    וויהמאחר  שנחלקו  בזה  ראשונים    ד)שם(הסיק  התומים  כן  ועל  ,  ן"ב  הרמבכת

בכל  זאת  נחשבת ,  ועיין  לעיל  דיש  אומרים  דאף  אם  אינה  מוחזקת  בפועל  בדירה(ה  ישלהוציא  מיד  הא
 ).כמוחזקת על ידי הרישום בטאבו על שמה

 ר המוחזקכשיש ספיקא דדינא אזלינן בת

 וויהדאף  אי  נימא  ד.  יש  להעיר  בדברי  התומים,  בטרם  נדון  בשיטות  הראשונים  בנידוןו .ג
ה  היא ישיש  לחלק  בין  המקרים  ולא  בכל  האופנים  הא,  ספיקא  דדינא  מחמת  מחלוקת  הראשונים

 .המוחזקת

ובעת ,  התתה  כולה  של  הבעל  ובחזקתו  קודם  נישואיו  ולא  קנאה  עייהנה  אם  הדירה  הד
 בכתשה  ודמי  למ.  של  הבעלול  נראה  דהכ  ונאגוי  אבכה,  אשתושם  ן  העביר  מחצית  על  הנישואי

וכל  היכא  דאיכא  לאסתפוקי  בלשון  המתנה :  "ונולשזו  ו)  ה"חושן  משפט  סימן  רמו  ס(וך  ערחן  להשו
הרי  הנכסים ש)  שם(  וךערוטעם  השולחן  ".  על  המקבל  להביא  ראיה  אם  נתכוון  למתנה  גמורה

ה  בחזקת  הבעל  ויש  כאן  ספק יתמאחר  שהדירה  הי,  דןדין  ידובנ  יןדהוהוא  .  בחזקת  היורשים
ה  תפסה  ומוחזקת  בחצי ישואף  שהא,  אקמוקת  הראשונים  אזלינן  בתר  חזקת  מרא  למחמת  מח
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אכן  לא  מהני  תפיסתה .  ששם  היורשים  מוחזקים,  ל"הנ  וךערחן  לדומיא  דהשו  וויהולא  .  הדירה
 .ת בעליה עומדתדלעולם קרקע בחזק, שהרי בקרקע לא מהני תפיסה

קא  כשיש  שטר  גרידא  ויש וודד,  ל"הנ  וךערמר  דלא  דמי  כלל  לדברי  השולחן  לולכאורה  יש  ו
סימן ( טורהכתב  "קניין"אולם כשיש גם . מקבל להביא ראיההספק בלשון השטר אז אמרינן דעל 

שתי דעות אמנם בסעיף ז הביא  ,בסעיף  ד(וך  ערק  שם  להדיא  השולחן  פסוכן  .  יש  אומרים  דמהני  ד)רמו
 ).שהעיר שסותר לדבריו בסעיף ד] ק ז"ק ו וס"ס, שם[ועיין בפרישה , בנידון

ן  דהקניין  מתקן  לשון "א  והרמב"שהביא  את  שיטת  הרשב]  חושן  משפט  סימן  קצה[עיין  בבית  יוסף    ,ואגב(
כתוב אלא  שהשטר  לא  ,  וצריך  לומר  דזה  דווקא  במקרים  שאין  אומדנה  הפוכה  מהקניין,  השטר  ולא  נחלקו  בזה

כגון ,  אולם  אם  איכא  אומדנה  דכשכותב  עושה  זאת  לכבוד  בעלמא.  אז  הקניין  מתקן  לשון  השטר,  באופן  ברור
ן  עושה  לכבוד  בעלמא ייאם  כן  יש  לומר  דגם  את  מעשה  הקנ,  בכותב  כל  נכסיו  לבנו  דלא  עשאו  אלא  אפוטרופוס

 .)ולכן נחלקו בזה

ר  חלק  ו "עיין  פד(ואף  שנחלקו  בזה  ,  ןיניק  וויהד  מריםאודן  הרישום  בטאבו  יש  דידון  יהנה  בנו

מהני  הרישום  בטאבו   מאעלשם  הפוסקים  דלכולי    ב)383עמוד  (שם  ולם  עיין    א)381–378עמוד  
ולא  אמרינן  דעל .  הישוקנתה  הא,  "קניין"דן  דין  ידוהרי  איכא  בנזה  דלפי  ,  "סיטומתא"ין  ימדין  קנ

 .המקבל להביא ראיה

עיין ו,  )שם(  יוסףת  ביא  שתי  דעות  בנידון  וכן  בביה)  זסעיף  ,  שם(  וךערחן  לכן  מאחר  ובשוא
, ן"א  ובדברי  הרמב"בדברי  הרשבה  הקשה  סתירש)  ק  מ"הגהת  בית  יוסף  ס,  שם(  ולהגדת  הסוד  בכנע

 .והוא הבעל, דאזלינן בתר המוחזק מרלושוב יש , מאחר שנחלקו גם בזהכן על 

 האישה שם על ורשמּה הנישואין אחר שקנה בדירה הבעל חזקת

אלא  היו  בידו  מעות ,  ה  דירה  על  שמו  ובחזקתו  קודם  נישואיויתהנה  במקרה  ולבעל  לא  היו .ד
אין  לומר   דןדידון  יהנה  אף  דבנ.  אשתושם  אלו  קנה  את  הדירה  ורשם  מחצית  על  ת  ובמעו,  בלבד

ה  בחזקת  הבעל  ורק  היו  בידו יתמאחר  שקרקע  זו  מעולם  לא  הי,  קרקע  בחזקת  בעליה  עומדת
 .בעל המעות נחשב למוחזק ונאגוי אהפוסקים דגם בכהאולם משמע מ. מעות

לוקח שדה  ב)בבא קמא דף קב(ה דן  שם לגבי הסוגיש)  טק  לשער  נא  ה(  ומותתרהל  בבע  נה  עייןה
 :ונולשוכתב שם וזו . להקנות לקונה או לא והסתפק שם האם התכוון, ורחבשם על 

ונא  דיליה דאפילו  מערער  שמעון  כיון  דמודה  לראובן  דממ[...]  או  דלמא  "
, הוא  אלא  שרוצה  לערער  בו  מפני  שנדמה  בעיניו  כמו  שזיכה  אותו  לו  ראובן

שלא  היה  מממונו  אין  זה  לשון ן  יון  דמודה  שמעו  כ[...]בודאי  זה  אינו  כלום  
 ."היזכ

שדן  במקרה  שהלווהו  כסף  והכסף  ברשות ן  שם  ייע,  )חלק  ב  סימן  מז(ח  "ת  ראנ"ב  בשוכתכן  ו
, כשם  שאמרינן  קרקע  בחזקת  בעליה  עומדת:  ח"כתב  שם  הראנ.  וןעירהלווה  ונפל  ספק  בזמן  הפ

) פרק  טו  מהלכות  טוען  ונטען  הלכה  יא(  ךמלנה  לשואף  שהמ.  הכא  נמי  ממון  בחזקת  בעליו  עומד

ולם  מה  שנחלקו א)  ק  ב"בסימן  מד  ס(שן  חוהת  וכן  הקצו,  ח"אריך  בדבריו  שם  לחלוק  על  הראנה
והספק  נפל ,  ה  כרגע  מוחזק  בווווהל,  והושם  הוא  מחמת  ששם  הכסף  הגיע  כדין  לידי  הל

 .אז אמרינן דבעל הממון הוא המוחזק, כשהספק בגוף החזקה דידן דוןיבנכן שאין ה מ. עוןירבפ

דאז ,  קא  במקרה  והלוקח  אינו  מוחזק  בקרקעווח  הם  ד"וראנ  ומותתרהל  כן  כל  דברי  בעא
אולם .    וקנה  במעותיואמרינן  דאי  איכא  ספיקא  בלשון  המתנה  דאזלינן  בתר  בעל  המעות  ששלם

ח  דמוציאין  מיד "וראנ  ומותתרהל  לא  אמרו  בע  ונאגוי  אבכה,  היכא  שהשני  כבר  מוחזק  בקרקע



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

7 

ה  לשיטת  התומים ישאין  להוציא  מיד  הא  ונאגוי  אועל  כן  בכה.  המוחזק  ונותנים  לבעל  המעות
 .ל"הנ

א  מהני ל  ונאגוי  אדבכהימא  לן  והרי  קי,  ה  היא  לאחר  שנולד  הספקישאף  שתפיסתה  של  האו
ס  חשיב  לעולם  תפיסה "אולם  כבר  כתבו  הפוסקים  דאם  הספק  הוא  אחר  חתימת  הש.  תפיסה

המובאים  בחושן  משפט )  סימן  כ(עיין  כללי  תפיסה  ("  קים  לי"ויכול  התופס  לומר  ,  הספק  קודם  שנולד
 ]).אחר סימן כה[

 בטאבו הרישום מכוח מוחזקת היא האם, בדירה גרה שאינה אישה

אף ,  קת  בפועל  בדירה  ואינה  נמצאת  בבית  ורק  רשום  על  שמה  בטאבואם  אינה  מוחזו .ה
י  הרישום  בטאבו "נחשבת  למוחזקת  עד)  ל"הנד  ק  ילר  ח"בפד(ג  צימבליסט  "דפשיטא  ליה  להגרח

ה זשנחלקו  ב,  לא  עדיף  משטר  ףסוון  שהרי  סוף  עיתי  עדיין  צריך  דעאולם  לעניות  ,  גרידא
 .גבי רישום בטאבו יןהד בשטר או לא דהוא י הרישוםידהראשונים האם כוונתו להקנות על 

אולם  אם  יש ,  אף  שלפי  חוק  המדינה  הרישום  בטאבו  מראה  על  בעלות  על  הקרקע  הרשומהו
ם א,  מים  אין  הרישום  מורה  על  בעלותיהסביר  ולצוות  לטאבו  שבמקרים  מסו  לןדיהת  סמכות  לבי

 .אין עדיפות לשטר של טאבו משטר רגילכן 

ת "שו  ו)לק  יג  סימן  קמבח  (ת  חתם  סופר"בשם  שו  )לל  כה  אות  יאכ(ם  אמנם  ראיתי  בדברי  גאוניו
אכן  המעיין  שם .  מוחזק  וויהשכתבו  דזה  שנכתב  על  שמו  בטאבו    )לק  ג  סימן  קיאח(שואל  ומשיב  

דאז  אמרינן ,  יראה  דדין  זה  הוא  דווקא  שאין  לאף  אחד  מהם  חזקת  מרא  קמא  יותר  מחברו
כן  במקום שיש לאחד חזקת מרא   א.א  רשום  על  שמוחזקה  טפי  נגד  זה  של  וויהשהרישום  בטאבו  

מוחזק  בחזקת  מרא   וויהח  דבעל  הממון  "שכתבו  בעל  התרומות  וראנ,  קמא  וכגון  בנידון  דידן
 .ם בטאבו חזקה נגד חזקת מרא קמאוודאי דבכהאי גוונא לא חשיב ריש, קמא

 הראשונים לדעת גמורה מתנה הוא בטאבו רישום

 תידעאה לעניות ראך לאחר העיון נ, הסוברים דהוא ספיקא דדינאנה כל זה כתבנו לשיטות ה .ו
 .מתנה ווי הדןדין ידודלשיטת כל הראשונים בנ

ל  שם נשאל  על  אחד  שרשם  את  הבתים  והקרקעות  שקנה  עש)  כלל  צו  סימן  ג(ש  "ת  הרא"יין  בשוע
, ם  אלוונשאל  האם  הבן  האחרון  יורש  בבתי.  ה  אחרת  והוליד  בןישנשא  אכך  ואחר  ,  יו  הקטניםנב
 : ונולששיב וזו הו

וראיה  מההיא  דפרק  הגוזל .  כיון  שלקח  והלוה  בשם  בניו  שזכו  בהם  הבנים"
 נו  רבנן  אין  כופין  ריש  גלותא  למכור ת':  )ב"בבא  קמא  דף  קב  ע(

שקנה  לריש ,  אלמא  היכא  דהודיעו  לעדים  מעיקרא'  [...]א  מיקנא  קניא  ה  –
 ." גלותא קנה ריש גלותא

א  מיקנא ה"הא  דאיתא  שם  ד)  בבבא  קמא  שם(ר  את  הסוגיא  יאשבהדיא  בדבריו  למבואר  ו
א  הכוונה  שריש   אל)שם(בשיטה  מקובצת    ה"שיטת  הגאון  והרמכ(אין  הכוונה  שהלוקח  קונה  "  קניא

זכין "הלוקח זכה בשדה מדין ד) ק ה"שם בס(ב כתוכך ,  "זכין  לאדם  שלא  בפניו"גלותא  קונה  מדין  
 .שםעיין " לאדם שלא בפניו

ך  איך  כתבו  בביאור  דברי "ז  והש"תמה  על  הט  ש)ק  א"ימן  קפד  סס(ות  החושן  עיין  בקצו
ונעלמו  ממנו  דברי .  עיין  שם[...]  מה  ראו  על  ככה  ,  זכה  ריש  גלותא  ש)בא  קמא  קבב(הגמרא  
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צ ק  ושן  משפט  סימןח(א  "ועיין  עוד  בביאור  הגר,  ל"ז  הנ"ך  והט"והם  מקור  דברי  הש,  ל"ש  הנ"הרא

 .ז"ך והט"א דסבירא ליה כדברי השיהדמשמע לש) ק ו בליקוט שם"ס

ה  טוענת  כי  המחצית ישדאם  הא,  כתב  דין  נוסף  בנידון  זהש)  ד  סימן(ש  "בראשם  עיין  ,  אגבו
אשתו שם  דזה  שכתב  החצי  על  .  הרי  החצי  שלה,  מחמת  שהבעל  קנה  זאת  ממעותיה,  היא  שלה

 .ריודבכאן ד ע, ניכרין הדברים שחצי דמי הקרקע שלה

והוא  רשם  על ,  דמאחר  שטוענת  שנקנה  מכספה  "זכין"ן  לדינא  דניכוונתו  דכאן  לא  בעו
ש  דאף  אם  היא  מודה  שהבית  נרכש "ידש  הראח)  שם(  ג  מןיאכן  בס.  הרי  ניכר  שהוא  שלה,  שמה

בר שכו  מוכ  "זכין"ונא  זה  שייך  לה  מדין  גוי  אגם  בכה,  אלא  שטוענת  שזכתה  בזה,  מכספי  בעלה
 .יללעבאר נת

שער  נא (  ומותתרהל  בע  וןלשוזו  ,  ש"ת  הראטהיא  כשי  מותותרהל  בע  תטהנה  נראה  דגם  שיו

 ): ל"בבא קמא הנ חר שהביא את הסוגיהא, אות א חלק ט

ראובן  הלוה  מעותיו  ללוי  ובשעת  ההלואה  ביקש  ללוי ,  מהכא  שמעינן"
שיבוא השטר  ושייר לעצמו,  שיחייב  עצמו  מהם  בקנין  ובשטר  על  שם  שמעון

, יכא  דלא  אודיענהו  ועושה  דבריו  בסתםאיכא  לספוקי  ה  [...]לידו  של  ראובן  
, ואף  על  פי שלא הייתה ההלואה ממונו,  ומערער  שמעון  ואומר  דלדידיה  הוא

או  דלמא  כלך ]  [...מפני  שטוען  שראובן  עשה  עניינו  כמזכה  לו  אותו  ממון  
, כיון  דמודי לראובן דממונא דיליה הוא,  דאפילו  מערער  שמעון,  לאידך  גיסא

, ני  שנדמה  בעיניו  כמו  שזיכה  אותו  לו  ראובןאלא  שרוצה  לערער  בו  מפ
הרי  זה  גילה  דעתו "  כתבו  ותנו  לו  השטר"דכיון  דאמר  ,  בודאי  זה  אינו  כלום

שהרי  לא  הוציא ,  שאינו  לא  לשון  זכיה  ולא  לשון  הודאה  שיהיה  על  שמעון
והיה  מדרך  אמנה  שסמך  עליו ,  בשפתיו  אלא  שיעשה  השטר  על  שם  שמעון

כיון  שהוא ,  ממון  בחזקת  זה  שנתנו  ושהיה  שלוונעמיד  ה,  ולא  זכהו  כלום
ומהימן ,  אינו  בא  עליו  אלא  בטענה  שבאותה  שעה  זכה  בו  מחמת  דבריו

ן  נשאל  ממנו "ואף  הרמב.  וכסברא  בתרא  מסתברא  [...]ראובן  דלא  זכה  בו  
שנראה  לו  שהדין  עם  ראובן  דכל  כהאי  גוונא  לא  הוי  הודאה ,  בזה  והשיב

 ." בעלמא כתב הכיאלא לפנחיא, דמעות דשמעון הוו

ן  שהקפיד וווטעמו  בצד  השני  דכי.  דלא  זכה  שמעון,  הסיק  כסברא  בתרא  ומותתרהל  נה  בעה
, ומבואר  בדבריו.  ה  בדעתו  שאינו  מתכוון  לתת  לו  מתנהילגזה  ידי  ל  ע,  להשאיר  את  השטר  אצלו

ודאי ,  ורא  היה  מסכים  להעביר  את  השטר  לחבלדאם  לא  היה  אומר  להשאיר  את  השטר  אצלו  א
 .ברו זכה בזהדח

ובאפשרותה  בכל  יום  להוציא  אישור ,  אשתול  שם  שרשם  בטאבו  ע,  דןדידון  יבנ  זה  לפיו
ל אי  זכתה  בזה  לדברי  בעודובו,  הרי  כאילו  נתן  השטר  לידה,  מהטאבו  שהבית  רשום  על  שמה

 .ומותתרהל שם בע תבשכן כמו "ולזה הסכים גם הרמב, ומותרתה

ל  נחלקו "ש  הנ"והרא  ומותתרהל  כתב  דבעש)  ק  ה"סבסימן  סב  (מעתה  יש  לתמוה  על  התומים  ו
כתב   ומותתרהל  שהרי  בע.  והוא  תימה  גדולה,  ה  מספקישספק  ואין  להוציא  מהא  וויהו,  בזה

אולם  היכא  דלא  צוה  כן ,  ה  להשאיר  השטר  אצלווויו  הוא  מחמת  שצרלהדיא  דמה  שלא  זכה  חב
 .ורש דזכה חב"ומות דמודה לראתרהל משמע להדיא מבע

כתב  לגבי  בעל ש)  סימן  עה(ת  שארית  יוסף  "שם  שוב)  חלק  ה  סימן  לח(ם  "ת  מהרש"עיין  בשוו
 בל  חודחיישינן  שמא  עשה  כן  הבעל  כדי  להבריח  מבע,  אשתו  את  הבית  בערכאותשם  שרשם  על  
בי  ההיא  אתתא  דבעי ג)  ב"כתובות  דף  עח  ע(  ם  מגמרא"ותמה  עליו  המהרש.  יהיב  להוולא  גמר  

אתאי  לקמיה .  אינסיבה  ואיגרשה  ,כתבתינהו  לברתה,  שואיןדתברחינהו  לנכסה  מגברה  קודם  ני
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דוקא בכתבה ד ":ומסיק[...] הוא   "שטר  מברחת"ה  לימשום  דסבירא  ,  מן  וקרעיה  לשטראנחדרב  
ועיין .  ונולשכאן  ד  ע."  אבל  במקצת  קנתה  שפיר  ולא  תלינן  בהברחה,  כל  נכסיה  ולא  שיירה  כלל

ל בטל  סתם  מתנה  לומר  שעשה  כן  להבריח  מבעאין  בידינו  ל  יהכבריש  דבריו  שכתב  דמשום  שם  
 .בחו

כי ,  ם"שהעיר  על  תמיהת  המהרש  ל"ש  אלישיב  זצ"גריל)  264חלק  ו  עמוד  (  ר"ראיתי  בפדו
 וויהדלא  ,  כתבו  כן  להדיאש)  ל"נה(ן  "והרמב  ומהתרהל  ל  מצאנו  לבע"כדברי  השארית  יוסף  הנ

 .מתנה

ברי  השארית דן  ל"ורמב  ומהתרהל  לא  דמי  כלל  דברי  בע  יללעבאר  נתבר  י  מה  שככן  לפא
מתנה  הוא  מחמת  שהשאיר   וויהן  דלא  "והרמב  ומהתרהל  לבע  הלישהרי  כל  מה  דסבירא  ,  יוסף

ל  הרי  עסק "יוסף  הנ  והשארית.  אולם  כשמסר  את  השטר  לחברו  קנה  חברו,  את  השטר  אצלו
ה ליסבירא כן פי ף על וא,  כאילו  מסר  השטר  לידה  וויהד,  אשתו  בערכאותשם  במקרה  שרשם  על  

 וויאהד  הלין  פליגי  וסבירא  "ומה  והרמברתל  הודאי  דגם  בע  ונאגוובכהאי  .  מתנה  וויאהדלא  
 .ם בתמיהתו"וצדקו דברי המהרש, מתנה

י "תב  רשכ)  א"דף  עט  ע(דהנה  שם  בכתובות  ,  ירשפא  ים  ממברחת  את"ם  ראיית  המהרשג
סר  השטר ם  משם  דכשמו"ולכן  הוכיח  המהרש.  הרי  שהשטר  נמסר  לה,  דהשטר  היה  בידי  הבת

שגם  הוא  עוסק   ית  יוסףארוקשיא  על  הש,  לא  חיישינן  למברחת  ,אלא  משיירול  ולא  מקנה  הכ
 .רחתמבחייש לכן פי ף על וא, כשמסר השטר

 ל"הנ הראשונים כשיטת א"הרשב שיטת

בבא (א  "תב  הרשבכדהנה    ,ל"ראה  דגם  היא  כשאר  הראשונים  הננא  בנידון  "יטת  הרשבש .ז
 ): בסוף דבריו" דינא נייןעול"חיל תדיבור המ, ב"קמא דף קב ע

כל  שידע  ריש  גלותא  שהלוקח  קנה ,  אלא  קנה  לוקח  שהוא  בעל  המעות"
הא  לאו  הכי  אילו  בא ,  לפנוחי  ינמאי  .  ו  ומשום  יקרא  דידיה  הוא  דעבדמלעצ

ן כ,  יכול  הוא  לומר  כן  וזכה,  חבירו  ששטר  מקח  בשמו  לומר  שהוא  זכה  בו
 ."לינראה 

שהלוקח  קנה  לעצמו  הרי  קנה   דאם  ידע  ריש  גלותא  ש  דבריוא  ברי"ב  הרשבכתה  שמנה  ה
פשיטא   ונאגודבכהאי  ,  ותא  שקונה  לעצמוגלש  יאין  הכוונה  שהלוקח  אמר  כן  להדיא  לר.  הלוקח

ש ין  מוכיחים  שאין  כוונתו  להקנות  לרייא  דמעשיו  בשעת  הקנ"אלא  כוונת  הרשב.  שקנה  לוקח
 : ונוו לשזו)  סימן ס סעיף יחחושן משפט(הטור  בתכה שונראה שכוונתו למ. ותאגל

הרי גילה בדעתו שאינו , הואיל  ואמר  ראובן  שיתנו  השטר  לידו ולא לשמעון"
הוציא  בשפתיו א  שיהיה  של  שמעון  שהרי  ל,  לא  לשון  זכיה  ולא  לשון  הודאה

ולא  זיכה  לו ,  שמעון  מדרך  אמנה  שסומך  עליושם  אלא  שיעשה  השטר  על  
 [...]"כלום 

ה  דעתו  בזה  שאינו  מתכוון ילהרי  ג,  אר  בידויש  מבקש  שהשטר  ימבואר  בדבריו  דכשהנותןו
א "דהנה  לכאורה  הרשב,  א"ומוכרח  כן  דזו  כוונת  הרשב.  א"וונת  הרשב  כונראה  שזו  גם,  להקנות

 חלק  א  סימן(א  בתשובה  "זו  לשון  הרשבו)  ל"לבבא  קמא  הנ(תשובותיו  סותר  למה  שכתב  בחידושיו  ב

 : )תתקנו

. ומת  ראובן,    השטר  בשמו  ובשם  אשתוראובן  קנה  בתים  ועשה:  שאלת"
, ויורשי  ראובן  טוענין  כי  הבתים  כולם  שלהם,  ובאת  האלמנה  לגבות  כתובתה

והיא  אומרת  שמנכסים  שנפלו  לה  מבית ,  כי  אף  על  פי  שהבתים  הם  בשמה
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הודיעני  אם  טענתה .  אביה  קנו  אותם  תוספת  על  מה  שכתב  לה  בכתובתה
, ל  מה  ששעבד לה בשטר הכתובהואם  היא  נאמנת  דיהיב  לה  תוספת  ע,  טענה

אילו  קנה :  תשובה.  ואפילו  קנאן  מנכסיו  שתטול  כתובתה  ויהיו  הבתים  שלה
ראובן  מנכסיו  אף  על  פי  שכתב  השטר  בשם  אשתו  לא  קנתה  כדאיתא  בפרק 

, בשמעתא  הלוקח  שדה  בשם  ריש  גלותא  )ב"בבא  קמא  דף  קב  ע(הגוזל  קמא  
[...]. א  להבריח  מבעל  חוב  ומשום  דמימר  אמרינן  לפיוסא  בעלמא  הוא  דעבד

רואים  אם  מוחזקת  בכך ,  אבל  אם  היא  טוענת  שקנתה  שנפלו  לה  מבית  אביה
אבל  אם .  ואם  הוחזקה  בכך  וטוענת  כן  הדין  עמה.  שיש  לה  נכסי  מלוג  או  לאו

לפי  שכל  מה  שיש  לה ,  ואפילו  בשבועה,  אינה  מוחזקת  בכך  אינה  נאמנת
 [...]."לאישה הוא בחזקת הבעל 

א  לגלויי  זוזי  הוא מליו")  א"דף  מב  ע(  ראבתא  בבה  בביא  ראיה  לכך  מהסוגישהשם  עיין  ו
ות  על רדאף  שהשט,  בתוך  הבית  תנתנושה  הנושאת  ויגבי  אל)  ב"דף  נב  ע(תרא  בא  בוכן  מב"  דבעא

 .שםעיין , שמה עליה להביא ראיה

. אשתו  לא  קנתהל  שם  דאם  קנה  מנכסיו  ורשם  המחצית  ע  א  בריש  דבריו  כתב"נה  הרשבה
רי ה)  שם(א  "אולם  המעיין  ברשב.  שכתב  דקנתה  אקמרה  סותר  לדבריו  בחידושיו  לבבא  לכאוו

ל ובע,  ותאגלש  יהקדים  ואמר  דאם  ידע  ריש  גלותא  שאין  כוונת  הקונה  להקנות  לו  לא  קנה  ר
שקנה  הקונה  לא  ריש "  א  מיקני  קניאה"):  שם(  אא  קמבב  ארא  בהסבר  הגמ"כוונת  הרשב  חךכר
וכגון  במקרה  ואמר .  וי  דעת  במעשיו  שאין  כוונתו  להקנותדהוא  בגוונא  שיש  גיל,  ותאגל

כפי ,  להקנות  דאז  גילה  בדעתו  שאין  כוונתו,  ותאגלאת  השטר  אצלו  ולא  יתנו  לריש    שישאירו
היכא  דיודע ד)  בחידושיו  שם(א  "ב  להדיא  הרשבכתוכך  .  אקמא  בדב  שבאר  הטור  את  הסוגיה

 .לא קנה, שאין כוונת הקונה להקנות לו ותאגלריש 

כח  להדיא  מדברי וכן  מו,  )כלקמן(  א"דכן  דעת  רבותינו  האחרונים  בשיטת  הרשב  יתיראוב  ש
 : שם ונולשזו ו) חלק א סימן תתכז(ת "א בשו"הרשב

ונתפשרו  ביניהם  שיעשה  שמעון  שטר  חוב ,  שמעון  היה  חייב  לראובן  מנה"
ואחר  כך  נתרצה  ראובן  לשמעון  ועשה  לו  שטר  מחילה ,  ללוי  מעשרים  דינר

ואחר  כך  כתב  לוי  לראובן  שטר  הרשאה  לתבוע ,  כל  תביעת  ממוןגמורה  מ
ובא  ראובן  ותבע  לשמעון  העשרים  דינרים ,  משמעון  אותם  עשרים  דינרים

ושלך  הם ,  ושמעון  טוען  כי  לוי  לא  הלוהו  שום  ממון  אלא  העשרים  דינרים
הדין .  ואתה  כבר  מחלת  לי  כל  תביעת  ממון,  אלא  שעשיתי  השטר  בשם  לוי

פ  ששטר  בשם  לוי  הכל "אע,  אם  העשרים  דינרים  של  ראובן:  תשובה.  עם  מי
נכנס  בכלל  מחילה  שעשה  לשמעון  שאף  על  פי  שכתב ראובן את השטר בשם 

לראובן  הוא  מחויב  והכי  מוכח  בריש  הגוזל ,  לוי  לא  הקנה  את  המעות  ללוי
 ."עצים בשמעתא דהלוקח שדה בשם חברו

ל  להלכה "א  הנ"הרשבי    בקצרה  דברביאה)  חושן  משפט  סימן  ס  סעיף  י(וך  ערחן  להנה  השוו
ף  על  פי א  הוסיף  שם  דא"קצר  בדבריו  שהרי  הרשב  וךערשולחן  ב):  ק  ל"בס(  ע"וכתב  שם  הסמ

משמע  דדוקא  באופן  זה  דמיירי  שלא  בא ו":  במעות  ללוי  שכתב  ראובן  השטר  בשם  לוי  לא  הקנה
 ".כתיבתו על שמו יל ידהא בא השטר ליד לוי איכא למימר שזיכה הממון ללוי ע, השטר ליד לוי

סימן כח הובאו דבריו בכנסת הגדולה סימן ס הגהות בית (ע כתב גם בספר מעשי חייא "סמהכדברי ו

 .)יוסף אות צה

 יידדאם  יש  גילוי  דעת  על    ל"א  הנקמא  בבב  א  בסוגיה"ואר  בדבריהם  בשיטת  הרשבבמו
לא   ונאגוי  אכהב,  ותאגלש  ידמוכח  ממעשיו  שלא  הקנה  לר,  מעשיו  כגון  שהשאיר  השטר  בידו
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בבא (א  בחידושיו  "וזו  כוונת  הרשב,  חדאי  דקנה  לוקואולם  אי  ליכא  גילוי  דעת  שכזה  .  קנה  לוקח
 ).קמא שם

) ק  ז"סימן  סב  ס(פט  משך  חושן  "דהנה  עיין  בש.  א"שיטת  הרשב  בפטמשיבות  התכן  דעת  הנו

ה  אינה ישבמקרה  והא,  הבאנו  לעילש)  חלק  א  סימן  תתקנז(א  "הביא  את  הסיפא  של  תשובת  הרשבש
זה שכתב  על  ,  מכספים  שהכניס  לה  אביהא  אלא  טוענת  שהו,  מודה  שהבית  נקנה  מכספי  בעלה

דכל  מה ,  אינה  נאמנת  יו  הכאבל  בלא,  א  אם  מוחזקת  שיש  לה  נכסי  מלוג  נאמנתוקדדו,  א"הרשב
שהרי ,  ליג  פ)דמן  יבכלל  צו  ס(ש  "הראד)  שם(ך  "השזה  וכתב  על  .  וויהיש  בבית  בחזקת  בעלה  ש

ות בבנתיזה  כתב  על  ו).  והובאו  דבריו  לעיל(ן  שם  עיי,  אם  טוענת  שקנה  מכספה  נאמנתד  )שם(כתב  
ש  עוסק  כשהשטר  ביד "אלא  דהרא,  ש  לא  פליגי"א  והרא"הרשבד)  ק  ז"שם  ביאורים  ס(  פטמשה

בבבא   ליף  מהסוגיהישהרי  .  הישביד  הא  א  עוסק  כשהשטר  אינו"רשבכן  הן  יאה  שמ,  הישהא
ה  למסור וויושם  הא  מיירי  בלא  צ,  ותאגלזכה  ריש  א  דל  ותאגלא  גבי  כותב  שטר  בשם  ריש  קמ

 .ריודבכאן ד ע, ש גלותאיהשטר לר

גבי  טוענת (אולם  גם  ברישא  ,  א  שם"כתב  כן  על  הסיפא  בדברי  הרשב  פטמשות  הבמנם  הנתיא

דגם  בריש  תשובתו  עסקינן   חךל  כרובע,  אקמדבבא    א  מהסוגיה"ליף  הרשבי)  שזיכה  לה  מכספו
ע "דברי  הסמ  כפטמשות  הבלנתי  הליירא  בהרי  דס.  ועל  כן  לא  קנתה,  הישאכשהשטר  אינו  ביד  ה

 .א"ומעשי חייא בשיטת הרשב

 לאשתו כותב לבין לאחר כותב בין לחלק יש האם

ות בשתמה  על  הנתי,  ד  ירושלים"אב  ל"ש  שפירא  זצ"י  הגרחמן  למורי  ק  דיראיתי  בפסו .ח
שהרי  הטור   .הרי  לא  דמי  כלל,  א  לדינו  של  הטור"דינו  של  הרשבוה  איך  השו,  ל"הנ  פטמשה

לחברו  היה  צריך  גם ול  ואם  היה  בכוונתו  להקנות  הכ,  חברושם  עוסק  באחד  שרשם  הכול  על  
ממעשיו  שאין  כוונתו ח  ה  להשאיר  את  השטר  בידו  הרי  מוכיווומאחר  שצ,  לתת  לו  את  השטר

ואם ,  חצי  על  שמו  וחצי  על  שם  אשתו  א  עוסק  במקרה  והבעל  רשם"אולם  הרשב.  ורלהקנות  לחב
שהרי  מה ,  אין  ראיה  כלל  מזה  שהשאיר  את  השטר  אצלו  שאין  כוונתו  להקנות  החצי  לאשתוכן  

ע  ומעשי "זו  קשה  גם  על  הסמה  וקושי.  שהשאיר  אצלו  הוא  כיון  שמטפל  בנכסיה  ואוכל  פירות
 .ל"הניא חי

דיש   הליירא  בא  ס"דהרשב,  א"ברי  הרשבדתירוץ  אחר  בסתירת  ,  ל"י  זצחמי  ורכתב  שם  מוו
 .לבין כותב לאחרים שקנו, בין כותב לאשתו דלא קנתהלחלק 

רי  יליף  כותב  לאשתו  מכותב  לריש   ה–  )סימן  תתקנז(ל  "א  הנ"ת  הרשב"עיין  בשומולם  לא
שם  אמרינן  דלפיוסא שא  דכשם  "לרשב  הליוסבירא  ,  שם  הרי  עסקינן  דכותב  לאחריםו,  גלותא

  העיקרית  היא  דכל  כותב אין  לומר  דהסיבהם  כן  א.  בכותב  לאשתו  יןהדהוא  ,  בעלמא  כתב
 .לאשתו אינו מקנה לה

 השטר של עותקים שני להחזיק כשאפשר אומדנה

ות בע  והנתי"א  כי  הנה  אף  שהסמ"בהסבר  הסתירה  בדברי  הרשב  תידעות  יענלאה  נרעל  כן  ו .ט
א  לא "אולם  המעיין  ברשב,  בידור  וסק  בגוונא  שהשטע)  ל"בתשובה  הנ(א  "כתבו  דהרשב  פטמשה

מהיכן   וןעיוהנה  גם  בדברי  הטור  צריך  .  ברי  הטורדא  שהנתיבות  למד  כן  מאל,  להדיאכך  כתב  
ר  סבירא  ליה  בהסבר ואכן  נראה  דהט.  קא  שאינו  כתוב  להדיא  בסוגיית  הגמראויליף  האי  חיל

ו בא רוחב, ורחבל שם סברא פשוטה היא דהכותב עד)  בחידושיו  שם(א  "א  כרשבקמא  בבב  הסוגיה
 .אי דזכה בזה ואיך נפקיע הקרקע ממנווד, עם השטר שרשומה הקרקע על שמו
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כגון  שיש  איזו  ראיה  ממעשיו  של ,  להקנות  לון  דאי  לא  נתכוווולם  אם  ידע  ריש  גלותא  שוא
ה א הביא דוגמ ל)בחידושיו לבבא קמא שם(א "והרשב. זכה בזהא להקנות  אז לן  ווהנותן  שאינו  מתכ

שלא  התכוון   ותאגלש  יע  רדאם  יוד,  אלא  כתב  באופן  כללי  באיזה  מקרה  לא  זוכה  ריש  גלותא
להשאיר  השטר יווה  וצול  מקרה  שמקנה  לו  הכב,  האכן  הטור  הביא  דוגמ.  הנותן  להקנות  לא  קנה

אלא ,  קא  במקרה  כזה  לא  קנהווואין  כוונת  הטור  דד.  אז  איכא  ראיה  שלא  מתכוון  להקנות,  אצלו
. להקנותממעשיו  שלא  מתכוון    שיש  ראיה  אחרת,  הדין  בכל  המקרים  הדומים  למקרה  זהך  שכ

 מרלוצריך  ,  ל  שכתב  דלא  קנתה"א  הנ"ת  הרשב"דגם  בשו  ולהירא  בע  והנתיבות  ס"הסמזה  ולפי  
 .דאז איכא ראיה שאינו מתכוון להקנות, דעסקינן שהשטר אצלו

ה  דאין יא  באופן  זה  יש  ראוקדאין  כוונתם  דדו,  דימייא  א  קשל  יחמי  רמה  שהקשה  מוו
וכגון  שדרשה ,  שאין  מתכוון  להקנות  לה  וספתנה  מר  דיש  ראילואלא  צריך  ,  מתכוון  להקנות  לה

באופן  שגם  לו  יהיה  שטר  עבור  חלקו  וגם  לה  יהיה  העתק ,  ן  לה  העתק  מהשטריתמבעלה  שי
יש  ראיה  שמה  שהשאיר   ונאגוי  אדבכה  ,רביבעלה  סו,  )כנהוג  כיום  כשיש  שותפים  בחפץ(  מהשטר

 .השטר אצלו אין כוונתו להקנות

 שלילית אומדנה שיש מקום לבין, אומדנה שאין מקום בין הבדל

ה ישא משמע דאפילו השטר בידי הא"דמפשטות  דברי  הרשב,  ל"י  זצחמי  רומ)  שם(וד  כתב  ע .י
יש  להסביר  את  דברי ,  ה  לא  קנתהישאכן  אף  אי  נימא  כדבריו  דאף  שהשטר  בידי  הא.  לא  זכתה

ת  שאינו דבכותב  לאשתו  לאחר  נישואיהם  קרקעות  ובתים  יש  אומדן  דע,  א  באופן  אחר"הרשב
כן ועל  .  נשותיהםשם  בתים  וקרקעות  על    ין  נוהגין  לכתובאכי  לאחר  נישואין  ,  נותן  למתנה

 .אך לא מטעמיה, ל"י זצחמוכדברי מורי , ן דלפיוסא בעלמא כתבנאמרי

לבין  אם ,  לא  קנתה  -דאז  ,  נותן  למתנה  לאדו  עיקר  החילוק  הוא  האם  יש  אומדנה  ילדברד
דכותב  לה  טרם  נישואיהם  או   דןדידון  יוכגון  בנ,  קנתה  -  ואז  גם  בכותב  לאשתדליכא  אומדנה  

קא  זמן  רב  אחר וודד,  דאז  ליכא  אומדנא  שלא  מתכוון  להקנות  לה,  מיד  עם  תחילת  הנישואין
אולם  קודם  הנישואין  או .  הנישואין  אין  נוהגין  לתת  מתנות  גדולות  כבתים  וקרקעות  לנשותיהן

 .ולות משום חיבת נישואיןאפשר שנוהגין לתת אף מתנות גד, מיד לאחריהם

ע  והנתיבות "דבין  אם  נסביר  דבריו  כשיטת  הסמ,  א  בתשובה"מעתה  אתי  שפיר  דברי  הרשבו
ל בכ,  שאף  שהשטר  בידה  לא  קנתה  יחמובין  אם  נסביר  כדברי  מורי  ו,  ד  הבעלידעוסק  שהשטר  ב

עיקר  שיטתו  היא  דהיכא  דאיכא  גילוי  דעת  שאין  מתכוון   ד.א"רשבהת  אתי  שפיר  שיטת  זא
גם  כשהשטר  בידה  איכא  אומדנא  דמוכח  שאינו   יחמאלא  דלדברי  מורי  ,  קנות  אז  לא  קנתההל

אולם  במקרה  שאין  כל .  לא  קנתה  ונאגורק  בכהאי  ,  יללעבאר  נתבר  ו  שככמ,  מתכוון  להקנות  לה
 בכתשו  כמ,  א"ודאי  דזכה  בזה  גם  לשיטת  הרשב,  אינו  מתכוון  להקנותה  שגילוי  דעת  או  אומדנ

 ).ל"לבבא קמא הנ(ו א בחידושי"הרשב

ו בשאם  מסר  השטר  לחברו  זכה  ,  ל"נראה  ששיטת  הטור  היא  כשיטת  שאר  הראשונים  הנו
ל  בשער "הנ(  ומותרתל  הביא  הטור  שם  את  דברי  בעה)  ק  יח"סימן  ס  ס(פט  מששהרי  בחושן  .  חברו

לא  היה  הממון פי  שעל  אף  "ושמעון  מערער  ואומר  ,  שמעוןשם  אם  רשם  ראובן  השטר  על  ש)  נא
הרי ,  הואיל  ואמר  ראובן  שיתנו  השטר  לידו  ולא  לשמעון  ,אין  ממש  בדבריו  "–"    זכיתי  בו,שלי

ומבואר  בדבריו  דאם  נתן  השטר .  שםעיין    –"  גילה  בדעתו  שאינו  לא  לשון  זכיה  ולא  לשון  מתנה
 .ורקנה חב, לחברו
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ות אבל  שטרי  חוב:  "ונולשזו  ו)  סוף  סימן  פו(זר  הען  הטור  להדיא  גם  באב  בך  כתלכאורה  כו
הם ,  ואם  הם  עשויים  על  שמה  ועל  שם  בעלה,  וקניית  הקרקעות  שעשה  הבעל  על  שמה  הם  שלה

 ."שותפות בין שניהם

 שלה שהנכסים הרישום מכוח האישה נאמנת מתי

ה ישוסק  באע)  שם  בסימן  סו(שהרי  הטור  ,  דןדין  ידוכן  המעיין  שם  בטור  ליכא  ראיה  לנא .אי
) שם( ריודבהוסיף הטור בסוף זה ועל , ם דאינה נאמנתוטוענת  שלי  הת  הנושאת  ונותנת  בתוך  הבי

אולם  הטור  אינו  עוסק  שם  במקרה  שטוענת .  נאמנת  לומר  שהוא  שלה,  אם  הבעל  כתב  על  שמהד
 .שכתב על שמה יידלה מתנה וזיכה לה על ן שנת

 :ונולשכתב וזו ש) ק ח"שם ס( המשמע מהדרכי ך משכו

זקת  שיש  לה  נכסי  מילוג דוקא  בח  )סימן  תתקנז(א  כתב  בתשובה  "והרשב"
אבל  אם  אינה  מוחזקת  בכך  עליה  להביא  ראיה .  אז  הדין  עמה,  וטוענת  כן

כי ,  דכל  מה  שיש  לאשה  בחזקת  בעלה  הוא,  ואינה  נאמנת  אפילו  בשבועה
 ."סתם אשה נושאת ונותנת תוך הבית

ה טוענת שהנכסים הם ישוסק  במקרה  שהאע)  המובא  בסוף  תשובתו(א  "הנה  דינו  זה  של  הרשבו
א  שמוחזקת  שיש  לה וקא  דדו"לרשב  הליונא  סבירא  גוי  אדבכה,  שנפלו  לה  מבית  אביה,  שלה

וכתב  דלעולם ,  ודלא  כטור  שלא  חילק,  וכשאינה  מוחזקת  בכך  אינה  נאמנת,  נאמנת  לוגמיסי  כנ
ש "הטור  הם  מתשובת  הרא  ומקור  דברי.  ובעלה  רשם  על  שמה,  נאמנת  אם  טוענת  שהוא  שלה

, א"ולא  חילק  שם  כחילוקו  של  הרשב,  דיא  דניכרין  הדברים  שהם  שלהכתב  להש)  כלל  צו  סימן  ד(
 .ל"ש הנ"מקור הטור מתשובת הראד) ק ז"בחושן משפט סימן סב ס(ך "ב להדיא השך כתוכ

סעיף   ב)איף  עבחושן  משפט  סימן  סב  ס(ל  "א  שהביא  את  דברי  הטור  הנ"מהרמ  מעמשכן  ו
 .א שלהבתוך הבית וטוענת שהו תנתנושה הנושאת ויהעוסק בא

 ש"הרא על א"הרשב נחלק האם

הביא  שם  את  דברי ש)  263ר  חלק  ו  עמוד  "בפד(ל  "צזש  אלישיב  "אגב  דבר  תימה  ראיתי  להגריו .בי
, ל"ש הנ"ולקים על הטור והראח) בסימן תתקנז(א "שכתבו דדברי הרשבל "ך  הנ"והש  המשהדרכי  

א "כי  ברשב    ומר  אמר  חדאדאפשר  דמר  אמר  חדא,  אהדדיי  דאין  הכרח  לומר  דפליגל  זה  והעיר  ע
והיינו  שברור  לנו  שהבעל  הוציא "  אובן  קנה  מנכסיור  "תחילת  התשובה  כתובב)  תקנזתן  מסי(

דאמרינן  לפיוסא ,  ש  לא  קנתה"כן  לומר  שגם  להראיתהרי  י  ונאגוי  אובכה,  הכספים  מדיליה
 .בעלמא הוא דעבדא

שהבעל  הוציא חה  ן  הוכא  בגוונא  שאיוקהוא  דו,  קנתהש)  ק  ד"בכלל  צו  ס(ש  "ב  הראתכה  שמו
 .ריודבכאן ד ע, את הכסף

  :דבריו תמוהים בתרתיו

אם  קנה ד)  ב"בבא  קמא  דף  קב  ע(תב  להדיא  בסוגיה  כ)  ק  ה"ק  ג  ובס"שם  בס(ש  "הרי  הרא  :אשיתר
 ". הא מיקנא קניא: ")שם(וזו כוונת הגמרא , מכספו ורשם על שם ריש גלותא קנה

ך "והרי  הדרכי  משה  והש,  חילת  תשובתוא  בת"מה  שהקשה  שם  מדברי  הרשב:  וד  תימהע
 ודה  מהאישהו,  כספו  מקנה  שאחד  בעוסקתה(א  "לא  עוסקים  כלל  בחלקה  הראשון  של  תשובת  הרשב

העוסקת  במקרה  שאין  האישה  מודה ,  א"לא  עוסקים  בסיפא  של  תשובת  הרשבא,  )כספו  מקנהש
 א" גוונא הרשבדבכהאי, אלא טוענת שנקנה מכספים שנפלו לה מבית אביה, שהוא מכספי בעלה
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לבין אם אינה מוחזקת , שיש לה נכסי מילוג דנאמנת, בירא  ליה  דיש  לחלק  בין  אם  היא  מוחזקתס
סבירא ו) וונא גכהאי בם שעוסק  שם  ד  שמןיבס(ש  שלא  חלק  בהכי  "מה  שאין  כן  הרא.  דאינה  נאמנת,  בכך

 .ליה דלעולם נאמנת

ש  כשטוענת  שנקנה "ש  על  הראולק  במפורח)  שם  בריוף  דבסו(א  "דהרשב  רי  דמפורש  להדיאה
 .ך"והש המשכי רוצדקו דברי הד, מכספים שלה

דעת  רוב  הראשונים  דאם  בא  זה ד,  )ב"ע  ב  קף  דמא  קאבלב(  בצתוקיטה  מהנה  עיין  עוד  בשו
, ש"הרא, ותפשם בשם תוס ובך כתכ, אחר שזכה בזה משהשטר רשום על שמו ותובע שהוא שלו

 ריודבאו  בוה)    תימןס(ש  "ת  ריב"בשו  בך  כתוכ.  ן  שםעיי,  ף"ותלמיד  הרי  נו  יהונתןבר,  ה"הרמ
 ). סןמסי שפט מןשחו(הארוך  המשכי רבד ו)טק י"ס ביאורים ס ןמסי( פטשמהות בבנתי

, חברו  וגם  נתן  לו  את  השטרל  שם  במקרה  ורשם  ע,  עולה  מדברינו  דלשיטת  כל  הראשוניםה
דכבר  הוכחנו ,  קא  דדינאואין  לומר  כדברי  התומים  דהוא  ספי.  מאעלי  לו  לכורשקנה  חב  ודאי

א  הרצוג  דלא "יהגר  בתכה  שוגם  מ.  לעיל  דלשיטת  כל  הראשונים  קנה  חברו  כשנתן  לו  את  השטר
אולם  לא  הזכיר  כלל  את  כל  דברי [...]  מחמת  דאין  חזקה  לאיש  בנכסי  אשתו  ,  מתנה  וויאה

אם  נתן ד  ,תנהמאיכא  כאן    ףף  סוסום  נמאו,  הליכא  חזק  ונאגוי  אדאף  דבכה,  רבותינו  הראשונים
, מתנה וויאהץ עוזיאל דלא "הגרב בתכה שוכן מ. ודאי שקנה חברו, להדיא  לחברו וכתב על שמו

חן לופסק  השו  ארכבר  כתבנו  לעיל  דהאי  דינא  כתבה  הגמ.  דאדעתא  למישקל  ולמיפק  לא  נתן  לה
ואף  דאיכא .  אולם  בשאר  מתנות  לא  אמרינן  הכי,  ק  לגבי  תכשיטיןר)  באבן  העזר  סימן  צט  (וךער

י אלהלן  בדברינו  דבכה  יןיאולם  ע,  שתתגרש  ממנו  תל  מנדנא  דאין  אדם  נותן  מתנה  גם  עאומ
 .לא מהני אומדנא ונאגו

 המנהג מחמת נעשה אם גם מתנה מהוה בטאבו רישום

אשתו  או  ההיפך ל  שם  ל  שכתב  דכיום  אם  רושם  ע"זצ  יחמי  רלמו  ןק  דיהנה  ראיתי  עוד  בפסו .גי
 : שם ונוו לשוז, אין הרישום נחשב כמתנה

אפילו  אם ,  עוד  נראה  כיון  שנוהגים  היום  לכתוב  דירה  על  שם  שני  בני  הזוג"
שנותן  חצי ,  אחד  נתן  את  כל  הכסף  אין  ראיה  ממה  שרושמים  על  שם  שניהם

והגע .  ואין  כוונה  לתת  מתנה,  זאת  משום  שכותבין  כן  מפני  המנהג.  מתנה
, םעצמך  שמעשים  בכל  יום  שאבי  האישה  נותן  את  כל  הדירה  והרהיטי

האם  מסתבר  לומר  שהרהיטים  שנקנו .  והדירה  נרשמת  מחצית  על  שם  הבעל
ואילו  הדירה  שנקנתה  בדמים ,  בדמים  מועטים  אינם  מתנה  אלא  נכסי  מלוג

אלא  שרושמים ,  ודאי  שדבר  זה  אינו  מסתבר.  מחציתה  הינה  מתנה,  מרובים
ש  יודה  בזה  שלא  קנה "וגם  הרא.  מחצית  הדירה  על  שם  הבעל  מפני  המנהג

ך "השו)  ק  כח"סימן  ס  ס( ע"הסמו)  כלל  ו  סימן  טז(ש  "ועיין  בתשובת  הרא.  הבעל
 .")סימן עו(א ששון "מהריו) ק לה"ס(

שרושם  מחמת  המנהג  אינו   ונאגוי  אובכה,  נה  יסוד  דבריו  הם  דכל  הרישום  מחמת  המנהגה
 .ל"ש הנ"הרא תבו מתשויתוראי, מתנה

ש  נשאל "הרא.  ן  דידןידוי  כלל  לנא  דמל:  )שם(ש  "ראהת  בהמעיין  בתשו  תידעות  יכן  לענא
סוף  השטר  קודם  חתימת בו,  מקהילה  שהיה  מנהגם  לכתוב  שטר  החכירות  בשם  אחד  מן  הקהל

ועתה  הוציא  ראובן  שטר  כזה ,  "וזה  הממון  הוא  מהחכירות  כך  וכך  של  הקהל  "העדים  כתוב
ר  זה הקהל  נתנו  שטש:  "ועוד  טוען"  .יון  שכתוב  על  שמו  שלו  הןכ:  "וטוען,  שכתוב  על  שמו
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ושמעולם  לא ,  הקהל  טוענים  שאין  לו  אצלם  כלוםו".  "לגבות  ממנו  מעות  שהיה  לו  אצל  הקהל
 ."אלא כתבו אותו על שמו כמנהגם, ונתנו לו שטר זה לגבות

 : ונוו לשש וז"השיב הראו

בין  אותו  בשם  אחד  מן תכיון  שמנהג  הקהל  הוא  כשחוכרין  חכירות  שכו"
כי  עליו  להביא  ראיה ,  מעות  שלו  הםלאו  כל  כמיניה  לאמר  כל  ה  [...]הקהל  

וגם  מנהג  הוא  לכתוב  חכירות ,  כיון  שכתוב  בשטר  שהוא  מחכירות  הקהל
ומה  שטוען  ראובן  שהקהל  נתנו  לו  שטר  זה  לגבות .  הקהל  על  שם  היחיד

שאם  נתנו  לו  הקהל  השטר ,  זו  אינה  טענה,  ממנו  מעות  שהיה  לו  אצל  הקהל
 ."הלכך אין טענתו טענה .][..היה צריך עם כתיבה ומסירה , לגבות בו

ש  הוא  כיון  שכתוב  בסוף  השטר "עיקר  טעם  הראש)  הק  ל"ס  ןמסי  שפט  מןשחו(ך  "בש  ןיעיו
כתב  כן  לרווחא  דמילתא ,  "נהג  הקהל  הואמ"ש)  שם(ש  "הרא  בתכה  שומ,  שהוא  מחכירות  הקהל

 .)חק כ"ס(ע "וגם בסמ, ן שםעיי

כי   ל"ש  הנ"הסבר  נכון  בשיטת  הראכתב    ש)שם(  וךערחן  לבהגהות  אמרי  ברוך  על  השו  ןיעיו
. שכתבו  על  שמו  יל  ידכי  הקהל  הקנו  לו  זאת  ע  ,ראשית:  שם  טען  ראובן  שתי  טענותה  בשאל

רי  מעות  אלו  שלו  מאחר  שהקהל  היו  חייבים  לו  כי  היו  לו ה,  )ו  לקנו  הלא  דימא  ני  אםג(ובנוסף  לזה  
ה  הראשונה  שהקהל על  הטענ:  ל"ירץ  על  שתי  הטענות  הנת)  שם(ש  "והרא.  מעות  אצל  הקהל

ש  דמאחר  שידוע  שכן  דרך  הקהל  מחמת  סיבה "כתב  הרא,  מאחר  שרשמו  על  שמו,  הקנו  לו
ה  תירץ ייועל  הטענה  השנ.  ברור  שלא  התכוונו  להקנות  לום  כן  א,  מסוימת  לכתוב  על  שם  יחידים

 ראה  כיי)  טיף  עס,  שם(והמעיין  בשולחן  ערוך  .  עיין  שם,  אם  כדבריו  היה  צריך  כתיבה  ומסירהד
ת בבי  בך  כתוכ,  ה  והתירוץ  עליהיין  הטענה  השנייבענ,  ש"רק  סיפא  של  הרא  ריוף  דבביא  בסוה

ון דכשידוע  שאין  הנותן  מתכו,  ש  מאחר  דהוא  פשיטא"נראה  שהשמיט  רישא  דהראו).  שם(  יוסף
 .להקנות לא קנה המקבל

שטען  ראובן  שהוא  שלו  מאחר  שרשום  על ,  ש  בטענה  הראשונה  שם"מבואר  בדברי  הראו
ג ימן    סוצכלל  (ש  "הרא  תטדשי,  ל  גבי  ריש  גלותא"נה)  ב"ע  ב  קףד(  אקמא  בבבה    ודמי  לסוגי,שמו

, ש  דלא  קנה  ראובן  אף  שרשום  על  שמו"תב  הראכ)  סימן  טזו  בכלל  (אכן  ,  קנה  המקבלש)    המןיסו
ון ושם  הרי  היה  ידוע  שלא  התכו,  להקנות  לו  לא  קנהון  מאחר  שבמקום  שידוע  שאין  מתכו

שנהגו  לכתוב  כן  כדי  שלא  יהא  עסקם ,  שום  על  שמו  היה  מחמת  המנהגכי  כל  הרי  להקנות
" ברחתמ"כעין    וויאוה]).  חכק  "סב[ע  "שם  הסמ  כתב  שמוכ(כקדירה  דבי  שותפי  או  מחמת  טעם  אחר  

 .דכשידוע שכתב רק להבריח לא קנתה

יש  גלותא רהיכא  שיודע  ד):  ב"קב  ע  ף  דמא  קאבלב  ושיודחיב(ל  "א  הנ"כעין  זה  כתב  הרשבו
 .ש גלותאילהקנות לו לא קנה רון ן מתכואיש

אף  שאת  עצם  הרישום  עושה  מחמת  המנהג  אולם  אחר  שהלך ,  דןדין  ידובנ  זה  מעתה  לפיו
ליכא  ראיה  מוכחת  ולא  ידוע  לנו  כלל  שאין   ן  דידןידוודאי  דבנ,  ורשם  בטאבו  שהוא  מעשה  קנין

מקנה  בלב  שלם  לצד יכא  למימר  דמחמת  חיבת  נישואי  בנו  או  בתו  ה  אואדרב,  להקנותון  מתכו
להשאיר  את יווה  כגון  שצ,  א  כשאיכא  הוכחה  ברורה  שהרישום  אינו  לצורך  הקנאהוקודו.  השני

 הבריח  לגוןכ(או  שהמנהג  לרשום  מחמת  איזו  סיבה  ,  ל"הנ  ומותרתל  הבע  בתכו  שהשטר  אצלו  כמ

ן ידוולם  בנ  א,)המע  וכדו"הסמ  כתב  שמו  כותפי  שבי  דקדירה  כייראה  שוצים  ראינם  שקהל  הו  אסוים  מאדםמ
ודמי  למקום  שנהגו  לתת ,  אין  הוכחה  שאחר  הרישום  אין  כוונתו  להקנות,  שהמנהג  לרשום  דןדי

האם  נאמר  שאינו  נותן  לשם  מתנה  כיון  שעשה  כן .  לפועלים  מתנות  ובא  אחד  לעיר  ונהג  כמנהגם
 דןדין  ידובנ  יןהדא  ווה,  הרי  ודאי  שנותן  לשם  מתנה  אף  שעשה  כן  מחמת  המנהג,  מחמת  המנהג
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דודאי  נתן   מרש  לויה  ואדרב,  אף  שרושם  מחמת  המנהג  אולם  ליכא  הוכחה  שלא  נתן  לשם  מתנה
 .לשם מתנה מחמת שמחת הנישואין

 עצמה הדירה למתנת הבית וכלי הריהוט מתנת בין היחס

ולא ,  נכסי  מלוג  ווייןהמאחר  דרהיטים  ומטלטלין  ה  דלהוכיח  מסבר  יחמי  רמו  ב  כתמנםא .די
זו ה  ברלי  שסאה  רכן  נא.  רינן  הכי  גבי  דירהאמד  ומרל  וחקם  כן  א,  בעלניתנים  כמתנה  עבור  ה

ה  מצהיר  לפני  החתונה  שכל  הרהיטים  והמטלטלין  שמכניס יששייכת  אך  ורק  במקרה  בו  אבי  הא
שאת  הדירה  שערכה  רב   ומרל  וחאז  איכא  סברא  אלימתא  דק,  לביתו  אינו  נותן  במתנה  לבעלה

וליכא  גילוי  דעת  שאין  האב ,  ה  אומר  כןישן  אבי  האאולם  ברוב  המקרים  אי.  אינו  נותן  במתנה
מאחר  שלא  אמר  להדיא ,  נכסי  מלוג  ווייןההמטלטלין    ומנםאואז  ,  מעוניין  לתת  לחתנו  מתנות

אולם  גבי  דירה  כשעושה .  ואז  ממילא  אמרינן  שמכניס  זאת  עבור  בתו  בלבד,  שנותן  מתנה  לחתנו
ואפשר  שאם  היה  החתן ,  ת  חיבתו  אליואפשר  שמקנה  לחתנו  מחמ,  הרישום  בטאבו  יל  ידן  עייקנ
 ,מה  שאין  כן  דירה  שיש  מנהג  לתת  במתנה.  נה  לוקא  היה  מלבקש  שיקנה  לו  גם  את  המטלטלין  מ

  .דנתן לו במתנה מרש לוי ים הכמשו

 תכשיטים כמתנת אינה דירה מתנת

ל "הנ(ן  "הרמב  בתכל  פי  מה  שוהוא  ע,  אינה  מתנה  דןדין  ידולכאורה  עדיין  יש  לדון  דבנו .וט
 ): א שם"הרשב ושידחי ןיעיו, ב" עגסף דכתובות 

 לימיי  נה,  והא  דדייקא  לה  מהאי  דאמרינן  כי  אקני  לה  אדעתא  למיקם  קמיה"
אבל  זה  שרצה  ונתן  לה  מי  הכריחו ,  בדבר  שהוא  חייב  לעשות,  אה  סתםקנבה

 [...]"והיה לו לפרט , בכך

 במלבושיםד)  שם(  א"סק  הרמהא  דפד:  כתבש)  ק  ז"צט  ס  ןמסי  עזרן  האב(  חלקת  מחוקק  בןיעיו
הוא  מחמת  שנותן  לה  רק  כדי  שתתקשט ,  וחייבת  להחזיר  בגירושיןנה  תכשיטין  אין  דעתו  למתו

אבל  הנותן .  אדעתא  למשקל  ולמיסק  לא  אקני  לה  תסרח  עליו  אבל  אם,  בהם  כל  זמן  שהיא  תחתיו
נה  חייבת אי,  ם  ללבוש  ולהתנאותייאר  מטלטלין  שאינם  ראושפילו  אלאשתו  קרקע  או  מעות  או  

 .להחזיר

, מה  שאינה  חייבת  להחזיר  קרקעות  שקבלה  הוא  בסתם  מתנת  קרקע,  ל"ן  הנ"לדברי  הרמבו
שהרי .  כתכשיטין  וויאהלכאורה  ,  אולם  בדירה  לצורך  מגורים  שנותן  לה  משום  שחייב  במדורה

ה  משום  החוב  שלו  ולא  נתן  משום  חיבת  נישואין יתן  עיקר  הטעם  בתכשיטין  הי"לפי  הרמב
 .גרידא

ן  הוא "שם  שדיוק  זה  מהרמבו  לא  שכתבא,  )32  חלק  ו  עמוד  (ר"ן  בפד"מהרמבו  כן  דייקו
ה  את  הדירה  הרשומה  על יששלא  להוציא  מהא  ןידתי  הכי  למעשה  נהגו  בב.  להלכה  ולא  למעשה

ן "ולא  נוציא  ממנה  כדברי  הרמב,  אך  לא  הסביר  שם  מדוע  המנהג  כן,  שמה  שקבלה  מבעלה
 .ל"הנ

 : נת דירה למגורים לבין שאר מתנותתוסף בין מלעניות דעתי יש חילוק נו

מה  שאין  כן  מתנת  דירת ,  שאר  מתנות  נותן  מתנה  לשם  מתנה  אך  ורק  משום  חיבת  נישואיןב
אלא  שמחמת  המנהג  גם  מעביר  על  שמה  ונותן  לה  לשם ,  מגורים  עיקרה  משום  שצריך  דירה  לגור

, ק  לצורך  מגוריהם  המשותףו  שנותן  אך  וריבובכהאי  גוונא  ודאי  שכל  הנותן  חושב  בל,  מתנה
נותן  מתנה  שעיקרה  הוא  משום  אהבה  וחיבה  יש כשודווקא  .  ואינו  מוכן  לתת  אף  לכשתצא  ממנו
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אטו  מאן  דיהיב  מתנה  לחבירה  ולרחמיה  ערבא  בעי  למישקל ד)  שם(לומר  כדברי  החלקת  מחוקק  
 .מתנה גמורהא יווומשום הכי שם ה, מיניה דרחים ליה לעולם

ו  שלא  נותן  אלא  כשהם יבא  דכל  הנותן  דירה  לצורך  מגורים  חושב  בלך  לכאורה  אף  אי  נימא
ה וליכא  למילף  מהסוגי.  דאינם  דברים  מא  לןיוקי,  י  דברים  שבלבווה  ףף  סואולם  סו,  גרים  ביחד
 סקן  פוכ(שם  גבי  בגדים  דאדעתא  למשקל  ולמיפק  לא  אקני  לה    ןנאמריד)  א"ע  ד  נףד(בכתובות  

מחשבתו   תל  זאבכ,  משם  לכאורה  דאף  שלא  אמר  כן  להדיאחזינן  ו).  ט  צימן  סעזרן  הא  אב"ברמ
, י  אומדנא  דמוכחוול  דה"א  שם  קים  להו  לחזוקדדו  מרש  לואכן  י.  י  מתנהוודלא  הא  מהני

איכא  סברא  אלימתא  דאינו  נותן  לה  הבגדים ם  ומשום  דהת,  יםרדב  ןוייהו  ונאגוי  אדבכה
 י  גוונאאובכה,  ה  נאהישו  אאלא  עושה  כן  לצורכו  כדי  שתעמוד  לפני,  והתכשיטין  רק  לצורכה

גבי כן  ן  יאה  שמ,  איכא  אומדנא  דמוכח  שנותן  לה  רק  בגוונא  שעומדת  לפניו  ולא  כשיוצאת  ממנו
ואין .  אפשר  דלא  חשיב  אומדנא  דמוכח  כבגדים  ותכשיטין,  דירת  מגורים  דליכא  האי  סברא

) קלה  ןמסי(  ים  צבת  חכ"בשו  בך  כתוכ.  ל"בידינו  לחדש  אומדנות  שלא  מצינו  כן  להדיא  בדברי  חז

 .ן שםעיי, ת ראם"שם שוב

 מתנה לבטל לאומדנה מכר לבטל אומדנה בין ההבדל

ל  לבטל "הסברות  הנוח  מכ  דןדין  ידומהני  האומדנא  בנף  על  פי  כן  דא  מרש  לוכן  עדיין  יא .זט
דבמתנה   מריםש  אויד)  דיף  ערז  ס  ןמסי  שפט  מןשבחו(א  "הרמ  בתכל  פי  מה  שוהוא  ע.  המתנה

 ותהמקור  דבריו  מהגו).  שם(  המשכי  רא  גם  בד"הרמ  בך  כתוכ,  ן  דבריםייווה"  ברים  שבלבד"
 :כתב בטעם דין זהש) ק י"סשם (ע "בסמ ןיעיו). שם יבוריםי גאלמנה ניזונת והביאו השלט קרפ(אלפסי 

כן ן  יאה  שמ.  מסתמא  גמר  ומקני  אם  לא  דפירש,  ל  מעותיבדוקא  במכר  שקד"
ואמרינן  ביה ,  בטל  המעשהדאומדן  דעת  כל  דהוא  מ,  םינבמתנה  דהוא  בח

 ." םבחינדלא גמר בדעתו לתנו לו 

 מעך  משכו)  ב"ע  ט  מףדקידושין  ל(ד  "ירפות  סל  כתב  גם  בתו"אלפסי  הנ  ותהכדברי  הגו
 מתחיל  היבורדב  "  עז  מףד(כתובות    ותפשם  תוסב)  דק  י"שם  ס(א  "בהגר  בכתכך  ו,  )שם(ן  "בר

 ןנאך  הוסיף  שם  דבעי,  ה  פרק  מי  שמת"בהגה  בריו  דאובם  הו"הריב  תב  ככךו(,  ן  שםייע")  לאש"
ל  לא "אכן  לשאר  הראשונים  הנ.  שלא  פירש  להדיא  י  פלף  עא,  גילוי  דעת  שאינו  נותן  לשם  מתנה

 ).תנה משם לתכוון מאינו שעת דאומדן בגי סלא אעת דילוי גןנבעי

, גבי  מתנה"  ומדנא  דמוכחא"דלהלכה  לא  בעינן  ,  ל"א  הנ"חזינן  מדברי  הראשונים  והרמו
ל "הדרא  סברא  הנם  כן  וא.  דברים  ווייןה"  ברים  שבלבד"מאחר  ד,  דנא  כל  דהו  סגיובאומ

 וויאהולא  ,  אינו  נותן  לה  את  הדירה  אף  לכשתצא"  דאיו"איכא  אומדנא  ד  דןדין  ידודבנ,  לדוכתא
 .מתנה כשיוצאת ממנו

ש "ת מהר"כתב דבשוש) חק ל"ס טור הותהרז הג ןמסי  שפט  מןשחו(  ולהדגהסת  ננם  ראיתי  לכאומ
" ברים שבלבד "דגם במתנה הליירא בש שאלודיש דס"ביא שם את תשובת מהרה) ג נסימןב(לוי ה
 ).נד סימןבשם (ש הלוי הודה לו "ומהר, דברים ווייןהא ל

וכנראה ,  ל"א  הביא  כלל  את  כל  דברי  הראשונים  הנל)  שם(ש  הלוי  "ת  מהר"כן  המעיין  בשוא
דדברים  שבלב  אינם :  "כתב  ש)שם(ונו  וכן  משמע  מלש,  ל"אישתמטתיה  כל  שיטות  הראשונים  הנ

י ללכו,  במתנה  דבעין  יפה  הוא  נותן  ןל  שככו,  )ז  רימן  סשפט  מןשחו(זה  פשוט  בטור  ו[...]  דברים  
ל ואילו  ראה  לכ,  דעת  כל  הפוסקיםל)  ז  רןמבסי(ומשמע  מדבריו  שהוא  דבר  פשוט  ."  מאעל

הסכים  לו ש)  נד  סימןבשם  (ש  הלוי  "וגם  המהר.  ודאי  דלא  הוה  פליג  עליהם,  ל"הפוסקים  הנ
 .ל"א הנ"חזי לכל הראשונים והרמ ודאי דלא הווה פליג אי הווה, בשתיקה
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 מתחיל  היבורדב  "  עכו  קףד,  קו  ימן  א  סקלח  שפט  מןשחו(ת  בעי  חיי  "בשו  ולהדגהת  סראיתי  לכנו

 הליירא  בסד)  יזונת  נלמנה  ארק  פיבוריםי  גבשלט  בריו  דהובאוש(ל  "ז  הנ"הביא  דברי  ריאש")  כדו"
 : ל זהוכתב ע ,דברים ווייןה" ברים שבלבד"מתנה דב

ירא בכיון  דלא  מצינו  בשום  פוסק  זה  החילוק  בין  מכר  למתנה  ודאי  דלא  סד"
דודאי  חידוש  כי ,  לא  הוי  שתקי  מינה  ולהירא  בדאם  איתא  דהכי  ס,  הכי  ולה

 ."ריך לאודועיוצהא 

) ל"הנ(ז  "מלבד  הריאשהרי  ,  יםודאי  דלא  שתקי  מינה  הפוסק  יללעאר  בתנבר  י  מה  שככן  לפא

 מעך  משכו)  שם(ן  בקידושין  "מהר  מעך  משוכ,  ה  כתבו  כן"ם  בהגה"ד  והריב"ירפות  סם  התוג
 .ל"כתובות הנדות פמהתוס

 שווים ומתנה שמכר הסוברים כשיטת" לי קים "לטעון ניתן האם

ם יק"ואין  לומר  .  ל"א  פסק  כן  להלכה  כשיטות  הראשונים  הנ"הרי  הרמ,  בנוסף  לאמור  לעילו .זי
. אלא  כשמצינו  להדיא  שיטות  אחרות  בנידון"  ים  ליק"אין  לומר    יו  הכוגם  בלא,  א"נגד  הרמ"  לי

 .ל"אולם בנידון זה לא מצינו להדיא שיטת ראשונים החולקת על כל הראשונים הנ

 רי  ה–  איההריו  עלברו  מחציא  והמ  דה  זנידון  בהעלהש]  טכ–כח  טורת  הגהה[על  אורח  משפט    יון  עצריךו(
 .זה באשונים רנחלקוש צינו מאל

 שם  בכתבש]  קלה  ןמיס  [בים  צת  חכ"בשם  שו]  דיף  ערז  ס  ןמיס  [לום  שמשפט  בכתב  שה  מי  כהעיר  לישו
ולכן  אין  להוציא  ממון  מיד  המחזיק  אלא  בראיה  ברורה   אומדנה  השיעור  באידנא  הקיאין  בא  לאנןדם  "ארת  "וש

 בריםד"ד ן למאידקי, ראה שכתב כן רק גבי מכרהמעיין שם י. או באומד הנזכר בתלמוד או באומדנא דמוכח טפי
 נתבארו  שכמ,  אולם  במתנה  סגי  באומדנא  כל  דהו.  אומדנא  דמוכח  טפי  ןנבעי  ןל  כע,  דברים  ווייןהלא  "  בלבש
 .) עילל

 שיגרשנה בדעתו מעלה האם נישואין במתנות

, דברים ייןווה" ברים שבלבד"דבמתנה ימא לן דאף דקי ות דעתייענלאה  רכן  לאחר  העיון  נא .חי
 בתכל  פי  מה  שוהוא  ע.  ומתנתו  מתנה,  דברים  ווייןהלא  "  ברים  שבלבד  "דןדין  ידובנ  תל  זאבכ

שנשאל  באדם  שכתב  לאשתו  בעת  הנישואין  שלא  יקח ן  שם  ייע)  צה  ןמסי  א  קלח(ץ  "ת  תשב"בשו
שנים  ולא   שרעושהה  עמה  [...]  כל  כתובתה  והתוספת  ה  ואם  יקח  יפרע  ל,  ה  אחרת  עליהישא

יכול  לישא  אחרת  ולא   ונאגוי  אובכה,  ועכשיו  טוען  שלא  התנה  כן  על  דעת  שלא  תלד,  ילדה
ללכת  אחר   שרי  אפאש")  ודע  יויה  "מתחיל  היבורדשם  (ץ  "התשבל  זה  והשיב  ע.  לשלם  את  כתובתה
כי  אינו  שכיח  ואינו  מצוי  תמיד ,  שאינו  עולה  על  דעת  בני  אדם  בשעת  התנאי,  אומדן  דעת  שכזה

" ברים  שבלבד"וליכא  כאן  ,  ועל  כן  ודאי  דבשעת  התנאי  לא  חשב  על  זה.  שנשים  אינם  יולדות
 : ונוו לשץ וז"תשבה) שם(וסיים , כלל

שהרי  במילתא  דלא  שכיחא ,  אבל  לפי  דבריך  בשעת  התנאי  אין  לנו  לומר  זה"
אין זו , ועכשיו שנולד דבר זה תרצה לחלק בתנאי,  לא  מסקי  אינשי  אדעתייהו

 ".סברא ולא יעלה על דעת משכיל

ו  בשעת  המתנה  או יבבלל  זה  שחשב  ע,  א  היכא  דאמדינן  דעתיהוקמבואר  בדבריו  דדוו
ל אי  לא  חשב  עודאולם  כשו.  דברים  ווייןהובמתנה  ,  דברים  ווייןהדבמכר  לא    ןנאז  אמרי,  המכר

י אודאי  דבכה,  החדש  שאינו  רוצה  בוין  ורק  עתה  לאחר  זמן  נולד  העני,  ו  בשעת  המתנהיבבלזה  
 . דינאלא שייך האי ונאגו
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לא  שייך ם  כן  א,  "ברים  שבלבד"דבשעת  המתנה  לא  היה  כלל  אף  ,  דןדין  ידובנ  ים  הכמשוו
דאילו  שאלו  אותו  בעת  שנתן  האם  נותן  גם  לכשתצא  ממנו   מרש  לוואף  שי.  דברים  ווייןהלומר  ד

דאי  שגם  לא  חשב ווה  דעתו  ובילאולם  כל  זמן  שלא  שאלנוהו  ולא  ג,  ודאי  דהיה  משיב  בשלילה
בעת "  ברים  שבלבד"כלל  אף    וויהזה  לא  ין  ורק  עתה  נולד  עני,    בעת  שנשא  את  אשתועל  גירושין

 .דברים אף במתנה ווייןהולכן לא , שנתן

 ?השידוך שיתבטל בדעתו מעלה האם – אירוסין במתנות

. ולאחר  זמן  גירשה,  הישקא  בנשא  אווץ  הוא  ד"יש  להעיר  כי  כל  דין  זה  דילפינן  מהתשבו .טי
וזמן  קצר  לאחר ,  אשתול  שם  לאחר  האירוסין  רשם  מחצית  הדירה  עאולם  אם  אירס  אשה  ו

, דביטול  אירוסין  הוא  דבר  השכיח,  ודאי  דהמתנה  בטלה  ונאגוי  אבכה.  האירוסין  התבטל  השידוך
ריש (וכעין  זה איתא בכתובות .  לכונסה  תל  מנאי  כל  אחד  הנותן  מתנת  דירה  לארוסתו  נותן  עודובו

אלעזר  בן  עזריה  אומר  מן  האירוסין  בתולה  גובה '  שם  ר  ןיתמתניב)  ב"ע  ד  נףדפרק  אף  על  פי  
דף  מז   (ותפבתוסן  שם  ועיי,  לא  כתב  לה  אלא  על  מנת  לכונסהש)  וספת  תלאל(מאתיים  ואלמנה  מנה  

 תל  מנלא  כתב  לה  אלא  ע,  אנן  סהדי  שכל  מה  שכתב  לה  התוספתד")  שלא"ב  דיבור  המתחיל  "ע
 .לכונסה ואין דעתו כלל להכניס עצמו בספק

, לכונסה  תל  מנור  דבריהם  דודאי  בעת  שכתב  לה  אנן  סהדי  שחושב  לכתוב  אך  ורק  עביאו
 .דבריםוי ו הויבמאחר שחשב כן בל ונאגוי אובכה

  )דעת הרוב(מסקנה 

מתנה  אף  לכשתצא  ממנו  בעת   וויאהעל  הרושם  מחצית  הדירה  על  שם  אשתו  ב:  דברינו  מעולהה
 .הגירושין

 דעת המיעוט

חלוקת דירת מגוריהם ין ורק עני, רושים לאחר שהגיעו להסכםג) שיבמה, המבקשת: להלן(צדדים ה
שנקנתה מכספי מכירת קודמתה שבאשדוד שנקנתה אף היא מכספי מכירת קודמתה (הנוכחית ברמת שלמה 

 . לאחר הגט ןידת היתר הרכוש השאירו להכרעת ביו) שבביתר

 הדין בבית בדיונים הצדדים טענות

) 10.7.13(ג  "אב  תשע'  חו  בתביעת  המשיב  לשלום  בית  בתאריך  גנפת  ןידת  היוני  הצדדים  בביד

 .הצהיר שבכוונתה לתבוע גירושיןכ "שהמבקשת סירבה לתביעתו ובכ

ול חזר  המשיב  על  תביעתו  שמוכן  לעשות  הכ  )30.10.13(ד  "תשעון  שוחמרבו  "תאריך  כב
הצדדים .  ה  הרפואיתיתושהמבקשת  לא  רוצה  להיות  מודעת  לבעי,  למען  הילדים,  למען  השלום

שבט א  "יתאריך  בבדיון  שאחריו  .  הודיעו  שהסכימו  ללכת  למכון  אבחון  על  חשבון  הבעל
. חזר  בו  המשיב  בגלל  עלותו  הגבוהה  של  האבחון  והודיע  שמסכים  להתגרש  )12.1.14  (ד"עשת

שעים תהמשיב  מודה  שצד  המבקשת  השקיע  יותר  מכ  "באותו  דיון  טענו  על  חלוקת  הרכוש  כשב
 . בעלות הדירה אחוז

תגרשו  הצדדים  לפני  שהיה  ביניהם  הסכם  על  הממון ה)  11.2.14(ד  "עשתאדר  א  א  "תאריך  יב
 מר  המשיבא)  13.5.14(ד  "עשתאייר  ג  "בדיון  מזונות  שהתקיים  בתאריך  י.  ושאר  הדברים
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ם "כתיבת  סתח  מ"שמש  מאות  חמהכולל  וכח  "  ששלושת  אלפים  וארבע  מאותכמשתכר  ש
 . ם לסמינריםוגם משל ח"שלפיים אושחמיו נותן 

 להלן( בי המבקשתאהמבקשת שכ "מרה בא)  22.10.14ה  "עש  תשריח  בת"כ(דיון  נוסף  למזונות  ב

השאר  שילמו ,  דירה  ויש  לשלם  לו  זאתהחיר  ממ  מונים  ושלושה  אחוזיםשילם  ש)  האבא:  גם
 ושהכסף  מהאבא  הוא,  לאחר  נישואיהם  רכשה  נדירהה.  משכנתה  והון  עצמי  של  הצדדיםמ
שני  הצדדים  וצריך ל  שם  המשיב  טען  שהבית  רשום  עכ  "ב".  לא  נרשמה  כךכהלוואה  והיא  "

גם  המשיב  טען  שהכסף  לא  ניתן .  ושהאבא  נתן  הכספים  בתורת  מתנה,  להתחלק  בשווה
עוד  אמר .  ולא  לבעלו  כהלוואה  ואמר  זאת  לביתח  "  שישים  אלףשהאבא  אמר  שנתן  .  כהלוואה

לא  עשיתי  שום .  ארתי  לעצמי  שהם  יתגרשוזרתי  להם  ולא  תיע  "–די  שיחיו  בשלום  כשנתן  הכסף  
המשיב  אמר ".  מונים  ושלושה  אחוזיםששילמתי  עבור  הדירה  הנוכחית  .  על  כך  תנאי  מראש

ביקש  לחקור  את  המשיב  על  כספים   המבקשתכ  "ב".  אכלנ"שחלק  מכסף  מכירת  הדירה  בביתר  
חרף ,  ההתיר  לאם  לגור  בדיר  ןידת  הבי.  למקומות  עלומיםל  "שהעביר  ממכירת  הדירה  הנ

שימנע  בעיות  בזמן  מכירת  הדירה  מחמת וח  וי  כיפן  ייתהתנגדות  המשיב  לכך  גם  אם  האם  ת
 . מגוריה שם

המשיב  על  טענתו  שהדירה  תתחלק כ  "זר  בח)  28.4.15(ה  "עשתייר  בא'  ט  בתאריך  דיוןב
ישה אה  ושמסך  ב  לוואה  ההמבקשת  אמר  שנתןי  אב.  בשווה  ותבע  זכויות  בפנסיית  המבקשת

וביקש  לקבל  סך  זה .  כישת  הדירה  ברמת  שלמה  שלא  נרשם  עליה  שטר  הלוואהלרח  "  שאלפי
ימה  אותו  כשלא  החזיר   רען  שהמשיבט,  שהשקיעח  "לף  שאמש  מאות  עשרים  ושלושה  חועוד  
נתן  בפירוש  כהלוואה  כדי  לחסוך  לחתנו ח  "שישים  אלף  שזר  על  טענתו  שסך    וחסףככל  ה

אלא  שלא  נכתב  שטר   –"  2011היה  בשנת  זה  .  הואיקש  ממני  הלו  במשיבה  "–  שיעבוד  בבנק
 . הלוואה

 םנאמר  שנות  טען  כי  אבי  המבקשתוניתנו  כהלוואה  ח  "שלף  אמשיב  הכחיש  ששישים  ה
הכחיש  העלמת  כספים  ואמר  שהפקדת .  ה  שם  כשאביה  אמר  זאתיתושהמבקשת  הי"  זרהע"כ

ם העביר  הכסף  לבנק  לאומי  ומשר  כך  תה  בידיעת  המבקשת  ושאחייהכסף  בבנק  טפחות  ה
יו  במצוקה  כלכלית  ולקחו הי  הם  כו,  לתשלום  הדירה  באשדוד  לאביה  שבנה  הדירה  ומכרה  להם

 .ח" שרבעים אלףאכם "מהפק

הוגש  ערעור  בטענה  שאחד  מדייני  ההרכב ,  בר  פסק  הרכב  קודם  שהחלוקה  תהיה  שווהכ
 .חזר התיק להרכב דנן, ולאחר שהתקבל הערעור, הקודם לא ישב בדין

כ  המבקשת  שהאבא  נתן  את "מרה  בא)  23.01.17(ז  "בת  תשעה  בט"כ  תאריך  בדיון  האחרוןב
ה ישלא.  ושהיו  חייבים  לרשום  בשווה  בגלל  ההלוואה  המותנית,  הסכום  לבתו  והיא  נתנה  לקבלן

ה  שהיא  לא  עושה  כלום ישבאותה  תקופה  המשיב  הטיח  בא.  הכספיםין  לא  היה  שום  מידע  בעני
ה זיה הביכול  מחמת  הלידה  אך  באמת   כ–יכאון  יא  לקחה  כדורים  נגד  דה".  ולת  נפשח"וקרא  לה  

הוא  נתן .  וזה  גרם  שלא  טענה  על  הכספים  והעלמת  חלק  מהם  בידי  הבעל,  בגלל  היחסים  בבית
ומיד "  הזרים  כספיםל"  ולכן  המשיך  2012סטירות  והיה  אלים  ואביה  לא  ידע  מזה  עד  וש  לה  של

 . שידע שיש בעיה הפסיק

ה  הנפשי  כתוצאה  מאלימותו  לא  יכלה  למחות הביא  עדים  שבגלל  מצב  ליקשהבבקשת  המ
רבעים  אלף ה  אשהמשיב  אמר  שהחזיר  למשכנת.  שעבדה  כמו  עשר  נשים  גם  אחרי  הלידה.  כנגדו
 .הוא החזירח " שאלףישה לושים וששהתברר שרק ר כך ואח דולר
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ל  שבחלק מהכסף השתמשו למחיה ואביה ידע והעיר לו שאינו יודע לנהל "משיב  השיב  כנה
אמר  שאינו  אלים  חוץ  מפעם .  ב  חתמו  על  הסכם  יששכר  וזבולון  ונתן  הדירה  בלי  תנאיםושו,  בית

אבחן  את   ונהברופסור  פ  –עוד  אמר  שהפסיכיאטר  .  חת  שאילצה  אותו  ונתן  לה  סטירהא
  .המבקשת

 והערות עליהן בסיכומים טענותיהם תמצית

לבעלותה אר  הדירה  כולה  ישת,  חרף  הרישום  בטאבו  בחלקים  שוויםשמבקשת  תובעת  ה
 : מהנימוקים דלקמן

ה  השקעת יתה  היייובאופן  שבדירה  השנ,  ביה  נתן  יותר  כספים  כבר  לקניית  הדירה  הראשונהא.  א
ולצורך  רכישת  הדירה  השלישית  הוסיף  האבא ,  שליש  –  והמשיב  ,ני  שלישים  ש–  צד  המבקשת

 ). קשתח עד יח לסיכומי המב ףיסע(הלוואה ח ב"שאה אלף מעוד כספים רבים כשחלקם מעל 

והטבות  שניתנו  אז   השכנתמלצורך  קבלת    אילוץבהצדדים  בשווה  נעשה    ניל  שם  שע  רישוםה.  ב
וכמו  כן  כדי  שלא ,  בני  הזוג  בחלקים  שווים  ניל  שם  שרק  לזוגות  ובתנאי  שהרישום  יהיה  ע

 . יתערער שלום הבית אילו היה נרשם בחלקים לא שווים

הכסף  ניתן  מאביה ,  לטענתה.  ולא  הוכחשוזה  מוסכם  ,  יקר  המימון  לדירה  בא  מאביה  ע.ג
שהאבא לא ידע כי ) א(: משתי סיבות, תנה בטעותמה יתזו הי, ואם תמצי לומר כמתנה, כהלוואה

ושסתר  את  עצמו  כאשר ,  ולרמוס  את  אישיותה  עד  שהגיעה  לטיפול  נפשי  הכותהלהג    נהמשיב
בדיון האחרון בפני ההרכב (כך ר ואח, לא  הכה כללש)  בתשובה  לערעור  ובסיכומיו(מצד  אחד  טען  וכתב  

' מדירה  א  עלים  כספיםההמשיב  )  "ב(.  ען  שרק  פעם  אחת  סטר  לה  כשאילצה  אותו  לכךט)  דנן
תוך  שהמשיב  מודה  שאכן  בשעת ,  'חסר  כסף  לדירה  ב  שאב  לאמר  שסף  כוספת  תהאבאמוביקש  

" נמצא  שאת  התוספת  לקח  במרמה  ושלא  כדין  [...]  מעשה  לא  ידע  האבא  בעת  הכנסת  הממון
 ). לסיכומיה ג עיףס(

ח  שהתקבלו  ממכירת  הדירה "בסך  כמאתיים  אלף  ש  עלים  כספים  העצם  הדבר  שהמשיב  .ד
דפי וא  הדבר  התאפשר  משום  שהיא  לא  ידעה  לקרש,  )אחרוןהבדיון  (  מבקשת  הטוענת,  הראשונה

מחמת  הפחד  ממכותיו  וסטירותיו  לא  העיזה  להעיר ש,  ענהט)  טמ–מח  יםיפסע(  ובסיכומים.  בנק
 . ר על הכספיםדב

) 20  רהוש  2  מודעראה  בפרוטוקול  ,  27.4.15  –ה  "ייר  תשעבא'  ח(נם  טענה  בדיון  אומ
ולא "  חוקהמ"  ווכה  מהיתהי  ש–)  נפשי  (ילוץאאך  האימון  שנתנה  בו  היה  ב,  נתנה  בו  אימוןש

 יצויןו].  'פ[והרב  ]  'ג  [רב  הת  אעדותלל  כך  ביקשה  להביא  ע  (ווהשהעיזה  להתנגד  לרישום  
 )או  עדות  מטעמו  עת  דוות  חהזמין  לתכןייו,  בונה  ורסרופ  פל  שטיפולו  בייתה  הי  כיוןד  בנאמרש
ד  ףיסע." (פסידית, י לאמנתה: "טעון ליתכן ילאו,  "וכלנ"ו"  נבג"לא  ידעה  שהוא  ש –  עותטו  בא

 ). מא שם ףיוסע

ותמיד  היא  זו ,  ם"כראוי  אף  שהשתכר  טוב  מאוד  מכתיבת  סת  א  זן  ולא  פרנס  להמשיב.  ה
ועד  היום  היא  לבדה ,  ובעזרת  סיוע  כספי  חודשי  מאביה,  ה  מעבודתה  גם  בעת  מחלתהשפרנס

השתמש  בכספי   שוא  בטענת  המשיבפא  אין  אמתו.  נושאת  בנטל  גידול  הילדים  ואף  בנישואיהם
יחסית "  א  פרופורציונליל"ו"  יגדא"יה    ההמשיב  יל  ידמה  גם  שהסכום  שנלקח  ע,  הדירה  למחיה

 ).יז עיףסשם (. לעלות מחיה לשנה אחת
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מר א  )27.4.15(ה  "ייר  תשעבא'  התקיים  בתאריך  חשדיון  ב  יכהוכחת  דבריה  היא  אומרת  ל
בסוף  לאחר  הגט .  האבא  בבית  הדין  שהמשיב  אמר  לו  שהכסף  הלך  להחזר  משכנתה  לבנק  לאומי

ומשם  ליעד  לא  נודע  והבנק  אינו  יכול  לתת ,  התברר  שהופקד  לחשבון  פרטי  שלו  בבנק  טפחות
 .ריהדבן ד כאע. שנים שבע תיעוד כי עברו

ם  אם  לא  היה  אומר  לאביה גלא  שא,  וכחה  ההם  מאין  וביה  אברי  דאלו  שוערי  אומנםו
שאביה  היה  רגיל ון  שכיו  לטענת  המבקשת  –  ש  רגליים  לדברי  וםמקל  כמ,  הששילם  למשכנת

היה  לו  לשתפו  בהתייעצות  ובהחלטה  אם  להפקיד  הכסף  בבנק ,  לסייע  בממונו  ככל  שנדרש
ומן  הסתם  היה  האבא  נענה  לסייע  בכלכלת ,  ותו  לדירה  הבאה  או  להשתמש  בו  למחיהולשמור  א

ועצם  הדבר  שעשה .  'ולשמור  את  הכסף  וכו,  הבית  מה  גם  אם  הסיבה  למצוקה  היא  מחלת  בתו
באמת  היה   גם".  ומר  דרשניא  "–שניהם  לזאת  לבדו  ובחשבון  על  שמו  בלבד  בזמן  שהכסף  שייך  

 ק  רקלוהרי  בפועל  מהמסמכים  עולה  שסי,  מלוא  הסכוםאת  ה  לו  להפקיד  לסילוק  המשכנת
שהמשיב  השיב ,  שבדקנו  צאנו  עד  כמה  מאל).  ולר  דלף  ארבעיםאמתוך  (ח  "ש  אלף  ישהששלושים  ו
 .הרי חלק מהכספים שלו –" נבג"גם לטענתה שהוא  וםמקל מכ. לטענה זו

להבינם עד  כמה  שניתן    (נסכם  הדבריםו)  לסיכומיה  6–4  םידובעמ(וד  כתבה  להוכיח  ע
יות נעלאה  רנעיר  על  סדר  הדברים  הנו)  דיו  ן  הכתיבה  והניסוח  לא  היה  נהירובמדויק  כאשר  סגנ

 : תידע

 שאילו  ידעה ,  קרשפיה  המבקשת  ידעה  שהפקיד  הכסף  בבנק  טפחות  היא  לענת  המשיב  ט .א

ה "דיון  מתאריך  כ  בהמשיב  ודההוממילא  הוא  לא  היה  מופתע  כפי  ש,  תה  מודיעה  לאביהייה  –
, ת  הכסףאכה  מבזבזים  כ':  כשנודע  להאבא  שחסר  כסף  הוא  אמר  לי"ש  )23.01.17(ז  "תשעבת  בט

." והרי  לא  טען  המשיב  שהמבקשת  רימתה  את  אביה  ולא  הודיעה  לו  '!?אתה  לא  יודע  לנהל  בית
 .ריהדבכאן ד ע

ולא משום , אונה וכיוצאיככי  אולי המבקשת שכחה להודיע מחמת ד  לכאורה  אין  זו  הוכחהו
 . ות את אביהשרצתה לרמ

 ואחר,  העירו  דע  ישהאבא  )לפרוטוקול  49  ורהשאה  ר,  26.1.17  –ז  "שעתבת  ה  בט"כ(חילה  אמר  ת .ב
חתום לביקש  ר  כך  אח'  !?תה  לא  יודע  לנהל  ביתא  '  [...]האבאע  לנודכש  "מרא)  שם  51  רהוש(כך  

, מוצת  עשכביכול  סתר  המשיב  א  מדה  מזה  המבקשתל.  ןד  כאע  [...]"על  הסכם  יששכר  וזבולון  
 .ריהדבן ד כאע )51 לשורה 49משורה (

דר  הדברים  מראה  שבהמשך  ביאר  את  דבריו  הקודמים  וחזר  אליהם ס,  יש  להעיר  שלא  היאו
והוסיף  שכאשר  אביה  ראה  שכילה  את  הכסף  לכלכלת ',  ווכאון  יכלאחר  שהזכיר  את  חולי  הד

  .הוא עשה הסכם יששכר וזבולון כדי שיהיה להם כסף למחיה, הבית

קל  וחומר  שאילו  הודיע  לה ,  עשה  הסכם"  יששכר  וזבולון"  שאם  על  לגבי  טענתהגם   .ג

מה  שהיה  גורם  לאביה  לכעוס  על ,  והייתה  מודיעה  זאת  לאביה(המשיב  על  החשבון  בבנק  טפחות  

  היה  האבא  דורש  הסכם  כתוב  מכאן  ולהבא  על  הסכומים ,)חתנו  על  אי־ידיעתו  לנהל  משק  בית

  :הגדולים בהרבה שנתן לדירה

כי דרך העולם לכתוב  פריכא הוא ומרל וחק, מהסכם יששכר וזבולון ומרל וחש לומר שהקי
והראיה ,  ולחתום  על  הסכם  יששכר  וזבולון  על  עצם  השותפות  בלימוד  התורה  ככתוב  בספרים

בשאר כן  ן  יאה  שמ,  א"סקי  שליטיבקניח  "שהרי  עשו  זאת  בטקסיות  אופיינית  בבית  הגר,  לכך
 . אין מנהג לכתוב זאת, לדירה ולמחיהמתנות שנתן כעזרה לזוג 
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א וקשחסרון  המנהג  בזה  דו  מרש  לוי,  שאין  מנהג  לכתובון  היא  הנותנת  שכיו  מכל  מקוםו
 . אה כוונת מתנהוולטענת המבקשת שאין לראות באי כתיבת הסכם הלוח מוסיף כ

 . חן לגופה בלי קשר להסכם יששכר וזבולוןיבהטענה צריכה לה יםעל כל פנ

  והשתכרה  כאלפיים  וחמש  מאות 2007–2003טענתה  שעבדה  בין  השנים  כראיה  ל .ד

אומנם  נראה  ממנו  כי  עבדה  מאוגוסט .  ח"ח  הביאה  רק  תלוש  אחד  על  סך  כאלף  מאה  ש"ש

מכל  מקום ,  )5.58:  'ותק'נרשם  ב  (2009  פברואר  –  עד  התאריך  הנקוב  בתלוש  2003

סעיף  ל (די  אביה  טענה  שהתקיימו  גם  מהבטחת  הכנסה  ומתשלום  כל  השכירות  על  י

 ).לסיכומיה

  לטענותיה שהביאה הלכתיים נימוקים

 : ון כזה אינו קובעידשהרישום בנ פוסקיםהמבקשת הביאה בסיכומיה מדברי ה

 לק  חולדברגנ  ג"הגרזל(לב  המשפט    רפסו)  ק  ז"סשם  (חלקת  מחוקק  ו)  צט  ןמסי(  רזעהן  ביינה  לאצ .א

 ).ג נןמסי עזר הבןא(א "הרמו) ם תנובא בשם ר"ע ז מףד(כתובות  ותפציין לתוסש) רנו מודא ע

) ק  ב"צט  ס  ןמסי(  י  תשובהחהובא  בפתש)  מא  קעזר  הבןא(  פרם  סות  חת"מו  כן  הזכירה  שוכ

יש  לחלק  בין  תכשיטים  ומתנות ש)  כט  ימן  א  סלקח(ט  "ביולמ)  הרס  ימן  סוף  ב  סלקח(ץ  "ציין  לתשבש
יש  להבדיל   ש)355  מוד  י  עלקח  (ר"דפכן  ותחיה  אתו  לבין  מתנות  סתם  להשקעה    שתל  מנשנותן  ע

בין ל)  צט  ןמסי(  י  תשובהחר  הפתיבועליהם  ד,  בין  מתנות  שלפני  הנישואין  שנעשו  לקירובי  דעתא
ה  שם יתמתנות  הניתנות  במהלך  הנישואין  שאין  ניתנות  לגמרי  אלא  כל  זמן  שחיים  יחד  ולא  הי

  [...]. מרידה

 ה  לגרם  וותה  אהיכה  שסרח  שלאא  מרד  שענה  טא  להריש,  בריה  דל  עהעיר  לש  ילכאורהו(
 .) תהינבז אפילו ומפסידה שמרו אא לבזהו, התגרשל

שהודה  שהיה  לה   כמה  ומה  כחתל  אע(ולא  התנצל  ,  שהיכה  אותה  ודההשהמשיב    דןדין  ידונב

 מרינן  א")?כי  כך  עונין  את  המעוקותו  "–  אותו  לתת  לה  סטירה"  ילצהא"לידה  ואפשר  שמחמת  זה    כאוןיד
 דןדידון  ילקמן  נתייחס  אם  יש  מקום  לטענה  זו  בנו.  יהלו  היב  יאליזל  למואדעתא  למיפק  

 .מיא דשייעתאבס

חוק  יחסי  ממון  שאינו  מתחשב ל  פי  לפי  שע  ,יטומתאסין  ין  לדון  שהרישום  מהווה  קניא .ב
כבר ,  אלא  בשיתוף  ויחסי  הממון  שבין  בני  הזוג,  ברישום  של  בני  זוג  נשואים  כבשותפות  רגילה

י   לחוק  יחס8סעיף  ל  פי  ושכאן  המקום  לפסוק  ע,  סיטומתאין  מהווה  קניאין  לדון  שהרישום  
 .וןממ

. השלישית  והיאם  גם  בתקופת  רכישת  הדירה  השני  עיין  לישו,  הראשונה(תקופה  שנקנתה  הדירה  ב .ג
שאם  איתא  היה  האבא   ומרש  לשניהם  ואולי  י  ם  של  עשומה  רייתה  הכברה  שמשכנת  הם  עגרר  נאילוץ  האוליו

אשתו  באחוזים  אלא  שכאן  באה  הסברה  הנוספת  משום   םל  שיחס  לכסף  שהוסיף  שירשם  רק  עצריך  להתנות  ב

ורשומים (ומענקים  ממשלתיים  אלא  אם  היו  נשואים  ה  א  היה  ניתן  לקבל  משכנתל)  יתם  בשלו
 . )?בחלקים שווים

לא  גם א)  ח"  סו  פימןס(  רזעהן  אבה  י  משובא  בדרכה)  תתקנז  א  קלח(א  "לא  רק  להרשב,  י  זהפל
 בך  כתוכ".  פנחיאל  "או"  מברחתכ"ש  לומר  שהרישום  היה  רק  י)  דן  מיסכלל  צו    (ש"ת  הראלסבר
 .ריודבן עד כא). 353 מוד עז טלקח(ר "בפד
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יובא  בסוף   ו267132/1  )ד  נתניה"ביה(תיק  בין  ק  דבפס  מיאדשא  עתייו  בסינאכן  כך  העלו
 .נימוקינו אלה

ואינו  מהווה  ראיה   ם  ביתשום  שיקולי  שלומרישום  בשווה  נעשה  ה:  הברסכתבה  עוד  ו
, )קיט  ואילך  מוד  א  עלק  חרהפטיג  ווסףא(כתובה  באוסף  פסקי  דין  בית  דין  הגדול    ו  זברהס,  מתנהל
ועוד  פסקים   ,תאהביא  ז  ש)א  ירךכ(י  בן  יעקב  בשורת  הדין  "של  ידידנו  הגרצ  ןק  דיגם  בפס  ןיעיו

מירת  אב אנראה  ש  דןידדון  יויש  לסייע  דבריה  לכאורה  שהרי  גם  בנ.  רבים  ההולכים  בדרך  זו
אך  דא ,  ראה  שגילה  דעתו  שרק  לצורך  שלום  נתן  ולא  שיגרשנה  מהמבקשת  שלא  חשב  שיתגרשו

 .די גילוי דעת שאמר כן עובר לנתינת המתנהעעקא שאין לנו 

זמנינו  אין  הרישום   שב)ויף  ב  סעס  סימן  וא  כיףעס  ס  ןמסי  שפט  מןשחו(  לחןושך  הם  הביאה  מערוג
צריכים  הדיינים  להיות  מתונים  בזה  הרבה   ו)'להברחה  וכו(ה  טעמים  מהווה  הוכחה  כי  יש  הרב

 .והבאנו דבריו לקמן. ולחקור בזה הרבה

ן ידוובנ.  הנסיבותל  פי  פשר  עלתב  שיש  כ)  רנח  מודעיא    רךכ(רב  צבי  בן  יעקב  בשורת  הדין  ה
עו   –ד  ע  יםיפסע(.  ה  ואין  מקום  לפשרהישלאול  הכ,  ה  תרמית  ומתנה  בטעותיתשהתברר  שהי  דידן

וגם  שהמשיב ,  שלא  הוכחו  הדברים  הוכחה  מספקתון  אך  באמת  כיו.  ריודבן  עד  כא).  לסיכום
 .יש לפשר גם בנדוננו וכדלקמן, כהודאת המבקשת ומהדוכה השתתף בתשלומי המשכנת

במתנה  שהיא   ד)ד  בהגה,  ז  רימן  סשפט  מןשחו(בדיני  מתנה  נאמר  ,  וד  כתבה  שבלאו  הכיע
 בוך  כתכו,  )טאבו  בישום  ריש  שאחר  לם  גהו  זם  אעיין  לשי(.  מתנהכל  אומדן  דעתא  מבטל  ה,  בחינם

 ). 193–192 םימודעג  רךכ (ר"בפד

 .מבקשת הנימוקי וענות טאן כעדו

  תשובת המשיב

 . הרישום בחלקים שוויםל פי ש לחלק עי

  )והערות עליהם( תמצית נימוקיו

) 117  דומא  ערך  ר  כ"פד(בע  פסיקה  הרווחת  גם  בבתי  הדין  הרבניים  היא  שהרישום  בטאבו  קוה .א

הורי  הכלה   יל  ידרכישת  דירה  ע:  ")116  מוד  עא  ירךר  כ"פד(לרישום  בטאבו  יש  דין  סיטומתא  וש
וכתמורה  להסכמת  החתן   [...]  כמתנה  גמורה  [...]  החתןל  שם  בלבד  ורישום  מחציתה  ע

 ". לנישואין

אבא  כן  אלא המר  או  ללא  ,  הלוואהבואותם  כספים  שטוען  שנתן  ,  כספים  ניתנו  במתנהה .ב
ם ג).  22.10.14  –ה  "שעתשרי  בתח  "  ומכ28.4.15  –ה  "עשתייר  בא'  מטים  ניוי  הדקולופרוט  יל  פע(  לבתו  אמר

. נתן  אותם  לבת  שלו  והיא  הכניסה  אותם  לחשבון  המשותף  לצורך  הדירות,  הכספים  שנתן  האבא
ומי  המשיב  החדשים לסיכ  25  ףיסע(א  ידע  כי  מדובר  בהלוואה    ללא  נחתם  כל  הסכם  הלוואה  והמשיב

 3  דומ  ע22.10.14 –ה  "שעתשרי  ח  בת"כ(האבא  הודה  באותו  דיון    ).29.5.17  –ז  "בסיוון  תשע'  ד  מתאריך

נתן  הכסף  כדי  שהצדדים  יחיו  בשלום  ולא  העלה  על  דעתו  כי  יתגרשו ש)  47–44  תורשופרוטוקול  ל
כן  והיה  מבקש יתו  חשש  ייבאילו  היה  מקנן  בל"  –)  24  ףיע  סאחרונים  המשיבהסיכומי  (ברבות  הימים  

אין  לו  להלין  אלא  על ,  מאחר  ולא  עשה  כן  מסיבותיו  שלו.  לעגן  את  הכספים  בהסכם  כלשהו
 .)26סעיף (" עצמו
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 7  ףיסיכומי  המשיב  סע("  ולוכול  דבר  המוכחש  מכ  "–וד  טען  שלא  היכה  את  המבקשת  כלל  ע .ג
  "). כזבי–שם האישה המוכה "ובתגובה לערעור 

ותה  פעם  אחת אה  יכודה  שהה)  23.1.2017  –ז  "עשתבת  ה  בט"כ(האחרון  בדיון    י  כיוער  ךא
 ין  א:ועריבעניין  זה  ו  ).56  רה  שוחרוןאדיון  (ש  להביא  עדי  אופי  מהכולל  ביקכשאילצה  אותו  לכך  ו

 ."היה אדם בצאתך וחיה בביתך "יםגעל עדי אופי כאשר יש הנוה ך כל כהסתמךל

  בעת  שהמבקשת  לא  עבדה  מחמת עוד  השיב  שהשתמש  בכספים  לכלכלת  המשפחה .ד

 –ה  "באייר  תשע'    וט22.10.14  –ה  "ח  בתשרי  תשע"כ(מחלתה  הנפשית  כפי  שהסביר  בדיונים  

) 28.4.15(ה  "באייר  תשע'  בדיון  ההוכחות  ט.  והמבקשת  הודתה  שנתנה  בו  אימון,  )28.4.15

כי  מדובר  בתכנית "וקטעי  חשבונות  הבנק  שהציגה  מראים  ,  לא  הוכיחה  המבקשת  דבר

מספר )  בגלל  דיכאון  לידה(מתברר  כי  לא  עבדה  .  )  לסיכומים33סעיף  ("  סכון  כזו  או  אחרתחי

מודה  שהאבא  עזר ).  34סעיף  (  לאחר  המגורים  בביתר  ולפני  שעברו  לאשדוד  -שנים  שחלפו  

ירידת ,  ל"  מלבד  הנ).38סעיף  (אך  אין  מזה  השלכה  על  רישום  הדירה  ,  לצדדים  במחיה

 ). 39סעיף (הדולר גרמה להפסדים 

הזכרת  הסכם  יששכר  וזבולון  בסיכומי  המבקשת  הוא  הרחבת  חזית  אסורה  כיוון  שלא  .ה

 ). 46סעיף (נטען בדיונים 

 . )בעל הפי מ– 53 רהוש 2 מודעבפרוטוקול ' ר, 16.1.1 – ה"שע תבתבטה "כ(כן הוזכר בדיון  י כוערי

47עמוד    ('הוא  צד  גמכיוון  שהתובע  בזה  הוא  האבא  ש,  אין  סמכות  לבית  הדין  לדון  בכך .ו

.(  

 ). 50סעיף ( אלא במקרים נדירים 8אין לפסוק על פי סעיף  .ז

 . טענה זו וגם הטענה כי המבקשת דורשת כל הדירה הם הרחבת חזית .ח

 ).ואילך 51 ףיסע(המשיב  די יל עטענה נן כפנסיה היזון אענתטי כוער י

 .מענות וטענות היקרי עאן כדע

 לכהה לעניין נבוא הבוא ועתה

ו ינוהעל 267132/1 )תניהנד "יהב(כבר כתבנו בזה לָפנים בתיק , ן  הרישום  בטאבויינה  באמת  לענה
שווים  מסיבה   אלא  אם  יש  לתלות  שהרישום  נעשה  בחלקים,  שאין  הרישום  מחייב  אוטומטית

 .זה ןק דיויובא בסוף פס. יש לפסוק בהתאם, אחרת ולא משום מתנה

הצדדים   ניל  שם  שכיון  שיש  לתלות  שנרשם  ע,  ש"ם  להראיש  לומר  שג  דןדידון  יהנה  גם  בנו
 .אלא יש לחלק לפי השקעה, הרי שאין הרישום קובע שניתן במתנה, וההטבותה מחמת המשכנת

בפרט ,  שגם  אם  לא  נקבל  את  הטענה  שהכסף  ניתן  כהלוואה,  מסתפקכיש  לעורר  ,  נוסףב
, האבא  יל  ידע"  יתןנ"סף  הכ  ש)76  רהואחרון  ש  קולופרוט(שהמבקשת  אמרה  בצורה  ספונטנית  

שהמשיב  נהג ,  יש  לומר  שאם  אמת  היה  כדבר  הזה  שטענה  המבקשת,  ונאמר  שאכן  ניתן  במתנה
בזמן  שהאבא  לא  ידע  מכך  והיה  בו  בזמן  נותן  כספים  לדירה  מבלי '  להכותה  ולהשפילה  וכו

בתשובה   פרם  סובאמת  החת  תבו  שכיש  בכך  משום  מתנה  בטעות  כמ,  הישלהקפיד  שיהיו  רק  לא
 .ל להדיא"נה
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ומה ,  כבר  הודה  המשיב  במקצת  לאחר  שהכחיש  לגמרי  שהיכה  אותה  דןדידון  יהנה  בנו
שטען  שאילצה  אותו  לסטור  לה  היא  לכאורה  טענה  מקוממת  במיוחד  כאשר  המדובר  באיש 

קא  משום  כך  חלתה  בדיכאון וווד,  לדיםימונה  ש  ולושילדה  ,  שקיבל  מתנות  לרוב  מצד  המבקשת
וכי  כך  עונים  את ?  כיצד  סטר  לה  אם  מחמת  דיכאונה  אילצתו  לכךה,  בגלל  הלידה  כטענתו

צא  שאמת  נכון ימוי,  בקשת  המבקשתכ)  '  בהרבו'  פהרב  (ובפרט  אם  יתקבלו  עדים  ?  המעוקות
בונה  שתתמוך  בטענה  זו  של   ורסשל  הפרופ  תת  דעוכן  אם  תומצא  חוו,  הדבר  כתלונת  המבקשת

כי   ידן  דנידון  ביה  האמת  בה  מקבוע  ללי  בהריש,  ידן  דדוןיבנ  ך  כל  כועילו  יא  להכולל  מופי  אעדיו(,  המבקשת
ובדרך  כלל  מי  שאינו ,  "אדם  בצאתם  וחיה  בביתם"ידוע  הדבר  שיש  בעולם  אנשים  שהם  ,  קינול-א'  הנסתרות  לה

 ).לא מצוי שיכה באופן זה אפילו פעם אחת, מכה

, זו  של  כספיםמה  דין  מתנה  ,  ה  מתנה  גמורהיתלבד  כל  זאת  יש  לדון  גם  אם  נחליט  שזו  הימ
ה  לרכישת  דירת ישצד  הא  יל  ידשניתנו  לזוג  ע,  דןדידון  יבפרט  בסכומים  גבוהים  מאוד  כבנ

 .'וכו, או כשסרח עליה, האם המתנה חוזרת במרידת הצד שלא נתן, מגורים לבני הזוג

 גירושין בשעת לבעל חוזרים האם מהבעל האישה שקיבלה ומתנות שבת בגדי, חול בגדי

 ):אבן העזר סימן צט סעיף א(ולחן ערוך דהנה זו לשון הש

, שמין  כל  בגדיה  בין  של  חול  בין  של  שבת,  למנה  שבאה  לגבות  כתובתהא
. )אש  סימן  ש"י  בשם  ריב"ב()  וחלוצה  דינה  כאלמנה.  (ומנכין  אותם  מכתובתה

אבל ,  אין  שמין  לה  בגדי  חול,  אבל  גרושה  שגירשה  בעלה  מדעתו  בלא  טענה
י  בשם "ב(ין  יכולין  לסלקה  מבגדיה  במעות  וא.  של  רגל  ושל  שבת  שמין  לה

 . )ש כלל פ"תשובת הרא(אלא היא נוטלת אותן בשווין , )א"הריטב

 ):ק ב"ס( חוקק מלקתהחכתב ו

פשט  הלשון  משמע  אבל  אם  יש  לו .  שגירשה  בעלה  מדעתו  בלא  טענה"
טענה  למה  מגרשה  כגון  שסרחה  עליו  אדעתא  דהכי  לא  אקני  לה  אבל  מדברי 

שכתב שאם היא יוצאה בעל כורחו  )ד"רק  טז  מהלכות  אישות הבפ(המגיד  משנה  
כגון  אלו  שכופין  אותו  להוציא  ודאי  שמין  משמע  הא  אם  אין  כופין  אותו  אף 
שיש  לו  טענה  מכל  מקום  אי  בעי  לא  מפיק  לה  אין  שמין  לה  הבגדים  וכן 

ש  דסתם  גירושין  אינה  בלא  טענה  כמבואר "ף  והרא"משמע  פשט  לשון  הרי
 ." דאין הלכה כרבי עקיבא אלא כבית הללט "לקמן סימן קי

 ):ב ק"ס( מואל שביתהכתב ו

אבל  סרחה  עליו  אדעתא  דהכי  לא  אקני  לה  כך .  שגרשה  בעלה  בלא  טענה"
ונראה  דאין  חילוק  בדין  זה  אפילו  בזה  הזמן .  כתב  הטור  בשם  בעל  העיטור

דאיכא  חרם  רבנו  גרשום  דאין  מגרשין  בעל  כורחה  מכל  מקום  אף  על  גב 
מרוצה  מכל  מקום  אם  הוא  לא  היה  רוצה  לגרשה  אין  רצונה  לגרשו  תו דהיא  

פרק  טז  הלכה  ד  מהלכות (והמגיד  .  לא  שייך  הטעם  למשקל  ולמיפק  לא  אקני  לה
תב  אם  היא  יוצאת  בעל  כורחו  כגון  אלו  שכופין  אותם  לצאת  ודאי כ)  אישות

ואפשר  העיטור  איירי  אף  אם ,  שמין  וכתב  בחלקת  מחוקק  דפליג  על  העיטור
וא  מגרש  אותה  מכל  מקום  כיון  דהיא  גרמה  שמין  והמגיד  איירי  אפילו ה

כשהוא  הגורם  כגון  שהוא  מאלו  שכופין  אותו  לגרש  והיא  מבקשת  הגט 
 ."שמין

 ): סעיף בב( תב השולחן ערוךוכ
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: הגה. זכתה במתנתה, אף על פי שהוא מגרשה מדעתו,  נותן  מתנה  לאשתוה"
, דעתומ  אף  על  פי  שמגרשה  שלא  :אלא  כך  ראוי  להיות,  נראה  לי  כאן  טעות
 " .אפילו הכי מתנתו שלה, כגון שסרחה עליו

 : ונוו לשזו) ק ו"סשם (כתב בית שמואל ו

  בשלמא  בגדים  ותכשיטים  שהם  עשוים -הטעם  .  מתנתו  שלה  יהכלו  יאפ"
להתנאות  בהם  אין  דעתו  למתנה  גמורה  אלא  להתקשט  בהם  כל  זמן  שהיא 

ה  להתקשטות  נתן  לה  במתנה  כשהיא תחתיו  אבל  שאר  מתנות  שאין  עשוי
 .")סימן שא(ש "ועיין תשובת ריב. אינה מורדת

 :זינן מכאן שתי הלכותח

שכל  הנותן  מתנה  יודע ,  כל  המתנות  שלה  וםמקל  כמ,  ואפילו  בגדה  בו,  שסרחה  עליוכ
חוץ ,  הוא  נותן  במתנה  גמורהף  על  פי  כן  תכן  שמקבל  המתנה  יסרח  עליו  ביום  מן  הימים  ואייש

 .שלא נתנם לה אלא כדי שתתקשט בהם כל זמן שהיא נשואה לו, יםמהתכשיט

שלא  נתן  לה ,  חוזרים  אליו,  כל  המתנות  שנתן  לה  ולא  רק  התכשיטים,  אם  מרדה  עליוו
 .מתנות על דעת שתמרוד בו

 :)ט צימן סעזר הבןא( לבושהלשון ו ז ו

אלמנה שבאה לגבות כתובתה שמין כל בגדיה בין של חול ובין של שבת . א"
כי ,  דאף  על  גב  שהוא  עשאם  לה  והקנה  לה  אותם,  ומנכין  אותם  מכתובתה

. דאדעתא  דלמישקל  ולמיפק  לא  אקני  לה,  הקנם  לה  אדעתא  למיקם  קמיה
אבל  אינן  יכולין ,  ודוקא  שמין  אותה  ומנכין  לה  ומניחין  לה  הבגדים  בשומא

 . שזה אינו בדין שיפשיטוה ערומה ותלך לה, לסלקה במעות מן הבגדים

 . וחלוצה דינה כאלמנה, ברים אמורים באלמנהמה דב

אלא  שמצא ,  בל  גרושה  שמגרשה  בעלה  מדעתא  ובעל  כרחה  בלא  טענהא
שהרי  הוא  לקחם  לה  וזכתה  בהן ,  אין  שמין  לה  בגדי  חול,  אחרת  נאה  הימנה

, ולמה  יקחו  לה  בגדיה  שזכתה  בהן,  והוא  מוציא  אותה  ולא  היא  אותו,  היא
דפשיטא  שלא  הקנה  לה  אדעת  זה  שתטלם ,  מיהו  בגדי  רגל  ושבת  שמין  לה

אבל  אם  מגרשה  משום  שמצא  בה  ערות  דבר  שמין  לה  כל  מה ,  כשמגרשה
 .שעליה בין בגדי חול בין בגדי שבת

אף  על  פי ,  תנה  שנתן  להמ  אבל,  וכל  זה  דוקא  במלבושים  וכיוצא  בהן.  ב 
וכל  שכן ,  מתנתה  שלה  שכבר  זכתה  בה,  שהוא  מגרשה  מחמת  ערות  דבר

לת  מתנתה  כל  שאינו  מלבושים  או  תכשיטין  העשויין  להתנאות אלמנה  שנוט
אבל  מלבושים  ותכשיטים  שמין  לה  כמו  שנתבאר  טעמא  בסעיף ,  בהם

אבל  אם  אחרים  נתנו  לה  בשעת ,  מיהו  דוקא  שעשאן  לה  הבעל.  הקודם
, וכנכסי  מלוג  שלה  חשיבי,  אפילו  מלבושים  ותכשיטין  הם  שלה,  נישואין

 ." ה ולא לודמסתמא למתנה גמורה נתנום ל

 :ונוו לשוז בנו ירוחםרתב בשם כ) קמא ןמסי עזר הןבא( פרם סותחת "הנה בשוו

וכן   )אבן  העזר  סימן  צט(ומיהו  סוגיא  דעלמא  ופסק  הטור  והשולחן  ערוך   "
והרב  המגיד   )ימן  שאס(ש  "והריב  א  בתשובה"והרשב  )אות  כתובה(העיטור  

והיינו ,  ין  מה  שעליהדגרושה  אין  שמ,  ל"ש  הנ"ם  ורא"ף  ורמב"ן  כהרי"והר
אבל  אם  מגרשה  מחמת ,  כשהבעל  מוציאה  שלא  מחמת  הכרח  רק  מדעתו

שמין  לה ,  ופירש  רבינו  ירוחם  שהיא  סבבה  שיוציאנה  הבעל,  שסרחה  עליו
 .")אבן העזר סימן סו וסימן פה(ועיין מה שכתב הטור . מה שעליה
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 בטעות מתנה דהווי או מתנות שמפסיד כמורד דהווי בדירה הבעל זכה לא דידן בנידון

ולכל  הפחות  כמי  שסרחה ,    מתנותיהכלולפי  זה  אפשר  שיש  לדון  דדמי  למורדת  שהפסידה  

  דברי אם  נכוניםמכל  מקום  ,  דהכא  נמי  אף  שלא  מרד  במוצהר,  תכשיטיהשהפסידה  

המאיס  עליה  את  הנישואין '  המבקשת  שמחמת  יחסו  המשפיל  והמדכא  שכלל  סטירות  וכו

ל בשם "  הנחתם  סופרממילא  הווי  בכלל  מה  שכתב  ה,  והתגרשווהחיים  עמו  עד  שדרשה  גט  

והכא  נמי  יש  מקום .  ששמין  מה  שעליה,    שהוא  סיבב  שהאישה  תרצה  להתגרשירוחםרבנו  

שיש  לראות  גם  את  מתנות  אביה  לקניית  הדירות ,  נכבד  לסברה  שהעלתה  האישה  בנימוקיה

וכן  טען  אב .  א  עמו  כל  זמן  שהיבשלוםשלא  נתנם  אלא  כדי  שיגורו  יחד  "  תכשיטים"כ

ואומדנה  גדולה  היא  שהוא  נותן  סכומים  עצומים  כאלו  רק ,  האישה  שעל  דעת  כן  נתן  להם

 . ולא אדעתא שיגרום לה להתגרש וייקח את מחצית הדירה לאישה אחרת, על דעת כן

ורדים מחשיבי  כ  דפשרא,  שהגיעו  הצדדים  להסכמה  להתגרש  דןדידון  יוד  יש  לומר  כי  בנע
אפשר  דאין  דינו ',  ה  שהכה  אותה  עד  שנאלצה  לתבוע  גירושין  כויש  לטענת  האבפרט,  ה  על  זהז

אלא  כיון  שגרם  לפירוד  והסכים ,  ש  למרוד  ולהותירה  לבדהיקרק  כמי  שסרח  בעלמא  ולא  ב
 . כמורד וויהאפשר ד, להתגרש

  האישיים לצרכיו הלך מחמיו שניתן ושהכסף בית בשלום באמת חפץ שהבעל לא לדבר רגליים

אך  מכיוון  שתכף  שראה  שעלויות ,  נם  בראשית  התיק  ביקש  הבעל  שלום  ביתוהנה  אמ

יש  צד  לומר  שאילו  היה  באמת  אוהב  את אשתו ,  הטיפול  גבוהות  הוא  נסוג  והסכים  להתגרש

בפרט  לאור  העזרה  הכספית ,  היה  מתאמץ  יותר  להגיע  לשלום  בית,  וחפץ  בשלום  בית

יותר  רגש  לפייס  את  האישה  ולמסור היה  עליו  לגלות  ,  המסיבית  לה  זכה  מצד  אבי  האישה

מכיוון  שלא  עשה  כן  ובית  הדין  רגיל  לראות  שבעלים  שרוצים  שלום ,  נפשו  על  שלום  בית

נותר ,  בית  באמת  מתאמצים  ונוטלים  הלוואות  כדי  לחזק  את  שלום  הבית  ולמנוע  גירושין

 ויש  לצרף  ספק  זה  דשמא  נחשבים,  הרושם  שאולי  דרישת  שלום  הבית  הייתה  טקטית  בלבד

 . וכבר הבאנו דברי הפוסקים שמורדת מפסידה כל סוגי המתנות, כמורדים זה על זה

על  מחלת  המבקשת  ושהיא   עדיםהאת    ןידהת  ישלא  שמע  בון  לעת  עתה  מכיו  יםל  כל  פנעו
מלבד  הודאת  המשיב  שהכה ,  לא  הוכחה  מלוא  חומרת  הטענה',  נגרמה  מחמת  יחסו  של  הבעל  כו

לדברי  המבקשת  בזה  וחזי   רדבים  ליהכחיש  שיש  רגלשיש  ללמוד  ממנה  לאחר  ש,  פעם  אחת
 .המבטלת המתנהה לאיצטרופי לאומדנ

שהרי ,  שמעית  טענת  המבקשת  שהמשיב  העלים  את  הכספים־מאף  שלא  הוכחה  חד,  מו  כןכ
 החזר  לאומי  לבנק  בכספים  הת  אהפקיד  שו  למר  אמשיב  היכשאמר  (כל  טענותיה  הן  רק  מפי  אביה  

רושם הוא כי הל מקום מכ, )לעיל כתבתי שמוכ' כו וכך וך כה למראשהמשיב (ו מפי עצמה א) 'כו משכנתהה
הרי  האבא  התברר  גם  כהודאת  המשיב  כאדם  נדיב  העוזר .  אכן  נעשה  מעשה  מוזר  האומר  דרשני

מדוע  איפוא  לא  מצא  המשיב  לנכון  לשתפו  בלבטיו  כשלטענתו .  בכל  דרך  למחיית  ומגורי  הזוג
אם להשקיע הכסף או לצרוך אותו ', בדה בזמן מחלתה וכוהגיעו זמנים קשים עת המבקשת לא ע

שהרי ,  "הייתם  נקייםו"וקרא  כתיב  ,  מדוע  להפקידו  בחשבון  רק  על  שמו,  יתירה  מזו.  למחיה
 ? וכי לא היה מהראוי לשתפה, ברור שהמבקשת היא יותר בעלת הממון ממנו
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ש  לתמוה  מדוע י,  ם  לפי  מה  שבדקנו  עד  היכן  שניתן  את  מסמכי  הבנק  שהגישה  המבקשתג
לא  ראינו  משיכות  קצובות  של  סכומים  חודשיים ח  "  שאה  תשעים  ושמונה  אלףמלאחר  הפקדת  ה

משת חאלא  רק  משיכה  אחת  של  ,  לצורך  המחיה  השוטפת  כדבריו,  ח"  שמשת  אלפיםחשל  כ
בבת ח  "  שאה  עשרים  וארבעה  אלףמשל  ,  כעבור  כחצי  שנה,  ר  כךואח,  לבנק  לאומיח  "  שאלפים

ממנו  נראה  שאכן ,  ומה  יענה  על  תלוש  המשכורת  שהציגה  המבקשת.  נודעאחת  ליעד  בלתי  
הסכום  שנדרש  לכיסוי "ומה  ישיב  על  המסמך  שכותרתו  .  עבדה  משך  כל  הזמן  שטען  שלא  עבדה

בו  נראה  שהסכום  הוא  כרבע  מהסכום  שטען  שהחזיר  לבנק  לאומי "  המענק  המותנה
ף  המגדיר  ניהול  שוטף  ללא ד"כמו  כן  כיצד  יסביר  מה  שהציגה  המבקשת  ב.  למשכנתאות

 .המציג בתקופה הנדונה יתרת זכות מתמדת בזכות הפקדות האבא" עונותירג

ל כמ,  ל  כךאף  שלא  נוסחו  בבהירות  כ,  נראה  שדברי  המבקשת  בסיכומיה,  נצי  למליןק
אם  כי  לעת  עתה  לא  נוכל ,  ןידת  הדרים  שכנראה  היו  לפי  התרשמות  בי־סהם  קצת  על  אי  מדיםמל

 .ת נכונות בדקדוקלקבוע כי הטענו

 הצדדים אחד לטובת מהשטר הוכחה לבטל בכוחה אומדנה

אומדנה יש  בהן  כדי  ,  אף  אם  לא  הוכחו  בוודאות,  על  כל  פנים  בהצטבר  כל  הטענות  יחדיו

ע "וסמ)  ד"חושן  משפט  סימן  רז  ס(א  "  כטענת  המבקשת  בסיכומיה  על  פי  הרמהמבטלת  מתנה

שגם  אם  אין  באומדנה  כוח )  193–192ג  עמוד  כרך    (ר"ועל  פי  מה  שכתבו  בפד)  ק  י"שם  ס(

שהדירה  רשומה  על  שם )  הטאבו(מכל  מקום  בכוחה  לבטל  הוכחה  שבשטר  ,  להוציא  ממון

 . ועל המחזיק בשטר להוכיח שהדירה ניתנה למתנה גמורה, שניהם

  פשרה לפסוק יש לכאן או לכאן צדדים ויש הואיל

המובא בסוף פסק דין  (267132/1 ) נתניהד"ביה(בתיק מלבד  מה שהעלנו בפסק הדין ,  ולמעשה

וכעת  ראיתי  אחרי  רואי  מה  שכתב ,  באשר  יפה  כוחו  גם  לנידון  דידן,  זה  ומהווה  חלק  בלתי  נפרד  מנימוקיו

שרבים  רבים  סבירא  להו  כמו  שהעלנו  בסייעתא  דשמיא  וסיים  שם  שיש  לפשר )  כרך  יא(בשורת  הדין  

יש  להוסיף  שמאחר  ובנידון ,  ת  על  בעלותשאין  הרישום  מהווה  הוכחה  אוטומטי)  קרוב  לדין

 :והן, דידן נוספו הנסיבות דלהלן

 ,ואיל והודה המשיב שהאבא מימן את רובה המכריע של הדירהה

ואף ,  הואיל  והמבקשת  ואביה  טענו  כמה  פעמים  שחלק  גדול  מהכספים  היו  בתורת  הלוואהו
 ,היה מקום להטיל שבועה וממילא לפשר במקום השבועה, שהוכחשו

איל  והמבקשת  ביקשה  להעיד  עדים  על  מצבה  הנפשי  שנגרם  לטענתה  כתוצאה הוו
ולא  אסתייעא  מילתא  להזמינם  ככל  הנראה  מחמת  שינויי  ההרכבים ,  מהתנהגות  המשיב  נגדה

 ',בונה וכו ורסהרופא פרופ תת דעכן היה מקום לבדוק חוו', וכו

נושאת  לבד  בנטל ועד  היום  ,  הואיל  וטענה  המבקשת  שהמשיב  לא  זן  ולא  פרנס  כראויו
 ,וביקשה להעיד את הילדים על כך, הכלכלה וחיתון הילדים

, ולוכול הואיל והודה המשיב במקצת שהיכה את המבקשת לאחר שהכחיש זאת תחילה מכו
הוא  שלא  הסכימה  לטפל "  שעהפ"וכל  ,  און  אחרי  לידהיכוזאת  בזמן  שהודה  שהייתה  חולה  בד

 ה  פשיעה  למי  שחולה  בכך  כידוע  שזה  עצמואשר  באמת  אין  בז,  בעצמה  מבחינה  רפואית
 .והרי היא כאנוסה, כתוצאה מהחולי
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 )או  באילוץ  הפחד,  בטעות(ון  ממתוך  א,  קשת  שהמשיב  העלים  כספיםבהואיל  וטענה  המו
והכחישה  שזן  בזה  את  המשפחה  בטענה  מגובה  בתלושי ,  והכחישה  שהודיע  לה,  נתנה  בוש

,   המשיב  עצמו  מספר  פעמים  בדיוניםושאביה  עזר  לפרנסתם  כהודאת,  משכורת  שעבדה
בא  מה  עשה אהיה  לו  להודיע  ל,  העלים  הכספיםא  ושמסתבר  הדבר  שאם  האמת  כטענתו  של

וכן ,  כשידע  שהכספים  באו  מצד  המבקשת,  איתם  ולא  להפקידם  לבדו  בחשבון  שעל  שמו  בלבד
  .לטענת המבקשת רדביים ללובכך יש הסתברות ורג, לא ייעשה משורת דרך ארץ

דהיינו ,  לאו  אדעתא  דהכי  ניתן,  שהכסף  גם  אם  ניתן  במתנהה  ל  ובכל  אלה  יש  אומדנהואיו
 .כמתנה בטעות וויהו, ומעלים כספים שבזמן שנתן אותו לא ידע שחתנו מכה

ו  אינו נשני  בני  הזוג  בזמנל  שם  הואיל  ומעיקרא  יש  לומר  שאומדן  הדעת  שרישום  דירה  עו
של  גמירות  דעת ה  שאין  כאן  סבר,  נישואיןה  אחרלנרשמה  כשהדירה  נקנתה  ו  פרטב(מכוון  למתנה  גמורה  

הזוג  ולא  בדירה   גורי  מובפרט  כשמדובר  בדירת,  מחמת  חיבת  וקרבת  הדעת  להביא  את  השידוך  לידי  גמר  טוב

ה שניהם  לצורך  קבלת  משכנת  שםל  שום  שהוצרכו  לרושמה  עמ,  )נוספת  להשקעה  ולהרווחה
נעימות  לרשום  בחלקים  לא שווים שמא יאמר הצד ומשום  אי  ה,  הטבות  הניתנות  לבני  זוג  דווקאו

המשיב  שגם  האבא  הודה כ  "טען  כך  גם  ב  דןדידון  יובפרט  שבנ,  השני  שעיניהם  נתנו  בגירושין
אך  יש  בה  גם  לזכות ,  וחשב  שטענה  זו  היא  לזכותו,  שעשה  כן  משום  שחשב  שיהיה  שלום  בית

ת  ולא  שיקבל  המשיב שמזה  יש  לומר  שאומדנה  היא  שנתן  לשם  שלום  בי,  המבקשת  כאמור
 .ה אחרתישן הכסף לאיתיגרשנה ויר כך סכומים עצומים אלו ואח

 : מאידך גיסאו

 .הואיל והמבקשת הודתה שהמשיב השתתף בתשלומי המשכנתה

  .סכימה והציעה פשרה באחד הדיוניםההואיל והמבקשת ו

שגם ,  מכל  מקום  אין  הוכחות  גמורות  לטענות  המבקשת,  הואיל  שעל  אף  כל  האמור  לעילו
ובאמת ,  ל"על  טענתה  שהעלים  הכספים  יש  לומר  שאולי  אמר  לה  ושכחה  מחמת  מחלתה  כנ

  .הכספים לבנק לאומי בסופו של דבר העביר את

לפי  שמלבד  האמור ,  ון  שבו  יש  לעשות  פשרה  הקרובה  לדיןידוננו  הוא  הנידנראה  שנ,  פיכךל
שעל  אף  מחאת  המשיב  שלא תכן  ייבפרט  שו,  ש"שבכל  כהאי  גוונא  אין  הרישום  קובע  גם  להרא

 ןידת  הבבית  ברשות  ובהסכמת  בי  פוסהתיש  לומר  שהמבקשת  בפועל  ,  תגור  המבקשת  בדירה
יש  לדון ,  שהרישום  קובע  יםקרי  שגם  לשיטת  הפוסה,  )עיל  למובאכ(שאישרו  לה  לגור  בדירה  

המבקשת  לנכון   תבהו  שככמין  השתנה  העני,  שבזמנינו  לאחר  שהונהג  במדינה  חוק  יחסי  ממון
וכן  יש  לדון  שמא ,  קאוול  קובע  שבין  בני  זוג  אין  הרישום  קובע  בד"שהרי  החוק  הנ,  סיכומיהב

 ,והיינו  צריכים  להשביע  את  המשיב  על  הכחשתו,  אמת  בפי  המשיב  שלהלוואה  ניתן  הכסף
 ונאגוי  אשבכל  כהה  אומדנל  פי  וכמו  כן  יש  לדון  ע,  )שבועתו  לקום  מאין  שפשר  אפוסה  תכשהמבקשתו(

ה  כוונת  האבא  למתנה  גמורה יתהרי  לא  הי,  שנתן  מתנה  מרלוצי  ם  תמנו  גם  אבנסיבות  שמני
  .ושלום ביתה באמת אלא רק לצורך משכנת

 הפשרה

כ  המשיב  הודה  כבר  בראשית  הדיונים  כי  מימון  הדירה  היה "ועל  כן  נראה  שמאחר  שגם  ב

ומאידך  המשיב  השתתף  על  כל  פנים  בתשלומי  המשכנתה ,  בתשעים  אחוז  מצד  המבקשת
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לפיכך  יש  לפשר  כך  שהמבקשת  תקבל  שמונים  אחוז ,  יעור  המוערך  בכעשרה  אחוזיםבש

 .מערך הדירה והמשיב יקבל עשרים אחוז

  שווה באפן שתיהם קנו מהמוכר דירה הרוכשים ובעלה ואישה שאיש א"הגריש דעת

ה  כתב "ש  אלישיב  זללה"ר  הגרי"הודיעני  חד  מינן  כי  כמוה,  ל"והנה  לאחר  שכתבנו  כל  הנ

דין  שיש  לחלק  בין  רישום  בטאבו  לבין  נכס  שנמכר  על  ידי  מוכר  ונרשם  החוזה  על בפסק  

שבזה  הרי  המוכר  מכר  את  שלו  לשניהם  ואי  אפשר  להפקיע  הבעלות  ממי ,  שם  שניהם

וחיפשתי פסק דין זה . ויש לדון בו לפי כללי דיני ממונות, אלא שיש טענה על הממון, שקנה

 :שכתב וזו לשונו) 383-384כרך ו עמוד (ר "ומצאתיו בפד

, אולם  כאן  בארץ  אם  כי עצם העברה בטאבו משמשת מעשה קנין גמור"[...]  
עם ,  ועל  ידי  זה  עובר  הנכס  לבעלותו  המוחלטת  של  זה  שנרשם  שמו  בטאבו

והמוכר   אם  נערך  חוזה  בין  מוכר  לקונהו,  כל  זאת  יש  תוקף  מסוים  גם  לחוזה
פי ל  –הנקרא    ות  על  הנכסוכה  הקונה  במין  בעלז,  קיבל  מחיר  הנכס  ותמורתו

, אף  שבידי  המוכר  להפקיע  בעלות  הנכס  מיד  הקונה(מושג  שלהם  בעלות  שביושר  
כל  זה     [...])במוכרו  לאיש  אחר  ורושם  במשרד  ספרי  האחוזה  על  שמו  של  זה  האחרון

אשר  עלה  לדברי  המערער (  אך  בנוגע  לדמי  המגרש,  לענין  בעלות  המגרש
  לראות  לכאורה  בדברי  האישה  כעין שיאשר  לפי  האמור  ו)  י"למאתיים  לא

הרי , הודאה שמעולם לא שמעה מפי הבעל שהוא נותן לה את כספו במתנה
  [...]" זכאי הבעל לדרוש את הכסף בחזרה

 :ונוו לשוז )266 מוד ד עלקח(ר "פדעוד ב בך כתכו

ובדרך  אגב  ברצוננו  להעיר  בנידון  דידן  בעצם  הפקעת  זכות  האישה  בדירה "
כ  האישה "שקל  ולמיפק  לא  אקני  לה  אם  נניח  כדברי  במטעם  דאדעתא  למ

לא  שהבעל  העביר (,  שבשעה  שרכשו  את  הדירה  נרשם  הבית  על  שם  שניהם
ואם נכון , )את  מחצית  הדירה על שם אשתו לאחר שקנה הבעל את כל הדירה

ושניהם  היינו .  הדבר  נמצא  שהמוכר  הוא  המקנה  את  הבית  לשני  בני  הזוג
אם  כן  יש  לדון  כי  בכלל  לא  יכול ,  זכויות  שוותהאיש  והאישה  זכו  בדירה  ב

הבעל  לטעון  אדעתא  למשקל  ולמיפק  לא  אקני  לה  הואיל  ולא  איהו  אשר 
ולפי .  הקנה  לה  את  מחצית  הדירה  ולא  ממנו  זכתה  בדירה  אלא  על  ידי  המוכר

זה מצטמצם טענת הבעל רק בנוגע לכסף ששילם עבור חלקה בדירה אבל זה 
ולכן  במקרה  ומאז  שרכשו  את .  שה  בדירהלא  יכול  לפגוע  בבעלות  האי

אכן ,  הדירה  עלה  ערכה  של  הדירה  יש  לזקוף  את  זה  לזכותה  של  האישה
 ."לצורך הדיון אשר לפנינו אנו פוטרים מלקבוע מסמרות בנקודה זו

לפי  זה  גם  בנידון  דידן  יש  לומר  לכאורה  שהדירה  תתחלק  בחלקים  שווים  ועל  המשיב ו
  .חיר הדירה למבקשתלהחזיר שיעור שלושים אחוז ממ

 שלו היו הדמים אם קנתה לא אשתו שם על השטר שבכותב א"הרשב מדברי הערה

וכמו  שכתב ,  אולם  יש  להעיר  שלכאורה  מהא  דלוקח  שדה  בשם  ריש  גלותא  לא  משמע  הכי

זאת ,    דהתם  נמי  בקנה  הבית  על  שם  אשתו  ועל  שמו)ת  חלק  א  סימן  תתקנז"בשו(א  "הרשב

ואף  על  פי  כן  כותב ,  גם  על  שם  אשתו,  דהיינו  החוזה,  רשהמוכר  כתב  את  השטאומרת  

 :א וזו לשונו"הרשב
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ראובן  קנה  בתים  ועשה  השטר  בשמו  ובשם  אשתו  ומת  ראובן  ובאת :  שאלת"
כי  אף .  ויורשי  ראובן  טוענין  כי  הבתים  כולו  שלהם.  האלמנה  לגבות  כתובתה

קנו על  פי  שהבתים  הם  בשמה  והיא  אומרת  שמנכסים  שנפלו  לה  מבית  אביה  
הודיעני  אם  טענתה  טענה  ואם .  אותם  תוספת  על  מה  שכתב  לה  בכתובתה

היא  נאמנת  דיהיב  לה  תוספת  על  מה  ששעבד  לה  בשטר  הכתובה  ואפילו 
 ? קנאן מנכסיו שתטול כתובתה ויהיו הבתים שלה

אלו  קנה  ראובן  מנכסיו  אף  על  פי  שכתב  השטר  בשם  אשתו  לא :  שובהת
בשמעתא  הלוקח  שדה  בשם )  ב"קב  עדף  (קנתה  כדאיתא  בפרק  הגוזל  קמא  

לפיוסא  בעלמא  הוא  דעבדא  להבריח '  ומשום  דמימר  אמרי.  ריש  גלותא
 " .מבעל חוב

ית  אלא יתרי  שהבתים  עצמם  לא  קנתה  כשיש  לתלות  שנרשמו  על  שמה  שלא  במתנה  אמה
ה אלא  גדולה  האומדנ,  ולא  אמרינן  שהמוכר  מכר  לשניהם  ואין  לו  עליה  אלא  ממון,  לסיבה  אחרת

הדמים  מודיעים  שרק   וםמקל  כמ,  ף  שנרשם  על  שמהוא,  חמתה  אמרינן  שכלל  לא  קנתהמ  ש-
 .לכבוד הוא שכתב כן, ומה שרשם על שמה, בעל הדמים קנה

  בעלות יוצר הרישום אין ברור אומדן שאין זמן וכל יכריע דעת האומדן דבאמת א"הגריש תשובת

חתנא  דבי ,  א"רשטיין  שליטי  זילב"ומעניין  לציין  כי  הראוני  כעת  מכתב  תשובה  מהגר

א "ס  לרב  שמעון  שנקר  בו  כתב  ששמע  ממר  חמיו  הגריש"תש'  אדר  ב'  מתאריך  ג,  נשיאה

, שאמר  שאם  אין  ידוע  אם  רישום  הדירה  נעשה  על  שם  שניהם  למתנה  או  רק  לשם  כבוד

 :וסיים וזו לשונו, מעמידים את הממון בחזקתו

עו  בה  הוריה  כי ה  כמו  שהשקיישכלומר  רוב  הדירה  נשארת  בבעלות  הא"
המוציא  מחברו  עליו  הראיה  ולכן  כל  עוד  לא  ברור  לנו  שהורי  האישה 

הרי  הממון  בחזקת  הבת  והיא  מקבלת  את  רוב ,  נתכוונו  להעניק  מתנה  לחתנם
יוסף  שלום  אלישיב '  ון  ראא  מרן  הג"כך  שמעתי  ממורי  חמי  שליט.  הדירה
 ."א"שליט

גדולה יש שלא נתן ה אלא אומדנ, ק השקולכבר כתבנו שאין הדבר רק בגדר ספ דןדידון יבנו
וכן על דעת שלא תהיינה על הבעל טענות , הוכן לשם קבלת משכנת, אלא על דעת שיחיו בשלום

, אלא  כל  אדם  שנותן  לבתו  וחתנו  כסף  לקנות  דירה,  וה  זקיימת  אומדנ  דןדידון  יולא  רק  בנ.  ל"כנ
כדי ,    אדירים  מעבר  לכוחותיהםבפרט  בזמנינו  שרוב  הנותנים  דחוקים  בממון  ונוטלים  חובות

ולא ,  שנותן  על  דעת  שיחיו  בשלום"  לבו  ובלב  כל  אדםב"הרי  זה  בגדר  ,  לסדר  את  צאצאיהם
ובפרט  בזמננו  שרבו ,  שיבוזו  זרים  יגיעם  ולהסב  נחלה  ממטה  למטה  אחר  ועיניהם  רואות  וכלות

שעלול  להיות  גט ודע  שלו  ־מבחשבון  ולו  בתת  ביאהואדם  נוטה  יותר  ל  יםברהנות  והגירושין  בעו
, שלא  ניתנה  המתנה  בזמן  התנאים  אלא  נקנתה  לאחר  הנישואין  דןדידון  יוביותר  בנ,  לוםס  ושח
 . הישלומר שעל דעת כן הסכים לשאת אותה לא כך איןו

 ות  האלוו:  "ל  כל  כהאי  גוונא  ע)  חימן  ב  סלקח(ץ  "מה  נמלצו  אמרי  יושר  של  רבנו  התשבו
 ".כי המרי אוו הא לידהוד

ותשלם ,  היא  תמשיך  להחזיק  בה,  ן  שהמבקשת  תפוסה  בדירהוויכל  יש  לפסוק  ש"אור  הנל
 .למשיב סך עשרים אחוז מערך הדירה
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כי   נקדיםו(  ענייננו  לם  גשייך  החר  אתיק  בשמיא  דאתיעיס  בכתבנו  שין  דפסק  בוינבר  דלהלןו
 נדוננו  ליגודנב,  רכישתה  להכספיםמשבעה  אחוזים  ה  שהאישה  השקיעה  בדירה  רק  יתבנדון  ההוא  הטענה  הי

 ):אמור כאישה הצד מאו בכספים הרוב שמוסכםש

 א אם הרישום בשטר הקנייה מהווה הוכחה לבעלות"ש ורשב"חלוקת ראמ

ו וז. הרי הרישום קובע, בני הזוגל שם לאחר שהדירה נרשמה ע, נה לכאורהה
 ): כלל צו סימן ד( ש בתשובה"ראה וןלש

ח  בעלה  שהם  חציים אשה  שטוענת  על  קצת  קרקעות  שהני,  וששאלת"
, משלה  כי  בעלה  קנה  חציים  משל  מעותיה  שנפלו  לה  מבית  אביה

שכל  הקרקעות  שקנה  בעלה ,  ראהי.  והשטר  כתוב  בשם  שניהם
כי  אדם ,  שהקרקעות  חצים  שלה,  והשטרות  כתובים  גם  בשם  האשה

וזה  שכתב ,  אין  דרך  שיכתוב  את  אשתו  בשטר  הקניה,  הקונה  קרקע
אם  היה  שטר ,  צי  דמי  הקרקע  הן  משלהניכרין  הדברים  שח,  שם  אשתו

מה  לי  כולו  מה ,  הדבר  ידוע  שהקרקע  היה  שלה,  הקניה  כתוב  על  שמה
שתו אמה  לי  ,  נדון  זה  הוי  כאילו  נכתב  השטר  לאיניש  דעלמא,  לי  חציו

 ." ומה לי איניש דעלמא

שם (  וךערחן  לנפסק  בשוו)  ס  ןמסי  ףוס  פטשמ  ןשחו(  יוסףת  בבי  ריוא  דבהביו
 ). סעיף יב

 : ונוו לשתב וזכ) תתקנז ןמסי( א"רשבהת "שובו

ראובן  קנה  בתים  ועשה  השטר  בשמו  ובשם  אשתו  ומת  ראובן  ובאת "
ויורשי  ראובן  טוענים  כי  הבתים  כולם ,  האלמנה  לגבות  כתובתה

והיא  אומרת  שמנכסים ,  כי  אף  על  פי  שהבתים  הם  בשמה,  שלהם
, תובתהתוספת  על  מה  שכתב  לה  בכ,  שנפלו  לה  מבית  אביה  קנו  אותם

ואם  היא  נאמנת  דיהיב  לה  תוספת  על  מה ,  הודיעני  אם  טענתה  טענה
שתטול  כתובתה ,  ואפילו  קנאן  מנכסיו,  ששעבד  לה  בשטר  הכתובה

 . ויהיו הבתים שלה

, תושאף על פי שכתב השטר בשם א, אילו קנה ראובן מנכסיו: שובהת
בשמעתא   )ב"בבא  קמא  דף  קב  ע(קמא    לא  קנתה  כדאיתא  בפרק  הגוזל

ומשום  דמימר  אמרינן  לפיוסא  בעלמא ,  וקח  שדה  בשם  ריש  גלותאהל
ויראה  מדבריה  שהיא  מודה  בכך ,  הוא  דעבדא  להבריח  מבעל  חוב

אבל  אם  היא  טוענת ,  ומתוך  טענה  שאומרת  שהיא  תוספת  על  כתובתה
רואים  אם  מוחזקת  בכך  שיש  לה  נכסי ,  שנפלו  מבית  אביה,  שקנתה

אבל  אם  אינה ,  הדין  עמה,    כךואם  הוחזקה  בכך  וטוענת,  מלוג  או  לאו
לפי  שכל  מה  שיש  לאשה ,  אינה  נאמנת  ואפילו  בשבועה,  מוחזקת  בכך

, ב  נא"ב("  חזקת  הבתים"מדגרסינן  פרק  ,  ותדע  לך,  הוא  בחזקת  הבעל
הא ,  ולא  לאשה  חזקה  בנכסי  בעלה,  אין  לאיש  חזקה  בנכסי  אשתו  )א

, שהם  שלווהדין  כן  ,  כלומר,  ולימא  לגלויי  זוזי  הוא  דבעא?  ראיה  יש
, שם  דף  נד(ועוד  דאמרינן  ,  כל  שכן  כאן  שהם  שלו,  ועליה  להביא  ראיה

 והיו  אונות  ושטרות,  כן  האשה  שהיתה  נושאת  ונותנת  בתוך  הביתו  ')ב
נושאת ,  וסתם  אשה  בחיי  בעלה'  עליה  להביא  ראיה,  יוצאות  על  שמה

 ." ועליה להביא ראיה כל שלא חלקה, ונותנת בתוך הבית

 ' תנת בתוך הביתושאת ונונ'גדרת ה

אם  השטרות ש:  )ס  ןמסי  ףוס  פטשמ  ןשחו(  וךערחן  לשו  בתבה  שכמן  יילענו
היינו ד):  םש(  ך"ע  והש"סמהכתבו  ,  הישהדין  עם  הא,  כתובים  בשם  שניהם
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ם  חזר ש,  )א  יףעס(ב  "סן  מבסי  תובו  שכבאינה  נושאת  ונותנת  בתוך  הבית  וכמ
 .ה"ם בהג"וכתב מור

  :בכת) ק לט"ס ס ןמסי(ך "אלא שהש 

, משמע  דאפילו  נושאת  ונותנת  בבית,  ש  מקור  דין  זה"דמתשובת  הרא"
ש  לא "הרי  הראש[  הדין  עם  האישה,  ו  כתב  את  השטרותמכשהבעל  עצ

כתבתי  שם  שהעיקר ,  מיהו  לענין  דינא  ]ק  ז"ך  סימן  סב  ס"ש  –  חילק  בזה
 ". שחולק על זה )סימן תתקנז(א "כתשובת הרשב

וכך נראה , א"כהרשב ירא ליהבא ס"הרמדגם  ך"שה בכת)  ק  ז"ס(ב "ס ןמבסיו
דדילמא  לגלויי  זוזי ,  אין  ראיה,  מה  שעשה  הבעל  השטר  על  שמהד",  עיקר

 ןמפה  וסי  ןמסי(ר  עזן  החזקת  הבתים  ונתבאר  באב  קרהוא  דבעי  וכדאמרינן  בפ
, אם  היא  אומרת  שלא  היו  המעות  טמוניםד)  םש  (רעזן  הנתבאר  עוד  באבו,  )פו

 " .אינה נאמנת

 את  ונותנתשה  נוישסתם  אד)  א"סב  ס  ןמסי  פטשמ  ןשחו(א  "הרמ  בתעל  מה  שכו
שהרי ,  וןעייך  רצד  )ק  ח"ס(  ך"ש  הבכת)  א"הרשב  תבמרדכי  ותשו  (בתוך  הבית

, א  לא  קאמר  אלא  בשטרות  שעשה  הוא  על  שמה  ומשום  לגלויי  זוזי"הרשב
ה ישלא  קאמר  דסתם  א,  אבל  שטרות  שעשתה  היא  לבדה  שיוצאות  בשמה

 . ריובד ןכתו ןאכעד , הביתבתוך  תנתנואת ושנו

א וקבעינן  דו,  בשטרות  שיוצאין  על  שמה  דך"שהיאר  ב)  דק  י"בס(לקמיה  ו
 תנתנואת  ושבל  אי  אינה  נוא,  )ולא  מסתמא,  ממש(נושאת  ונותנת  בתוך  הבית  

דלמה  נעשו ,  הן  שלה,  שהבעל  מאמינה  בנכסיוף  על  פי  א,  בתוך  הבית
, בתוך  הבית  בנכסי  בעלהשדרכה  לישא  וליתן  ף  על  פי  דא,  השטרות  על  שמה

אין  דרכה  לישא  וליתן  עם  אחרים  בנכסי  בעלה  ולכתוב  השטרות   וםמקל  כמ
 . ריובד ןכתו ןאכעד , על שמה

ק "חידושים שם ס( תיבות המשפטנכן בו) ק ו"שם ס( ורים ותומיםאב וםמקל כמו
א  של  מכון "ת  הרשב"בהגהת  המהדיר  במהדורת  שו  דוע  יןיוע(א  "סכימו  עם  הרמה)  ז

 : ע"והסמ )12שלים הערה ירו

וכן ,  תנתנואת  ושהוי  נו,  דגם  כשהבעל  מפקיד  בידה  מעות  ומטלטלין"
לבדה   תנתנואת  ושדבעי  שתהא  נו  הליירא  בך  דס"עיקר  דלא  כש

 ." דוקא

ה ע  במ"ך  והסמ"הכריע  בין  השל)  ק  ו"חידושים  ס(  פטשמהות  בוד  כתב  הנתיע
זה  גם ב)  ק  ה"ס(  ע"דלהסמ,  צמו  כתב  השטרות  על  שמהעאם  הבעל    חלקושנ
, כול  לומר  לגלויי  זוזי  הוא  דבעיי  )ק  ח"ס(  ך"ולהש,  הוא  שלה  תנתנואת  ושבנו
הדין  עם ,  הישהא  ית  ידדהעיקר  שאם  השטרות  תח  פטשמהות  בהנתי  בתוכ

, אבל  כשהשטרות  ביד  הבעל,  דלא  שייך  בזה  לגלויי  זוזי  הוא  דבעי,  ע"הסמ
א "קת  בין  הרשביאר  דאין  מחלוב)  ק  ז"ס(  בביאוריםו.  ך"הדין  עם  הש

א מיירי שהשטרות "והרשב, הישש  מיירי  שהשטרות  ביד הא"דהרא,  ש"והרא
 . שםן יוהכריח את הדברים יעו, אינם ביד האשה

 : פסקנ) יב יףעפה ס ןמסי( רעזן הבא וךערחן לבשוו

, והיא  אומרת  מתנה  נתנו  לי,  נמצאו  ביד  האשה  מעות  או  מטלטלין"
חזקה  מה  שתחת "טעם  מ[נאמנת  ,  ושלי  הם,  והוא  אומר  ממעשה  ידיה  הם

הביא   –  ומזה  למד  הכנסת  הגדולה,  ית  יוסף  בבכמו  שכתוב,  "ידי  אדם  שלו  הוא
, ]נאמן הוא בטענתו, שאם  הנכסים  ברשות  הבעל,  )ק  יז"ס(דבריו  הבאר  היטב  שם  

ויש  לו  להחרים  על  מי  שטוען ,  וילקח  בהם  קרקע  והוא  אוכל  פירות
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  שלא  יהא לבעלי רשות בהם אלא ואם  אמרה  על  מנת  כן  ניתנו  לי.  שקר
 ." עליה להביא ראיה, שאעשה בהם מה שארצה

בתוך   תנתנואת  ושדוקא  בשאינה  נוו:  "[...]  ה"בהג  א"רמהעל  זה  ב  תכו
 ." הבית

 : )ק כח"ס( ואלשמת יבהל זה ע בתכו

, כשהיא  נושאת  ונותנת  בתוך  הביתד,  הגה  זו  קאי  גם  על  הרישאד"
ומבואר [...] ק הם לגמרי של בעל ר, אינה נאמנת לומר במתנה ניתן לי

אינה  נאמנת  אפילו  אם  מת  הבעל  ואין ,  בתוספות  דכשנושאת  ונותנת
, כמו  שכתוב  באונות  ושטרות  היוצאים  על  שמה,  מי  שטוען  ברי  כנגדה

 ." ויתומים טוענים שמא, ושם איירי שמת בעלה

 א"ש בין לרשב"אישה זוכה בחלק הנכתב בשמה בין לראהין אנידון דידן ב

שכל  שלא   א"לא  מיבעיא  לדברי  הרשבד:  דןדידון  יכעת  הבוא  נבוא  לנו
אינה  נאמנת  לומר  שלי  הם  אפילו ,  לוגי  מיהוחזקה  בכך  שיש  לה  נכס

דהוי כלוקח שדה בשם , ראיהוה אין הרישום שרשם על שמה מהוו, בשבועה
השתא ד, ריש  גלותא  דאמרינן  לפנחיא  בעלמא  הוא דעבד להבריח מבעל חוב

ם  כן ויש  לנו  ג  ,שהרי  לא  הוחזקה  כלל  בנכסי  מלוג,  כן  הוא  כן  םנדוננו  ג
לקבל   שרי  אפאש,  הלתלות  דמה  שרשם  על  שמה  הוא  מפני  המשכנת

ן ידוובפרט  בנ,  רשמה  הדירה  על  שם  שניהם  נאם  כן  וגדלת  אלאה  ממשכנת
, בתנאים  נוחים  במיוחדה  ה  עולה  חדשה  וזכאית  למשכנתיששהא  דןדי
  שרשם  גם  על  שמה  אף  שכל  הכספים  באו אי  יש  לתלות  שזהו  הטעםודבו

 . ממנו

ה  טענה  שמתנה  זו ישעצם  מה  שהאש,  א  כתב  בנדונו"שכמו  שהרשב,  עודו
זה עצמו הוי כהודאה בכך שהקרקעות נקנו מכספי , היא תוספת על כתובתה

מתוך  טענה ,  ויראה  מדבריה  שהיא  מודה  בכך"א  "הרשב  תבו  שכוכמ,  הבעל
, היששהא,  בנדוננו  יןהדא  הום  כן    א,"שאומרת  שהיא  תוספת  על  כתובתה

, חוק הולנדי, דין חוק יחסי ממוןמתלית רק בכך שמגיע לה נ, כ"באמצעות ב
לא  טענה ו',  וכו'  וכו  ה  לפירוק  שיתוףישכ  הא"הסכמת  הבעל  באמצעות  ב

בלי להוכיח מאומה על מ, שהשתתפה בקנית הדירה אלא בשלבים מאוחרים
, שהכספים  באו  מצד  הבעל  בלבד,  יש  לראות  בכך  כהודאה  דמעיקרא,  כך

ד  הרב  שמחה  מירון  בהזדמנויות  רבות  בכתב "כ  הבעל  עו"וכפי  שרמז  לכך  ב
 . ל פהובע

ין א,  דןדין  ידודבנ  יש  לומר,  וךערחן  לנפסקו  בשושש  "לא  שגם  לדברי  הראא
אין , א"ש אלא דלהרשב"א והרא"עד כאן לא נחלקו הרשבד, הרישום מוכיח

י כך  שיש  לה  נכסבה  שמוחזקת  ישיח  האתוכאם  כן  א  להרישום  מוכיח  א
, ש סתמא דמילתא נמי הרישום מוכיח"להראו, הא סתמא אינה נאמנת, לוגמי
שטעמו  הוא ,  ובתכהת  רואינו  כגז,  ש  גופיה  נתן  טעם  לדבר"ולם  הלא  הראא
וזה  שכתב ,  יהאין  דרך  שיכתוב  את  אשתו  בשטר  הקני,  כי  אדם  הקונה  קרקע"

 ". מי הקרקע הן שלהניכרין הדברים שחצי ד, שם אשתו

ה ישוהא,  בית  הבלעדי  ההבעל  היה  בעל,  ש"היינו  משום  שבזמנו  של  הראו
ל  שם ולא  היה  שכיח  כלל  שירשמו  קרקעות  ע',  בירכתי  ביתה  כל  כבודה  וכו

ה ישאכן  האאם  כן  א  אל)  וכפי  שגם  בדורות  האחרונים  שלפנינו  היה  כן  (,הישהא
ה  לתלות  מדוע  כתב  הבעל דורנו  שיש  במב,  י  זהולפ,  שילמה  על  חצי  הבית

ש  יודה  שאין "ם  הראג,  ה  בבית  גם  כשהכסף  כולו  משלוישאת  שם  הא
 שרי  אפשהרי  א,  הרי  יש  במה  לתלות  דןדין  ידובנו,  ל  כךהרישום  ראיה  כ
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, ירשמנה  גם על שמהאם  כן  א  לדש  א  חובפרט  כזו  של  עולהה  להשיג  משכנת
 י דמי הקרקע הןניכרין הדברים שחצ", ש"וממילא  שוב  אין  לומר  כדברי הרא

ה  הוא  בחזקת יששמה  שיש  לא"א  "ש  יודה  להרשב"ובזה  גם  הרא,  "משלה
 ". הבעל

ש "דמאחר שהרא, ש"א והרא"אין כמעט חוצץ בין הרשב, כד דייקינןדוצא י
אלמא ,  [...]"לפי  שאין  דרך  אדם  לכתוב  [...]  שניכרין  הדברים  "כתב  רק  

הביא   ש)ב"קב  ע  ףד(  אקמא  בכאותה  דב  הי  ליתו  הו,  שאם  יש  במה  לתלות
ם  כן וא,  בותחוי  ללהבריחה  מבע  בתדתלינן  דלפנחיא  בעלמא  כ,  א"הרשב

ובזו ,  כתבה  על  שמה"  הלהבריח  משכנת"שתולים  ש,  דןדין  ידולנ  יןהדא  וה
א בב ארש עם הגמ"מה יעשה הרא יהכמא י  לא  תידא,  ש"א  והרא"יודו  הרשב

לות  מדוע ש  לא  כתב  אלא  כשאין  במה  לת"גם  הרא  איודא  לא,  ל"הנ  אקמ
וכנראה  שכך ,  כתב  על  שמה  אלא  מחמת  שגם  היא  שילמה  מחצית  הדירה

 . ש מודה"גם הרא, הא כל שיש לתלות בדבר אחר, היה נהוג בזמנו

 )ק  לב"סימן  ס  ס(  ע"כתבו  הסמ,  נושאת  ונותנת  בתוך  הביתבוא  הל,  בר  מן  דיןו
 בתוכ  ,מהשכשהשטרות  כתובין  על    גם  נאמנת  נהדאי  )ק  לט"שם  ס(ך  "השו

סתם  אשה ד",  )לק  "  סה  פימן  סוקקחמ  קתלהח  ריובדא  הבי(והטור  ,  ל"א  הנ"הרשב
סב   ימןס(  פטמשן  שובחא  "הרמ  קן  פסוכ,  "בתוך  הבית  תנתנואת  ושהוי  נו

 ). א"ס

ך  ושאר  האחרונים  אלא  אי  סגי  בכך  שהבעל  סומך "עד  כאן  לא  נחלקו  השו
, ממש  תנתונאת  ושי  הבית  או  דבעינן  שתהא  נוינעליה  ומפקיד  בידה  את  עני

ון  דידן  דברור  הדבר  שהיא ידהא  כבנ,  לעיל  את  דבריהם  ר  כתבתיבכו  שוכמ
הודאתה  היא ל  פי  שהרי  ע,  מאעלי  ללכו"  תיבהך  ובת  תנתנואת  ושנו"נקראת  

ויש ,  ם  כןוהשטרות  יוצאים  על  שמה  ג'  ובניהול  הבית  וכו,  שותפה  בחברה
, עסקי הבעלשהרי טוענת לשותפות מלאה בכל , הודאת בעל דין ממשל  זה ע

אי  שאין  לך ודבום  כן  א,  דרך  העסקר  מדירה  ועד  כספי  ביטוח  ופוליסות  עבֹו
ש "ברור  שגם  להראל  זה  וע,  הודאתהל  פי  ע,  גדולה  מזו  תנתנואת  ושנו

, ואפילו  נרשמו  על  שמה,  ין  הרישום  קובע  כלוםא)  ס  ןמסי  ףוס(  וךערחן  לולשו
ל  בעלה  עשתה דמשן  אלא  תלינ,  אינה  נאמנת  לומר  שמכספים  שלה  נלקחו

 ). סב ןמס ובסי ןמסי ףוס(ך "ע והש"הסמ תבו שכוכמ את כל החיל הזה

 : ונוו לשזו) ק ל"פה ס ןמסיר העזן אב (לקת מחוקקחה בך כתכו

אלא  שהבעל  מאמין  לה  ומפקיד  מה  שיש  לו ,  אפילו  אינה  נושאתו"
וכתב  הטור ,  גם  כן  כל  מה  שברשותה  הוא  בחזקת  הבעל  הם,  בידה

, כן  כתבו  הפוסקים  שסתם  אשה  מקרי  נושאת  ונותנתעל    )בסימן  פו(
דסתם  נשים  הבעל  מאמין  לה  ומפקיד  שלו  בידה  וכן  פסק  בשולחן 

שיש  לה :  והראיה  שצריכה  להביא  היא.  )סימן  סב(ערוך  חושן  משפט  
 ." ממון מיוחד

לא ,  דןדין  ידוובנ,  ה  מוטל  להוכיח  שהיה  לה  כסף  משלהישרי  שעל  האה
) יביף  עפה  ס  ןמסי(ר  עזן  הון  דאבידאם  בנ,  דבריםוקל  וחומר  ה.  הוכיחה  כלום

ף  על א,  הוא  שלו  אדםת  יד  דחזקה  מה  שתחלן  א  מוקיי,  המעות  בידה  ממשש
שאינה , כאשר אין הכסף בידה ומרקל וח, אינה נאמנת תנתנואת ושבנופי כן 

בפרט שיש מקום לומר שהבית ו, נאמנת לומר שהיה לה כסף והושקע בדירה
 . םהשר זולקמן נדבר מזה בע, בידי הבעלומוחזק  תפוסכנחשב 

ף על פי כן א, דגם  כשהבעל  כתב השטרות בשמה  ך"שהלא  מיבעיא  לשיטת  ו
, דדילמא  לגלויי  זוזי  הוא  דבעי,  דאין  הרישום  ראיה  ןנאמרי  תנתנואת  ושבנו

ל  שם השטר  ע  בתדכשהבעל  כ  )ק  ה"סב  ס  ןמסי  פטשמ  ןשחו(  ע"הסמלאלא  גם  
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לא  ברור   דןדין  ידונב  וםמקל  כמ,  תנתנות  ואששלה  גם  בנוהם  י  רה,  הישהא
', וכו  שהרי  שניהם  חתמו  בערכאות,  רשם  על  שמה  הואשהדבר  שייקרא  

) 193–191כרך ג דף (ר "בפד יתיב ראושו. חתמה היאכפי נראה דהוי טואדרבה 
ין יואין  לה  חזקה  וע  תיבהוך  תב  תנתנואת  ושמקרי  נו  ונאגוי  אכתבו  דבכהש
). ק  כב"ק  כא  וס"ס(  ואלשמת  יושם  בב,  ה"הגב)  טיף  עפה  ס  ןמסי(ר  עזן  הבאב  דעו

 . עדומלון ד חזעוו

, והרי  לא  הוכיחה,  היששחובת  ההוכחה  מוטלת  על  הא,  יוצא  מדברינוה
וגם  יש ,  לוגי  מישהרי  לא  הוחזקה  בנכס,    אין  הרישום  מוכיח,דןדין  ידוובנ

שאין  לתלות  במה ,  לתלות  בדבר  אחר  מדוע  רשם  את  הדירה  גם  על  שמה
ה נתנה  הכסף  אלא  אדרבה  טפי  יש  לתלות  בסיבת  רישום  המשכנתשהיא  

 . וכנהוג היום

ה ישרחוק  הדבר  לתלות  שהא,  וגם  נסיבתית  גם  עובדתית:  ל"לבד  כל  הנמ
א שהרי  טענה  זו  לא  נטענה  אל,  טענתהכעשרת  אלפים  דולר    קיבלה  סך

ומהדיון  הראשון ,  ס"תיק  נפתח  בתש  ה–  כעבור  שנתיים  מתחילת  הדיונים
לא  נטענה  טענה  זו  אלא  רק  כעבור  שנה ,  א"ב  בטבת  התשס"  בכשהתקיים

מפי "טענה  זו  "  צמחה"שאז  ,  ב"ח  בסיון  התשס"בדיון  מיום  י,  וחצי
רי קוזה  ודאי  מ,  ה  עצמהישולא  מפי  הא,  הישכ  הא"הם  בוא  הל"  המתורגמן

שהרוצה  לשקר  ירחיק  עדיו ,  ועוד.  א"כלשון  הרשב,  "שאינה  מוחזקת  בכך"
אם  מרחיק  את  עצמו  עד  להולנד   ןל  שככו,  )יג  ןמות  סיו  דשבוע  קרש  פ"הרא(

ר זמורשה  לנתבע  בעין  ולקמן  נרחיב  בעני(כ  "הרחוקה  ושולח  טענותיו  בידי  ב
במה  עוסק  אבי   ןידת  הבי  יל  ידה  עישכ  הא"שכשנשאלו  ב,  עודו).  םהש
לעמוד  על  האפשרות  שאכן  מאביה  השיגה  כסף ,  בשאלה  זו  ןיהדת  וכוונת  בי(,  הישהא
וזה  נראה  רחוק ,  גם  טענו  שהכסף  ניתן  לה  במזומן,  ו  שאינם  יודעיםשיבה,  )זה

ל שהרי  דרך  העולם  להעביר  סכומים  כאלו  ממדינה  למדינה  ע,  מלהיות  נכון
מחשש  גניבה  או ,  העברות  בנקאיות  משני  טעמים  יל  ידהמחאות  או  ע  ייד

מה  שאי ,  וגם  בכדי  להוכיח  את  השקעתם  בדירה,  אבדן  בטלטול  הדרכים
 . ח כשנעשה במזומןאפשר להוכי

ל "ל  ומחו"ה  עסוקה  בבריחות  מהארץ  לחוישהא"טען  הבעל  ש,  וסף  לכךנ
, כאן  שלא  היה  לה  טוב  אצל  הוריהמ,  )ב"ז  במרחשון  התשס"דיון  כ  ("לארץ

קשה  להאמין  שעוד  יגמלו ,  ובפרט  שעברה  גיור  והפנתה  עורף  לדת  אבותיה
, צוקה  ועוניה  באה  מרקע  של  מיששנראה  שהא,  ועוד,  לה  במתת  נדיבה  כזו
ואחרון , ונוטשת ילדיה מספר פעמים, צועקת ומקללת, שהרי נמצאה שיכורה

וזו  התנהגות  חריגה  המצביעה  בדרך  כלל  על ,  הגדיל  שניתקה  איתם  כל  מגע
, ומעשים  בכל  יום,  כידוע  בשירותי  הרווחה,  רקע  של  מצוקה  בבית  ההורים

 ". מעשי אבות סימן לבנים"ו

מכל  מקום ,  שערות  אלו  אינן  מבוססות  דייןאף  אם  נאמר  שה,  איך  שיהיהו
, יש  לבדוק  הדק  היטב  את  טענתה  שכספי  הדירה  באו  מהוריהשברור  הדבר  

ו זו)  ס  דין  כא  ןמסיף  סו  פטשמ  ןשחו(  רוך  השלחןעבספר    הא  בזוכמו  שכתב  כיוצ
, ה  בערכאותיהםישכשנכתב  קרקע  על  שם  הא,  ויש  לדקדק  עתה:  "ונולש

פעמים  שהבעל  כותב  הנכסים  על לכי  יש  ,  זהריכים  הדיינים  להיות  מתון  בצ
לכן  צריכים ,  ולעולם  הנכסים  הם  של  הבעל,  שם  אשתו  מפני  איזה  טעמים

לאחר  שהביא כך  ב  תכ  לחןושך  הוערו.  ונולשן  ד  כאע".  לחקור  בזה  הרבה
בזמנינו , ש"גם לשיטת הראשהרי , ל"כנ וךערחן לש שנפסקו בשו"דברי הרא

יש   ,כאשר  יש  להסתפק  בדברש  ,ברמשמעות  הדו,  יש  לחקור  בזה  הרבה
ד ע,  הישלהעמיד  את  הנכסים  בחזקת  הבעל  גם  כשהרישום  לטובת  הא

 . הישהאל שם שהחקירה המרובה תוכיח שבצדק נרשמו ע
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ה  לא  התייצבה  לדין  כפי  שנצטוותה  בהחלטת יששהא  דןדין  ידובפרט  בנו
ת כדי  לעמוד  על  האמ,  ולא  היה  ניתן  לחוקרה  לא  מעט  ולא  הרבה,  ןידת  הבי

וטוען  ברי  שהוא ,  וניכרים  דברי  אמת,  הומאידך  הבעל  צווח  ככרוכי,  לאמיתה
 .השקיע בבית לבדו

) ב"עט  ק  ף  דראתב  אבב(  ארהגמ  תבהה  שכשיש  קצת  להביא  סימוכין  ממ,  ועוד 
ומעשיה  ,[...])לאו  הכתוב   תמתוך  שעשה  מעשה  מנשה  (תלינן  הקלקלה  במקולקלד

וקל  לה  לנטוש  ולנתוץ ,  בת  בדעתהשל  זו  מוכיחים  שאיננה  אמינה  ולא  מיוש
וכבר  הבאנו .  ולהאביד  ולהרוס  ועוד  לדרוש  רכוש  באופן  מחשיד  במיוחד

ן ידוהם הם הדברים בנו,  )ב"פה  סי  ןמסיר  העזן  אב(  וךערחן  ללעיל  את  דברי  השו
) או  שהוא  השקיע  מעיקרא,  אם  מדין  מעשה  ידיה  שלו  (שהבעל  אמר  שלי  הם,  דןדי
מרן   בתהרי  כ  וםמקל  כמ,  דאף  אם  נאמנת,  נההיא  אומרת  שניתנו  לה  במתו
י אוכה,  והרי  איננה  כאן  שתקבל  החרם,  "ויש  לו  להחרים  על  מי  שטוען  שקר"

ו וכמ,  מורשה  של  הנתבע  ל  ידיעאין  מקבלים  טענות    מאעלי  ללכו  ונאגו
שהרי היא , שכאן אינה נאמנת ןל שככו).  קכד  ןמסי(" אורים ובתומים"ב תבשכ
ובזה  שפיר  מקבלים ,  כ"ב  יל  ידוהודתה  על  כך  ע,  יתבתוך  הב  תנתנואת  ושכנו

, )שם(  מיםתוים  ורגם  זאת  באו  תבו  שכוכמ,  מורשים  שלה  יל  ידהודאתה  ע
 ןל  שכוכ,  אביה  יל  ידינה  נאמנת  לומר  שניתנו  לה  במתנה  עא,  לפיכךו

שלא  יהא  לבעלה  רשות  בהם   תל  מנהיא  טוענת  שניתנו  לה  ע  דןדין  ידושבנ
וזה ,  לוגי  מיוהיינו  שלא  הכניסתם  לו  כנכס,  אלא  שתעשה  בהם  מה  שתרצה

שמבקשים  שהבעל  ישלם  דמי  שכירות  על ,  כ  בסיכומים"טענת  בל  פי  ע
. תנתנואת  ושכלל  אינה  נאמנת  גם  באינה  נו,  הרי  שבזה,  (!!)מגוריו  בבית  

 ). שם בסוף סעיף יב(מרן  תבו שכוכמ

מחמת ללא  אשתו  יש  להעמידו  כמוחזק  בכל  ספק  הן  בספק    דורמעל  הדר  בב
 המציאות והן מחמת מחלוקת הפוסקים

ידי בתפוס  כשיש  לראות  את  הבית  ,  כ  הבעל"יש  לדון  בטענת  ב,  בר  מן  דיןו
היטב ר  אוממילא  הדרינן  לדברי  הב,  וכן  החברה  והכספים  שעל  שמו,  הבעל

) ק  ל"הגהות  הטור  סר  ז  העןבא  קלח(  ולהדגהת  סשם  הכנב)  ק  יז"פה  ס  ןמסי(
. בתוך הבית תנתנואת ושאף באינה נו, שלי  הםמעיקרא  אינה  נאמנת  לטעון  ש

והיא ,  כיון  שהוא  גר  בה  וםמקל  כמ,  שניהםל  שם  ואף  בדירה  הרשומה  ע
, אשר אילולא פשעה(', וכו יכוב יציאהעו לצאליה מחמת חששה וא  מנועה  מלב

וכבר  כתב .  כתפוסה  בידוזו  י  הר,  )לקמן  ארבשיתו  לא  היה  לה  ממה  לחשוש  וכמ
גם  בקרקע  מהני  תפיסה  היכא  דליכא  מרא ד)  ק  א"ו  ס"נר ןמסי(  שןוחת  ההקצו
ל שהרי  נרשמה  בו  ביום  ע,  ה  נחשבת  כמרא  קמאישאין  הא  ינמא  כוה,  קמא
 . שני בני הזוגשם 

שכתב   )כה  אות  כב  ןמסוף  סי  פטמשן  שבדיני  תפיסה  שבחו(  תיבות  המשפטנגם  לו
 :ונוו לשוז, הלא כתב שם בהמשך וםמקל כמ, לקרקע דאין חזקה

כגון ,  שמגיע  לו  עוד  קרקע,  א  כשהטענה  היא  על  גוף  הקרקעודוק "
, ם הקרקע ידועהאאבל , )ידיף עדסימן ריח ס(מדה בחבל הן חסר הן יתר 

וזה  אומר ,  כגון  שזה  אומר  בחמש  שכרתי,  רק  שטוענין  על  המעות
השוכר  נקרא ,  כבר  דר  בה  ואין  תובע  ממנו  רק  מעותו,  בעשר  השכרתי

 ." מוחזק

ה ישוהא,  שהבעל  גר  ומוחזק  ותפוס  בבית,  דןדין  ידונהוא  ניהו  ם  כן  או
ות במהני  תפיסה  גם  לנתי,  תובעת  רק  מעות  שכביכול  טוענת  שהשקיעה

שכתבו  שהבעל  נקרא  מוחזק   )193כרך  ג  דף  (ר  "בפד  יתיב  ראושו.  טמשפה
 . שםן ייעו, ונאגוי אבכה
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ה ישוגם  אם  הא,  לבדוה  ל  הרי  אין  חולק  שהבעל  משלם  המשכנת"וסף  לננ
 29.08.1999־שהרי  הדירה  נקנתה  ב,  זמן  קצר  ביותר(תפה  עוד  בהיותה  בארץ  השת

זה י  הר,  )ס"שהרי  התיק  נפתח  בראשית  תש,  וכבר  עזבה  זמן  קצר  לאחר  מיכן  לבלתי  שוב
תה  לה  משכורת  מעבודתה ייכ  שה"וכפי  שהודו  ב,  ממעשה  ידיה  שהם  שלו

 . עמו

ה משכנת"  ההשקיע"ה  ישח  מה  שהאויהבעל  הרושה  ישכ  הא"מה  שטענו  בו
כל  חיוב  לבעל  לשלם  לה ה  ברור  הדבר  שאין  מז,  בזכות  היותה  עולה  חדשה

נכסי מ)  הריבית("  הבריחה  ארי"ורק  ,  וף  סוף  היא  לא  שילמהסכי    בעבור  זה
שאפילו  פורע  חובו ,  דעדיפה  מינה  )קכח  ןמסי  פטשמ  ןשחו(לן  א  מוקיי,  הבעל

נדרים   ארגמפי  ל  והוא  ע,  פטור  הלווה  מלהחזיר  לו,  של  חברו  שלא  מדעתו
שלא   דןדין  ידובנ  ןל  שככו  –)  א"קח  ע  דףוב  "קז  ע  ףד  (כתובותו)  א"ע  גלף  ד(

 . יתיבפרעה אלא מנעה מהבעל מלשלם ר

כ  הבעל  שהבעל  נאלץ  לשכור "יש  משקל  גם  לטענת  בשם  לרבות  ג
וכמו ,  והאלימות  שסבלו  ממנה,  ה  את  בניהישמחמת  נטישת  הא  פסיכולוגים

וכל זה יש , דין הוא שתשתתף בנטל, דין צדקהרנסתם שמפרנס אותם מפכן 
 .לקחת בחשבון בשקלול הסופי

  לת גמהפוליסות וקופ, עסקה

ין ה  גם  בעניישנה  לאחר  שהארכנו  לבאר  שחובת  ההוכחה  מוטלת  על  האה
 תנת ונואתשכנו"ך כל ואף שבדירה אינה נחשבת כ(, הדירה שרשומה על שם שניהם

דעת  לנבון אם  כן  ,  )תה  פעילה  בוייה,  ודאתהעל  פי  ה,  כמו  בעסק  שהיא"  תיהבך  בתו
ים יורגל,  הבעלל  שם  שבעסק  שרשום  רובו  ככולו  ע  ומרל  וחנקל  שהדברים  ק

טובא  שכדבריו  כן  הוא  שרק  בעצת  יועץ  המס  שלו  נאלץ  לשתף  את   רדבל
כ "וצדקו דברי ב(  )לבד  בחדאאחוז  (,  רישום  מינימלי  ופורמלי  בלבד  יל  ידאשתו  ע

רי  שכך  יש  לקבוע ה,  )חד  אחוזאכיצד  הסתפקה  ב,  תפה  מלאהתה  שויישאילו  ה,  הבעל
, ל  כךכ  נהמיא  קאין  נפ  יםל  כל  פנוע,  ממנו  שעים  ותשעה  אחוזיםתאו  (שהעסק  כולו  

דינן ,  שעל  שמו'  וכן  הפוליסות  וכו,  ייך  לבעלש)  לטענת  הבעל  שיש  עליו  חובות
ואדרבה  מדין  תורה  שיאכל  גם  את  פירות  הכספים ,  אר  על  שמו  בלבדישלה

, שהרי  תיקנו  רבנן  פירות  לבעל,  לוגי  מיהרשומים  על  שמה  בלבד  כדין  נכס
הרי  גופם ,  מעשה  ידיה  יל  ידואם  טוענת  שנצברו  כספיה  הרשומים  על  שמה  ע

 . שייכים לום כן של כספים ג

 ןידת היב ההוכחות שהוצגו לביט) א(

, וטלים אכתפה דאיתתאמ ָלּהְטִנוה ברור הדבר שחובת ההוכח: הוכחותה) 1(
של "  חוסר  אמינותו"ה  בדבר  ישכ  הא"נכנס  לטענות  ב  ןידת  הולכן  אין  בי

, שהרי  אין  נטל  ההוכחה  מוטל  עליו,  ן  מקורות  הכספים  שלוייהבעל  בענ
זאת מלבד , וחזקה היא שהכספים והנכסים שלו הם כל זמן שלא הוכח אחרת

פגם  בכך  שהבעל  לא  זכר ל  כך  רואה  כ  ןידת  האין  בי,  יןדלגופו  של  עני
מתי  קיבל  את  הכספים  מפיצויי  הפרישה  של  אביו ,  ויק  את  סדר  הדבריםבמד
 . ן שאירע לפני כעשר שניםייכאשר המדובר בענ', וכו

אין  בהם ,  ןידת  הלאחר  שאלת  בי"  הבעל  נשבר"ה  שישכ  הא"לכן  דברי  בו
ה לא גה שלא הציישלעומת הא, יםל כל פנמה גם שע, כדי לשנות את ההלכה

ציג  גרסה  שעומדת  במבחן   ההוא  –  הבעל  –  נותעובדות  ולא  הוכחות  מהימ
אם  אכן  קיבל  פיצויים ,  ודבריו  ניתנים  בקלות  לבדיקה,  יוןיגההסתברות  והה

ל וע,  וחזקה  עליו  שלא  יטען  שקר  בדבר  שניתן  לבדקו  בקלות',  של  אביו  וכו
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מוטב  לו  להמציא ,  ואולי  כלפי  החוק(כאמור  ,  איננו  זקוק  להוכחות  יםכל  פנ
מגיע ,  8סעיף  ל  פי  ושע,  יוכח  שהוא  השקיע"  חוק  יחסי  ממון"ם  כלפי  הוכחותיו  בכדי  שג

 ). לו לחלק את הרכוש לא בחלקים שווים

שרק  בסיכומיו  האחרונים ,  ה  נגד  הבעלישכ  הא"מה  שטענו  ב,  יםל  כל  פנעו
כ "הנה אם הדבר נחשב בעיני ב', תיקן גרסתו שקיבל שוב הלוואה מאביו וכו

, "טול  קורה  מבין  עיניך"גם  אנו  נשיב  כן  ם  א,  ה  לפגם  וחוסר  אמינותישהא
ושברחה  מפני ,  שרצה  לרצוח  אותה"  נזכרו"שהרי  רק  בסוף  סיכומיהם  

שרק  בדיון '  וכו  שרת  אלפים  דולרעוכן  בדבר  השקעתה  ',  אלימותו  וכו
 .ומתחילה לא טענו כן, האחרון טענו כן

  ןידת היבבה י הופעא) 2(

 ןידת  היה  להופיע  אישית  בביה  שעלישהורה  לא  ןידת  הנה  כבר  כתבנו  שביה
דהיינו  כהודאה ,  שב  חוסר  תגובתה  כתגובהיחת,  והתרה  בה  שבאם  לא  תופיע

סבר ה).  29.05.2000  (ס"התשון  ו  בסיו"החלטה  מיום  כ(,  על  נכונות  טענות  הבעל
כלל  קז  סימן (ש  בתשובה  "ניתן  למצוא  בדברי  הרא,  ומקור  להחלטה  זו  בהלכה

כתב  על  אודות  דברי  ריבות ש")    שאלותוד  שאלהו  הרבהע  "תחילהמבור    דיו
 : ונוו לשוז, ישראל בן אלחדד' שלמה בן אלבגל ור' שנתעצמו בהם ר

ישראל  זה  מסתיר  דבריו  ומשיב  תשובות '  כי  היה  נראה  להם  כי  ר"[...]  
והוא  הסתיר [...]  ורצו  לחקור  ולדרוש  ולהוציא  הדבר  לאמתו  ,  גנובות

, ס  בדבריו  ויתברר  השקרולא  רצה  להשיב  על  שאלותם  פן  יתפ[...]  
כדאמרינן ,  ומן  הדין  היה  לו  להשיב  על  כל  חקירות  ודרישות  שעשו

משרה  שכינה  בישראל ,  כל  דיין  שדן  דין  אמת  לאמתו  )א"סנהדרין  ז  ע(
כשבא  לפניו  דין  מרומה  יש  לו ,  זהו  דין  מרומה,  לאמתו,  ואמרינן[...]  

הדין לדיין  לחקור  ולדרוש  בכל  מיני  חקירות  ודרישות  עד  שיצא  
היה ,  וכיון  שנראה  לדיין  שאם  היה  זה  משיב  על  שאלותיו[...]  לאמתו  

יעשה  הדיין ,  ומחמת  שלא  יתברר  הוא  כובש  דבריו,  הדבר  מתברר
אף  על  פי  שאינו ,  כאילו  השיב  ונתברר  שקרו  ויחייבנו  מאומד  הדעת

מחמת  שהעדר  הביאור  בא  מחמת ,  יכול  לברר  שקרו  בביאור  ובפירוש
, להשיב  על  חקירות  ודרישות  כדי  שיתברר  שקרורמאותו  שאינו  רוצה  
, רשאי  דיין  מומחה  לדון  באומדנא  דמוכח  כזה,  אומדנא  דמוכח  הוא

ואין  זה  נקרא  דברים  שבלב  אחר  שהיא  סברא  מוכחת  כההיא  דפרק 
כיון  שחזינא  דדבר  שאינו  יכול   [...]  )א"בבא  בבתרא  דף  נח  ע(חזקת  הבית  

בנדון  זה   ןשכל  כ,  דמוכחבנאה  באומדנא  '  דן  אותו  ר,  להתברר  כלל
שראוי  לדונו  לפי  אומד ,  שהרמאי  מונע  התבררות  והעדרת  האמת

 [...]."והחכם רבי בנאה למד דין זה מאב החכמים , דעתו

ל "ן  מה  שמצינו  בהרבה  מקומות  שדנו  חזייש  בענ"שהאריך  הראשם  ן  ייעו(
 ). באומד דעתם

א יף  עעה  ס  ןמסי(  פטמשן  שחו  וךערחן  לש  הללו  בשו"נפסקו  דברי  הראו
אם  נראה  לדיין  שיש  רמאות ,  אם  אינו  רוצה  לברר  דבריוו:  "ונוו  לשזו)  ה"בהג

דאין  אומרים  לו  ברר  דבריך  אלא  משום  כדי  להוציא  הדין   [...]  יפסיד,  בדבר
 " .לאמיתו משום דנפישי רמאים

  טענותהלמדת על חולשת המתנהגות ה

  והשתמטות ,מכל  מה  שנתבאר  לעיל  נראה  בעליל  שהדין  מרומה,  השתאו
ומה .  פס  בשקרהיתמוכיחה  שחוששת  לה  ןידת  הה  מלהופיע  בביישהא
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אלא שהבעל הוא זה שמעכב מחמת וא תה רוצה לבייה שהישכ  הא"שטענו  ב
הנה  דברים  אלו ,  וב  יציאה  מהארץיכשאינו  נותן  ערבויות  שלא  יוציא  נגדה  ע

הלא  מוכנה  היא  לקבל  את  גיטה ,  דבאמת  ממה  יש  לה  לחשוש,  מהבל  ימעטו
היא  צריכה  לבא  כדי ל  זה  הלא  ע,  ואם  מחמת  הרכוש,  כהצהרת  באי  כוחה

, ואם  יש  לה  ממה  לחשוש,  ותיזיל  ותזמור  ןק  דיתן  פסינוי,  שיתברר  הדבר
ודבריה  בזה  הם ,  אין  לה  להלין  אלא  על  עצמהם  כן  א,  מחמת  התנהגותה

 ". הקוזק הנגזל"בבחינת 

שהרי  מלבד ..  .עוד  שהתברר  שקרה  שהעלילה  עליו  שרוצה  לרצוח  אותהו
, זאת  שהיא  עצמה  בחזרותיה  הקודמות  לארץ  הוכיחה  שאינה  חוששת  ממנו

זאת  ועוד  שהנה  התגלה  הוא  בגדלות  נפשו  שהואיל  להחזירה  לביתו  למרות 
ה  שלא  רצה  בה  ואינו  יכול ישכ  הא"תשובה  לדברי  בם  כן  ומזה  ג(,  מה  שעוללה  לו

, נס  לארץיכחוששת  להחך  שאם  ורועל  כ  ,)ונשוב  לזה  לקמן,  לטעון  טענת  מורדת
אין הדבר מסור י כו ההלא בלא יםל כל פנוע, הדבר נובע מסיבות שבאשמתה

ת הלא  בי,  יציאהב  ויכשגם  אם  הבעל  היה  מגיש  תביעת  ע,  לידו  של  הבעל
רואה לנכון שתעוכב  ןידת הוממילא אם בי, היה מברר אם הדבר מוצדק ןידה

 . ן אשמה בזהוואין לבעל ע, נסיעתה

ש "כלשון  הרא  ןידת  ה  שעדיין  הדבר  מסור  לשקול  דעתו  של  בייןילנצי  למק
ה  אין  להם  על  מה ישהתרשם  שטענות  הא  ןידת  הוהרי  בי,  ל"א  הנ"והרמ

ואם  משום  שסוף  סוף  הרי  העמידה  מורשים .  שיסמוכו  בלשון  המעטה
 ןידת  ההרי  לא  ידעו  להשיב  לשאלות  בסיסיות  של  בי,  חדא,  שטוענים  בשמה

ומהיכן  יודעים  שהכסף  ניתן ,  כגון  במה  עסק  אביה  (,תשנצרכו  כדי  לברר  את  האמ
הזדמנות "דאי  אי  אפשר  לתת  להם  וובו,  )לצורך  הבית  ולא  לצורך  שאר  הוצאות

הרי  שאין ,  תשובות  על  השאלות  שנשאלו  בדיונים  קודמים"  הכין"ל"  נוספת
 ןידת  הוכאשר  דימה  בי,  הישלהופעת  הא  –  דןדין  ידולפחות  בנ  –תחליף  

שלא  יכולנו  לעמוד  על  האמת  שלא  בנוכחותה ,    היהל  כן"בהחלטתו  הנ
 . הישהאישית של הא

אין  הנתבע  יכול  לעשות ש)  קכד  ןמסי  פטמשן  שחו(שהלכה  פסוקה  היא  ,  עודו
שרק  בעל  הדין  בעצמו ,  שקר  מפי  המתורגמן  ןידת  השלא  ישמעו  בי,  מורשה

ם האחרוני  תבוה  שכמד,  )ק  א"סף  וס(ך  "שם  בש  ןיועי,  בוש  להוציא  שקר  מפיו
היינו  כשיודע ,  אסור  גם  לתובע  למנות  מורשה,  ןת  דידכשעומד  בבי,  כאן

 . ריודבן ד כאע, ורשותוח שאין הנתבע נותן לו כ

שהתובע  הוא  זה  שלא  נתן  רשות ,  הדברים  ומרל  וחק  דןדין  ידורי  שבנה
וצווח  מתחילה  ועד  סוף  שרוצה  שהנתבעת ,  מורשים  יל  ידלנתבע  לטעון  ע

ה  תהיה ישיצאה  החלטה  שאי  תגובת  הא  ןידת  הוגם  מבי,  תשיב  בעצמה
רור ב)  א"ב  בטבת  התשס"ובדיון  מיום  כ,  ל"חלטה  הנה(,  ה  לרעתהישכתגובת  הא

אלא  כשדבריהם ,  הישכ  הא"להסתמך  על  דברי  ב  ןידת  ההוא  שאין  לבי
. ורים  ותומיםאלעיל  בשם  ספר    תבתיו  שכוכמ,  מהווים  הודאה  לדברי  הבעל

ן  אי ייבענ  ןידת  החלטה  זו  של  ביה  הפנימו  הישכ  הא"הרי  גם  ב,  ובאמת
ל וכאמור  לא  היה  צורך  בזה  ע(,  אלא  שביקשו  לחקור  את  הבעל,  הישהופעת  הא

, הישכ  הא"נענה  לדרישת  ב  ןידת  האלא  שבכל  אופן  בי,  שהרי  הבעל  מוחזק,  ההלכהפי  
 ). שמא תתברר האמת לכאן או לכאן

 ): 54–52 תור שו2דף (ב "ן התשסווח בסי"כך נרשם בפרוטוקול הדיון מיום יו

ה  לא ישרוצה  להחליט  על  סמך  זה  שהא  ןידת  האם  בי:  'כ  א"ב"
כ  הבעל  חקר  אותה  והיא  ענתה  כפי  מה  שהוא "הופיעה  שכאילו  ב

ואת  זה  אנו  רוצים  לעשות ,  אבל  זכותנו  לחקור  את  הבעל.  חושב
 ."היום
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ה  למצוא  סדקים  בגרסת  הבעל  שמכוחם  תזכה יתרי  שכל  מטרתם  היה
  .עתהלמרות אי הופ, הישהא

דיכול  הנתבע  למנות   הליירא  בסד)  שם  וךערחן  ליון  השוילבג(ז  "גם  לדברי  הטו
היה  מקום   דןדין  ידובנם  כן  א,  שבועהין  מורשה  לגביית  כספו  חוץ  מלעני

 תוב  בשולחן  ערוךו  שכה  או  לפחות  להטיל  עליה  חרם  כמישלהשביע  את  הא
ה  שקיבלה  כסף מקומבשבע  היכ  אינם  יכולים  ל"בו,  )ב"פה  סי  ןמסיר  עזן  האב(

בל א  ":וזו  לשונו  )קכד  דין  ב  ןמסי(כתב  שרוך  השלחן  עגם  לדברי  הו.  מאביה
הרי   וםמקל  כמ,  "עכשיו  המנהג  בכל  בתי  דינים  שגם  הנתבע  מעמיד  מורשה

ין  ביכולת  לברר אשאם  :  "אורים  ותומים  שכתבההביא  דברי  זה  י  רתיכף  אח
והוא   "ןדית  ילבו  עצמבהנתבע    ובא  הנתבע  הדין  על  הבירור  שולחים  אחרי

 . דןדין ידוכנ

 מחמת העילות שנמנו מתנות הפסידה) ב(

ואם  כן  לפי ',  ה  וכוישהנה  על  אף  שביררנו  באורך  שחובת  ההוכחה  על  האו
ל על  אף  שהדירה  נרשמה  ע,  החומר  שבתיק  נראה  שהנכסים  שייכים  לבעל

, )ן  לחוק  יחסי  ממו8סעיף  ל  פי  ע(וזאת  הן  לפי  ההלכה  והן  לפי  החוק  ,  שניהםשם  
נוסיף  כלפי  מי  שיטען  שבכל  אופן  הרישום ,  לרווחא  דמילתא  וםמקל  מכ

ר "בפד  בותכה  שובפרט  לפי  מ',  וכו,  והמוציא  מחברו  עליו  הראיה,  יקבע
אם  כן ף  שא',  וכו,  שמנהג  בתי  הדין  שהרישום  קובע,  ועוד  )117א  דף  כרך  כ(

שהרי  הוכחנו ,  הרישום  דינו  כמתנה  שנתן  לה  הבעל  וםמקל  כמ,  הדבר
ה  נאמנת  לטעון ישואין  הא,  בעל  נאמן  לטעון  שמכספו  נקנתה  הדירהשה

, לכל  היותר,  לפיכך,  והרי  לא  הוכיחה,  תוכיח  זאתאם  כן  א  לשהשקיעה  א
והרי טוען הבעל שהפסידה מתנותיה , שב הרישום כמתנה שנתן לה הבעליחי

 . זנות ומרידה, ותח טעמחמת מק

 קח טעותאין מקום להפסד מתנות מחמת מ' בר וקיבלס'ם א

שגם  לאחר  שברחה  מספר   דןדין  ידואינה  טענה  בנ,  הנה  טענת  מקח  טעותו
 ןמסי(ר  עזן  הבאב  תובו  שכוכמ,  הרי  סבר  וקיבלם  כן  א,  פעמים  חזר  וקיבלה

ולא  זו  אף  זו  שגם  במהלך  הדיונים  כתב ,  הבזא  צל  כיוכ)  קיז  ןמסי(  שםו)  לט
משירותי  דסעת דבוגם בתסקיר אמר כן לעו', כ  הבעל שניסה להחזירה וכו"ב

ביטול ין  לא  מיבעיא  לעני,  אזדא  לה  טענת  מקח  טעותם  כן  א,  הרווחה
וכבר  כתבנו ,  הפסד  הכתובה  ושאר  הזכויותין  אלא  גם  לעני,  הקידושין

שרישום  הדירה  נעשה  שנים  רבות  לאחר  הנישואין  ולאחר  שברחה  כמה 
 . פעמים

 מתנות  הכרח עילה להפסדבאינה ות נזף א

ן אב  וךערחן  לבשו  תבו  שכעילה  להפסידה  מתנותיה  וכמם  טענת  זנות  אינה  ג
דשאר  מתנות  חוץ ,  ש  בשם  הגאונים"ן  והריב"דברי  הרעל  פי  )  טצן  מסי(ר  עזה

אינן  חוזרות  אפילו  גרשה ,  מתכשיטים  ובגדים  שנתן  לה  להתנאות  בפניו
דאטו  מאן ,  דהסברא  היא"  העיטור"וכתב  ,  ואפילו  סרחה  עליו,  מחמת  טענה

י חובפת?  ערבא  בעי  למישקל  מיניה  דרחים  ליה  לעלם,  הדיהיב  מתנה  לחברי
שגם  בנמצא  בה "  הלבוש"בשם    פרם  סוהחת  ריא  דבביה)  ק  ז"שם  ס(  בהשות

לדבריו  דהשתא  הוא   פרם  סווהסכים  החת,  נוטלת  המתנות,  דבר  ערוה
גון  שהתברר כוהיינו  ,  כתב  דלא  הויא  מתנה,  שהטעתה  אותוכורק  ,  דאיתרע

דאין לומר בזה דסוף סוף מחמת , ה אסורה עליותיישכבר  קודם הנישואין ה
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 תובו שכוכמ דאין זו הנאה אלא צער, חיבת והנאת ביאה ראשונה גמר ומקנה
 . ןד כאע [...] מוכר טרפה בחזקת כשרהב) ג"יט סיקימן ס( הדעה רביו

כגון  נכפה ,  לידע  שרי  אפמצא  בה  מום  שאנעוד  שהסתפק  בשם  ין  יעו
קיז  אי  נימא  דמחמת  חיבת  ביאה  קנתה   ןמבסי  תובו  שכשיוצאת  בגט  כמ

אם  אין  הבעל דוסיים  [...].  או  דילמא  כיון  שהיה  מסוכן  מזליה  חזי  ,  המתנות
 .ואם הוא מוחזק אין להוציא מידו, מוחזק יעשו פשרה

  אי התייצבות לדין תורה נחשבת למרידה – ורדת מפסדת מתנותמ) ג(

וגם  לאחר ,  בר  וקיבלשס  דןדין  ידון  לנייכבר  כתבנו  דאינו  ענ  וםמקל  כמו
  זה יל  פאשר  ע  ורדתמנשאר  רק  טענת    ו.שידע  שסרחה  עליו  כתב  לה  המתנה
, ג  בהגה"סימן  עז  ס(ר  עזן  הבאב  תובו  שכבאמת  דינה  להפסיד  מתנותיה  וכמ

אבל  כל  מה "דינה  ש,  יס  עלאף  בטוענת  מאי  ש)ק  ז"ס  ואלשמת  יצט  בב  ןמוסי
, "פסה  צריכה  להחזירואפילו  ת,  אינה  נוטלת  כלום,  שנתן  לה  או  כתב  לה

א  שם "בביאור  הגר  בך  כתוכ(,  לא  יהיב  לה,  אדעתא  למישקל  ולמיפקד,  וטעמא
אלא  אדרבה  הוא  זה   יס  עלשלא  טענה  מאי  דןדין  ידובנ  ןל  שככו,  )גק  ל"ס

, יס  עלאפשר  שדינה  כטוענת  מאי  וםמקל  כומ,  ל"שטען  עליה  טענות  רבות  כנ
ואף .  צה  לרצוח  אותהואדרבה  טענה  שרו,  השהרי  אינה  אומרת  בעינא  לי

יש  לומר  דעצם ,  וכאן  לא  נעשו,  בעינן  התראות  ושאר  סדר  מורדת,  דבעלמא
ך וכ,  ואי  הופעתה  מהווים  התראות  וסירוב  להן,  הישמשלוח  ההזמנות  לא

ה  להופיע ישעצם  סירוב  האש)  יהושע  ועוד  רפם  וס"מהרשד  (האחרונים  בוכת
 מרע  אובאריכות  ביבי  הםריא  דבהבי(,  על  דתרת  בוכעו,  היא  מרידה,  רהתון  ילד

ה יתעוד שכיון שטענה שרוצה לרצוח אותה ושהיו, )גן מסיר  עזן  הבאק  לחז  ק  לח
בזה  בהכרזות   יךצרן  יוא,  כאמור  יס  עלכטוענת  מאיזה  י  רה,  אלימות  כלפיה

לחובתה  נאמנת  לטעון  שרצה  לרצוח ו).  26  עמוד  דירך  כר  "פד(ובהתראות  
  .כמאה עדים דמי ןל דידהודאת בע, אותה

הרי  כל  שמצריכים  התראות  במורדת  הוא  כדי  לתת  לה  פתח ,  בר  מן  דיןו
 ).25ד דף יך כר( ר"פדב כתבך וכ. וכאן הלא אסורה היא לבעלה, לחזור לבעלה

ה  שנטשה ישאנן  סהדי  שא  וםמקל  כמ,  ואף  שלא  הובאו  הוכחות  על  זנותה
ת "בשו הבזא צועיין כיו, אי אינה נזהרת מלזנותודבו, את ביתה וחזרה לסורה

ר עזן  הבאק  לובח,  אבל  תחילהמבור  יקס  בד  ןמסיא  ק  לח  הדעה  רויק  לח(  המשות  רגא
וגם בעלה , זה ןק דיהבאתי  תמצית  דבריו  במילואים  שבסוף פסו)  זן  מסיד  ק  לח

טען  שיש  בידו  הקלטות  שאשתו  מודה  שזינתה  ושיוכל  לברר  הדבר  אם 
יא  כהודאה שאי  הופעתה  הו  ןידת  הבי  יל  ידוהרי  כבר  הוחלט  ע,  נצטרך

וחזק  במתנות ממה  גם  שהוא  ,  ומכללן  הטענות  על  הזנות,  בטענות  הבעל
. לפיכך  ראויה  היא  טענת  הבעל  שמרדה  בו  להפסיד  מתנותיה,  ותפוס  בהן

 תם  ביה  שהבעל  לא  ביקש  את  אשתו  ולא  שלוישכ  הא"וכבר  כתבנו  שטענת  ב
ואדרבה  ממה  שהסכים  שוב ,  אין  לה  על  מה  שתסמוך',  ולא  פתח  תיק  וכו

וממה  שאמר ,  ושוב  לקבלה  לאחר  שברחה  ועוד  רשם  חצי  דירה  על  שמה
מוכח ,  כ"ב  יל  ידבתסקיר  של  שירותי  הרווחה  וגם  ממה  שנכתב  בבקשה  ע

, המשטרה  י  על  ידוגם  כשנמצאה  שיכורה,  שהוא  רצה  בה  ולו  בגלל  הילדים
 ). ל"תסקיר הנה דברימ(כי הבעל ביקש רק להזהירה , לא הועמדה לדין

  סיכוםל

האשה  על  מקורות  מימון   וארכנו  לבאר  דכשנפלה  מחלוקת  בין  הבעלה)  א(
והרישום  אינו ,  תיבך  התובתנת  נואת  ושהבעל  מוחזק  כשהאשה  נו,  יההקני

 ).המשכנת(. מוכיח בעלות כאשר יש לתלות שרשם מסיבה אחרת
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הן  מחמת ,  ה  לא  השקיעה  כלוםישתבנו  שישנן  אומדנות  רבות  שהאכ)  ב(
ומאידך  הבעל  שילם ,  בלה  הכסף  מאביהשלא  נראה  הדבר  סביר  שקי

וגרסתו  לגבי  השקעת  הכספים  נראית ,  נס  ומפרנס  מדין  צדקהרופה  המשכנת
 .הגיונית

 .ה לא הוכיחה מאומה אף שחובת ההוכחה מוטלת עליהישאה) ג(

, הדבר  כהודאה  בטענות  הבעל  שבייח,  החליט  שאם  לא  תופיע  ןידת  היב)  ד(
חמקות  מלהשיב  היא  מטעם רואה  שההת  ןידת  הש  שאם  בי"הרא  בתוכ

 .נראה שהדין מרומהם כן וכאן ג, רשאי לדון כאילו השיבו לחובתם, רמאות

ר "גם  בפד  תובו  שכוכמ.  פשר  שיש  להחשיב  את  הבעל  כתפוס  בדירהא)  ה(
 ).193 עמודג רך כ(

כל  מקום מ,  )ולא  כבזמן  הראשונים(,  ם  אם  נחליט  שבזמננו  הרישום  קובעג)  ו(
שאף ,  והרי  הפסידתה  מחמת  טענת  מרידה  וזנות,  הרי  זה  כמתנה  שנתן  לה
אך כאן , ה מוכנה להמשיך ולגור עמויתהיינו אם הי, שעל  זנות  אינה מפסידה
אין  לך  מורדת ,  ם  גברים  זריםע)  הוקלט(הודאתה    פיל  שעזבתו  לאנחות  וחיה  ע

הוי  כהודאה ,  עצם  אי  הופעתהו)  13דף    רך  הכ(ר  "בפד  תבו  שכוכמ.  גדולה  מזו
ה  גם  שטען מ.  ש"ת  הרא"בשם  שו  תבו  שכוכמ,    שמרדה  וזינתהלטענת  הבעל

י אדכל  כה"  אגרות  משה"ה  בתכ  מה  שובפרט  לפי,  שיש  בידו  הוכחות  על  כך
ה  רצינית  והוכיח יתלא  הי  תגיירותההאשר  כ,  איכא  אנן  סהדי  שמזנה  ונאגו

הרי ,  התראות  של  מורדת  ואם  מחמת  שלא  עשו  לה  סדר.  סופה  על  תחילתה
ואי ,  ה  התראהוומה,  אליה  ןידת  הצם  משלוח  הזמנה  מבישע  יםקכתבו  הפוס

שכאן  שטענה  שברחה  מחשש ,  ועוד.  הופעתה  הויא  כסירוב  להתראה
ונאמנת  היא .  'התראות  וכו  יכהצרן  יהויא  כטוענת  מאיס  עלי  שא,  שירצחנה

 .לחובתה שרצה לרצחה

 .דברינו שם ןעד כא

 )דעת המיעוט( מסקנה

 :וקלפס תידעיות נעלאה רנ, אור האמורל

והמשיב ,  מערך  הדירה  ברמת  שלמה  שמונים  אחוז  דירה  תתחלק  באופן  שהמבקשת  תקבלה
היא  תמשיך  להחזיק ,  ומאחר  שהמבקשת  תפוסה  בדירה.  ל"מערך  הדירה  הנ  שרים  אחוזעיקבל  

 .דירההשרים אחוז מערך עותשלם למשיב , בה

 . דעת המיעוט ןעד כא

 דין פסק

 . לכה כדברי הרובה

 : פוסקל בית הדין"אור הנל

 .םוידירה תתחלק בין הצדדים בחלקים שוה

  .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטי הצדדיםנ
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