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סוגיית  פרשנות  תנאי  הסכם  גירושין  בנדון  הפנסיה ,  ד"ענין  בקשה  זו  המונחת  בפני  ביה

בשאלה  האם ,  עבודתו  עקב  מצב  בריאות  לקויאותה  מקבל  הגרוש  לאור  פיטוריו  ממקום  

 .דינה להיכנס לכלל חלוקה בין בני הזוג

 ).26.2.98( ח"שבט תשנ'  לז ביום"ני הזוג נישאו זלב

 ד"תמו  הצדדים  על  הסכם  גירושין  אשר  קיבל  תוקף  פסח)  6.11.08(  ט"חשוון  תשס'    חיוםב
ד "הקרע  שנקבע  בהחלטת  ביהועד  מהוא  ו)  22.3.09(  ט"ו  אדר  תשס"כ  ביום  עובר  לסידור  הגט

 ).18.10.15( ו"חשון תשע' ה מיום

 :הוסכם כי" כספים" תחת הכותרת 14סעיף בהסכם הגירושין ב

כל  הזכויות  הנובעות  מעבודתו  או  עקב  עבודתו  של  מי  מהצדדים  מכל  מין "
, וסוג  שהוא  לרבות  ומבלי  לפגוע  בכלליות  האמור  לעיל  ביטוחי  מנהלים

פיצויי  פיטורין ,  פנסיה,  מניות,  אופציות,  ותקרנות  השתלמ,  קופות  גמל
וחסכונות  כספיים  אחרים  מכל  מין  וסוג  שהוא  שנעשו  במסגרת  העבודה 
ואשר  נצברו  בתקופת  הנישואין  תהיינה  שייכות  לשני  הצדדים  בחלקים 

 .שווים

ימנו הצדדים  –קרי בהגיע אחד הצדדים לגיל הפנסיה  –ם התגבש הזכויות ע
 את חלקו של כל אחד מהצדדים מיום הנישואין אקטואר מוסכם אשר יחשב

 .ועד למתן מועד הגט

וסכם  בין  הצדדים  כי  כספי  הפנסיה  המגיע  לכל  אחד  מהצדדים  לאחר מ
 ."י המעסיקים לצד הזכאי לקבל הפנסיה"ישירות עו חישוב אקטוארי יועבר

אותי קב  מצב  בריע)  31.12.11(  ב"טבת  תשע'    הוםביפוטר  מעבודתו  במשטרת  ישראל    גרושה
ה  פנסיה  תקציבית  ולא נהי  פנסיה  אותה  מקבל  הגרושה.  משכך  החל  לקבל  קצבת  נכות.  לקוי

 .פנסיה צוברת
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 ד  את  מסמך  הפיטורין  שלו  ממשטרת  ישראל  מיום"גרוש  הציג  בפני  האקטואר  ובפני  ביהה
קב  מחלת  הסכרת  ופריצת  דיסק  מהם  הוא  סובל  וזה  נוסח  מכתב ע)  5.7.11(  א"תמוז  תשע'  ג

 :הפיטורין

 הודעה על שחרור משירות המשטרה: נדוןה

ר  לי  להודיעך  כי  לאור  מצב  בריאותך  אשר  אינו  מאפשר  לך  למלא צ .1
 .תפקידך כאיש משטרה אני נאלץ להפסיק את שירותך במשטרת ישראל

... 

2( 15ירותך  במשטרת ישראל מזכה אותך בקצבה ובמענק לפי סעיפים ש .3
 ...1970ל "תש] ח משולבנוס] [אותלגמ[לחוק שירות המדינה  22 –ו ) 

גישה  האשה  בקשה  לבית  הדין  לקבל  מחצית  מקצבה  זו ה)  22.1.14(  ד"א  שבט  תשע"כ  יוםב
 ,הלך  החיים  המשותפים  ביניהםבמצברו  נכויותיה  זאשר  ,  ל  הבעלששכן  לטענתה  דין  פנסיה  זו  

נסיה  להתחלק  בין הפל  כספי  על  לפיו  "נההתחלק  בין  הצדדים  כפי  שהותנה  בהסכם  לליה  ע
 .דדים שווה בשווההצ

זקנה  המשולמת  לעובד  בהגיעו ית  פנסיה  המדוברת  אותה  מקבל  כעת  הגרוש  איננה  פנסיה
אלא  פנסיה ,  הסכםבוררין  על  זכותה  של  האשה  כמופיע  על  כגביה  אין  לשר  אלגיל  פרישה  

תיק  זה  צורף ל(  שולמת  לגרוש  עקב  מחלתו  וחוסר  יכולתו  להמשיך  בעבודתומרפואית  מוקדמת  ה

 ).כ הבעל המאשר קביעה זו"בי "מסמך ע

ההסכם .  טענת  הגרוש  פנסיה  רפואית  מוקדמת  זו  איננה  נכללת  בסעיף  האמור  בהסכםל
פנסיה  שהצדדים  אף  לא ,  יהתייחס  לפנסיית  זקנה  רגילה  ולא  לפנסיה  מוקדמת  עקב  מצב  בריאות

ה ד  יור"ולכן  הוא  תובע  שביה,  העלו  על  דעתם  וודאי  לא  ייחלו  לה  בשעת  החתימה  על  ההסכם
על  העברת  מלוא  הזכויות  שבפנסיה  זו  אך  ורק  לו  ולמחוק  את  העיקול  שניתן  לטובת  האשה  שלא 

 .בצדק

ולכן  כפי  שאין  בזכות  האשה   עצם  תחליף  לשכרובכי  קצבת  הנכות  היא  ,  וען  הגרושטוד  ע
 .ין לה חלק בקצבה הרפואית המוקדמת אמו את משכורתו שלאחר הגירושין כךעלחלוק 

הגיע בק  רנוסח  לשון  ההסכם  מוכח  שכוונתו  היתה  לפנסיה  המשתלמת  בעל  טוען  עוד  כי  מה
עם  התגבש :  "ך  הותנה  בין  הצדדיםכרי  הש.  נכללת  בתנאי  זה  זוה  יל  הפנסיה  ולכן  אין  קצבלג

הרי  גילה  סופו  על  תחילתו  כי  המוסכם ...".  קרי  בהגיע  אחד  הצדדים  לגיל  הפנסיה  –הזכויות  
 .נסיה אחרתפל ע פרישה ולא ביניהם הוא רק על פנסיה המשתלמת בגיל

הרי  שאין  להוציאה ,  שכיוון  שגם  פנסיה  זו  קרויה  פנסיה,  כ  האשה"עומתו  טוענת  בל
עמדתה  היא  כי  קצבה  זו  היא  קצבת .  מהמחויבות  שבסעיף  הנזכר  וגם  עליה  יחולו  הוראות  הסעיף

בעת כל  חסכונות  ופוליסות  פנסיה  שנרכשו  כמשאבים  הלל  באיזון  יכפרישה  מוקדמת  ודינה  לה
 :3514/13ש העליון "ד ביהמ"כ האשה מפס"ימוכין לכך מצטטת בכס. נישואי הצדדים

אין  להבדיל  בין  פנסיה  שמקבל  אדם  בהגיעו  לגיל  פרישה  לבין  פנסיה "
מדובר .  שמקבל  אדם  בעת  פרישה  מוקדמת  ועד  גיל  הפרישה  מכח  החוק
ם ולכן א, בהטבה  שמוענקת  לעובד  בעת  פרישתו  כחלק מיחסי העבודה שהיו

באיזון  המשאבים  בין  בני  זוג ה  הושגה  בעת  הנישואין  יש  לכלול  אות
 ."שנפרדו
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  למסמך  הפיטורין  בו  מצוין  מפורשות  כי  הקצבה 3כ  האשה  בסעיף  "ת  טענתה  מגבה  בא
 :הינה קצבת פרישה מכח חוק הגמלאות

) 2(  15ירותך  במשטרת  ישראל  מזכה  אותך  בקצבה  ובמענק  לפי  סעיפים  ש.  3
 ...1970ל "תש] נוסח משולב] [גמלאות[המדינה לחוק שירות  22-ו

 : לחוק הגמלאות15זה נוסח סעיף ו

 :אלה זכאים לקיצבת פרישה. 15

י  שפוטר  לאחר  חמש  שנות  שירות  מסיבת  בריאות  לקוי  כשדרגת מ)  2(
 . או יותר25%נכותו היא 

מדתה  כי  ההבחנה  הנכונה  שצריך  לעשות  היא  אבחנה  בין  קצבת  פרישה  מוקדמת  לקצבת ע
רישה  רגילה  ולא  בין  קצבת  פרישה  מוקדמת  בשל  מצב  בריאותי  לקוי  שכן  הנתבע  מקבל  קצבת פ

 .פרישה ולא קצבת נכות

 הכרעהויון ד

 .הצדדים חלוקים אודות דין הקצבה אותה מקבל הגרוש

קצבה  המתקבלת  עבור  נזק :  "וכלשון  החוק,  חוק  יחסי  ממון  נקבע  במפורש  כי  קצבת  נכותב
 .אין הגדרה זו דומה לנידון דידן. איזון משאביםאינה נכנסת לכלל " גוף

, אידךומ.  במכתב  הפיטורין  פורשמעילת  התשלום  הינה  ליקוי  בריאותי  כ,  מחד  ,נןדמקרה  ב
שהינה  חלף  משכורת  ומהווה ,  ה  קצבת  נכות  רגילה  המשתלמת  מביטוח  לאומיננקצבה  זו  אי

כל  ביטוח  משלים כצמי  ען  אלא  חסכו,  ביטוח  כלכלי  בעקבות  אי  יכולת  השתכרות  עצמית  בפועל
 .ש לומר שדינה להיכנס לאיזוןישר על כן ארק שסיבת התשלום הינה נכות ו, אחר

טוענת .  קוי  בריאותי  אין  בה  בכדי  לגרע  מזכויות  הטוען  לאיזוןלנובעת  מהילת  התשלום  ע
כ  האשה  כי  יש  ראיה  לדבריה  שהרי  מקור  קצבה  זו  הוא  חוק  הגמלאות  ולא  ביטחון  כלכלי "ב

  מה  לי  אם  סיבת  אי  היכולת  לעבוד  הוא  הזקנה  והגיל  המתקדם  ועל  כן  בן  הזוג  מקבל .בסיסי
ומה  לי  אם  סיבת  אי  היכולת  לעבוד  וחוסר  יכולת  השתכרות  היא ,  פנסיה  שדינה  להיכנס  לאיזון

 .נכות שנכפתה על בן הזוג המבוטח בטרם עת

פי  החוק  אינה שאלה  היא  האם  פנסיה  זו  הינה  בהגדרתה  קצבת  נכות  שלה,  התאם  לאמורב
נכנסת  לאיזון  משאבים  או  שאינה  כזו  אלא  הרי  היא  קצבה  מסוימת  שמועד  השתלמותה  נקבע 

 .היא חלף משכורתשלאור נסיבות פרישה מטעמי בריאות אך אינה מהווה קצבת נכות 

לפנינו  תלויה  ועומדת  השאלה   .הצדדים  חתמו  על  הסכם,  ידון  דידןבנ,  עבר  לאמורמ
 יהיה  ניתן  רעה  בשאלה  זו  הכם  על  פיהאויש  לדון  ,  כקצבת  נכותהמשפטית  האם  דין  הקצבה  

ניסוח הכריע  מכח    ליתןנם  האכן  יש  לדון  .  תימת  ההסכםחלהשליך  על  כוונת  הצדדים  בעת  
 .ההסכם על כוונת הצדדים

,  13807-01-09)  'יח(  ש"תמ,  27430/07)  'יח(  ש"ו  ראה  בזה  תמזמשפטית    אלהבש
 מ"עב,  98793/97)  א"ת(  ש"מת,  6852/97)  ם-י(  ש"מת,  21760/07)  ם-י(  ש"מת

8215/05. 

 .42338-03-10ש "ן ראה מקרה דומה לנידון זה תמכ
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נדרש ,  האם  היא  נכללת  באיזון  משאבים,  ל  אודות  פנסיית  הנכות"סוגיה  המשפטית  הנל
לל כ)  17.9.15(  ו"תשרי  תשע'  ד  ד  הראשונה  מיום"  לחוו9בסעיף  .  ר  בועז  ים"האקטואר  ד

בהתאם ,  ש  בכלל  הנכסים  הנכנסים  לאיזוןהאקטואר  את  קצבת  הפרישה  המוקדמת  של  הגרו
כ  כי  קצבה  זו  הינה  קצבת  נכות  ציין  האקטואר "ואולם  לאחר  עדכון  הגרוש  וב.  לעמדת  האשה

י  אין  נוהגים  לאזן  פנסיית  נכות כ)  25.11.15(  ב"ח  חשון  תשע"כ  ד  העדכנית  מיום"  לחוו8בסעיף  
שנתון  זה  עודכן ,    עוד  ציין.בין  הצדדים  במקרה  גירושין  והותיר  שאלה  זו  להכרעת  בית  הדין

ובתשובתו  לשאלות  ההבהרה  מהצדדים ,  במסמך  ההתייחסות  שלו  להערות  הצדדים  מאותו  יום
 .3 סעיף 6.1.16מיום 

החוק "בהתייחסו  לחוק  החדש  ,  3בסעיף    ).15.2.16(  ו"תשע'  אדר  א'  ו  מענה  למכתב  מיוםב
 2014כנס  לתוקף  בפברואר  שנ"  2014  –ד  "לחלוקת  חסכון  פנסיוני  בין  בני  זוג  שנפרדו  תשע

 :כתב

ההבחנה  הנכונה  שצריך  לעשות  היא  לא  אבחנה  בין  קצבת  פרישה .  3"
מוקדמת  לקצבת  פרישה  רגילה  אלא  קצבת  פרישה  מוקדמת  בשל  החלטת 

 .המעביד לקצבת פרישה מוקדמת בשל מצב בריאותי לקוי/העובד

 :חוק החדשל) 2() ב( 14י המחוקק בסעיף "הבחנה זו נעשתה גם ע. 4

ם  החיסכון  הפנסיוני  הוא  באמצעות  צבירת  זכויות  לפי  הסדר א)  2("...  
פנסיה  תקציבית  לא  יועבר  לבן  הזוג  לשעבר  של  חוסך  שהוא  גמלאי 

מקרה  שבו  פרישתו  של  הגמלאי ב)  1()  א(  סכום  כאמור  בסעיף  קטן
מעבודה  היתה  בשל  מצב בריאות לקוי אלא מהקצבה המלאה המגיעה 

בעד :    כמפורט  להלן  לפי  העניין  ואילךלגמלאי  בעד  אחד  מהחודשים
 ...החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישת חובה

החוק  קובע  מפורשות  כי  במקרה  של  פרישה  מוקדמת  מחמת  מצב  בריאות .  5
לקוי  בן  הזוג  לשעבר  יהיה  זכאי  לחלקו  בקצבת  הפרישה  של  החוסך  רק 

 ."בהגיע החוסך לגיל פרישה על פי חוק

י  חוק  אין  גמלה  זו  מתחלקת  לשני  בני "יך  במכתבו  ומאריך  להוכיח  כי  עפאקטואר  ממשה
 .הזוג בחלקים שווים כי אם לאחר הגעתו של בן הזוג לגיל הפנסיה

 ןינו  בעניין  זה  ופסקו  שאד)  א  פורסםל(  122914/2'  ד  באר  שבע  בתיק  מס"ד  של  ביה"פסב
כי  אם ,    הזוג  בחלקים  שוויםבין  שני  בני,  בעיית  בריאות  התקבלה  עקבשלחלוק  פנסיה  מוקדמת  

 :אריכו לבאר את טעמם בזה כדלהלןהד זה "פסב. לאחר הגעתו של בן הזוג לגיל הפנסיה

כן ו(  שסעיף  זה  המחלק  את  הפנסיה  של  הבעל  גם  לגרושה,  מותר  לצייןל"
ורתו  ולידתו  אינה  במחשבה  עצמית  של  הצדדים  אלא  בהחלת  חוק ה)  להיפך

אלא ,  ש  על  המגמה  של  איזון  משאביםיחסי  ממון  בין  בני  זוג  בהשמת  דג
ולכן  בבואנו  לפרש  את  כוונת ,  שהצדדים  מעגנים  זאת  במסגרת  של  ההסכם

הצדדים  שבסעיף  זה  עלינו  להתייחס  גם  לגישה  המשפטית  האזרחית  ביחס 
נציין ,  בדרך  אגבו(  .האם  היא  ברת  איזון  משאבים,  לפנסיה  רפואית  מוקדמת

גישה  המשפטית  המקובלת  על  ערכאה שבחלק  מהפסיקות  נראה  שהיא  נוגדת  את  ה
 ).תורתנו הקדושה, דהיינו, שיפוטית שבפניה נדון ענין זה

כיוון  שהחוק  אינו  מסדיר  סוגיא  זו  של  פנסיה  רפואית  מוקדמת  בצורה מ
ו  שאין  להחיל  את  הוראתו  של  החוק  על  פנסיה  שכזו ינינמפורשת  נראה  בע

' וזאת  מג,  יזוןוגם  להולכים  בעקבותיו  אין  לראות  בפנסיה  שכזו  ברת  א
 :טעמים
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הענקת  הזכויות  בפנסיה  העתידית  לצדדים  באופן  שוה  לדעת  מי .  1
שחוקק  חוק  זה  בנויה  על  כך  שהצדדים  צופים  פני  עתיד  ועל  בסיס 
הצפי  העתידי  הזה  כבר  בהווה  הם  משתפים  את  רכושם  הכנסותיהם 

העובדה  שצפי  זה  הוא  רחוק  טווח  אינו .  והוצאותיהם  וחסכונותיהם
לכזו  שתשולם ,    יום30ין  הבדל  בין  משכורת  שתשולם  בעוד  א.  משנה
על  בסיס  זה  האשה  עוסקת  ומשתתפת  בכלכלת  הבית .    שנה30בעוד  

פניהם  של  הצדדים  אינם  רק  לזכויות  שנרכשות  בהווה  אלא .  המשותף
ובכללם  זכויות  הפנסיה  שיגיעו  לצדדים  בהגיעם ,  גם  לזכויות  עתידיות

אין  זה  משנה  איך  היא ו(    כולל  גימלהצפי  זה  בודאי  שאינו.  לגיל  פרישה
אי  אפשר  לראות  את .  מקורה  בנכותו  ומחלתו  של  העובדש)  קרויה

עבודתו  הנוכחי  של  העובד  ככזו  שצוברת  זכויות  לקראת  נפילתו 
אין  היא  כלולה  בצפי  של  הצדדים  שהוא  המשען  המשפטי .  למשכב

 .לאיזון המשאבים ביניהם

בה  סוציאלית  שנועדה  להגן פנסיה  רפואית  מוקדמת  איננה  אלא  הט.  2
על ר  ד  שמדוב"נדוב(  על  החלשים  כמו  עוד  הטבות  סוציאליות  רבות

הטבה  סוציאלית  אינה  ניתנת  רק  למי   ).טבולזה  עוד  יותר  ,  פנסיה  תקצבית
שזקוק  לה  במקרה  זה  לנכה  עצמו  ולא  לגרושתו  שעדיין  כוחה 

ה אין שום טעם וריח ליתן מחצית מגימלת הנכות שלו שנועד. נהותבמ
לסייע לו בנכותו בשל אובדן כושר העבודה שלו לגרושתו שכבר אינה 

והרי  זה  מעין  מה  שנאמר  על  הענקת  עבד  עברי ,  נשענת  על  הכנסותיו
וכמו  חודשי  הסתגלות   ,)א"ז  ע"ידושין  טק(  "לו  ולא  לבעל  חובו"

זוהי  בעצם .  שניתנות  לעובד  מפוטר  עד  שימצא  מקום  עבודה  חלופית
 ."למוטב בלבד"הטבה ייעודית בבחינת 

יש  קרנות  פנסיה  שגם  כאשר  ניתנת  על  ידם  פנסיה  שכזו  המוגדרת .  3
הם  מתייחסים  לתשלום  החודשי  כאל  תחליף ,  כאובדן  כושר  עבודה

ולכן  הם  ממשיכים  להפריש  מהגימלה  החודשית  את ,  משכורת
הפרמיה  שנועדה  להבטיח  לעובד  את  פנסיית  הזקנה  בהגיעו  לגיל 

טעות  פנסיה  הוא  אינו  פנסיה  אלא  ביטוח תשלום  זה  הקרוי  ב.  פרישה
ואף  שלא  ניתן  לראות  זאת  בפנסיה .  משכורת  מעין  ביטוח  מנהלים

לא  קיימת  בה  הפרשת  פרמיה  חודשית  אבל  היא ש)  ד"בנדוכ(  תקציבית
 .מתנהלת על פי אותם עקרונות

גישה  זו  עובד  המקבל  פנסיה  רפואית  הוא  בעצם  ממשיך  לקבל  את ל
כך  גם ,  הנוכחית  אין  לגרושתו  חלק  כללכשם  שבמשכורתו  .  משכורתו
 .בפנסיה זו

טעמים  אלו  נראה  בעינינו  שגם  על  פי  חוק  יחסי  ממון  אילו  היינו  נדרשים '  גמ
ת  איזון  וכל קנה  שפנסיה  רפואית  מוקדמת  אינה  בלפרשו  היינו  מגיעים  למס

ורק מרגע שיגיע לגיל פרישה יהיה ניתן לערוך בפנסיה , למי  שזוכה  בהכולה  
שלמסקנה  דומה  על  מקרה  דומה  הגיעו  גם ,  ראוי  לציין.  זון  בין  בני  הזוגאי

, ראה.  בערכאות  שיפוטיות  אזרחיות  שאינם  מודרכות  על  פי  תורתנו  הקדושה
ם "מ  י"בבית  המשפט  המחוזי  בתיק  אסייג  ע,    וכמו  כן13081/99ש  "ש  ב"תמ

 כספי  פרישה  מוקדמת  האם",  ד  זוהר  נוה"מובאים  במאמרו  של  עו,  612/01
ותמיהני  עליו  שלא  ירד  לשורשם  של  דברים  גם  בהיבט ,  "הם  ברי  איזון

שניתנת  בגיל ,  לפנסיה  צבאית  וכדומה,  ל  האמור  אינו  מתייחסכ(  .המשפטי  המקובל
 ).כמובן למבין, מוקדם על בסיס חוזי או חקיקתי

אם  באנו  לבחון  את  כוונת  הצדדים  בסעיף  שלפנינו  על  בסיס ,  שר  על  כןא
יש  להוציא  מהוראת ,  צירת  סעיף  זה  הוא  החוק  האמורההנחה  שההשראה  לי
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את  הפנסיה  הרפואית  של  הגרוש  וכל ,  הסעיף  המדובר  שבהסכם  הגירושין
 ."כולה אינה אלא לו בלבד לא לגרושתו

לא  שכאמור  במקרה  שלפנינו  נעשה  הסכם  בין  הצדדים  על  חלוקת  הפנסיה  ויש  לדון  שמא א
 .לאור ההסכם המפורש המחייב את הצדדיםיש לחלק את הפנסיה המוקדמת בחלקים שווים 

יד "בפרשנות שטרות והסכמים הוא ש נקדים כי יסוד מוסד, וזבואנו  לדון בשאלה הלכתית ב
לעולם  השטר  יתפרש  לרעתו  של  מי  שמוציא  את  השטר ,  שפירושו,  "בעל  השטר  על  התחתונה

מ "ע  חו"מובא  בשוכ.  הוידו  על  התחתונ,  גיעה  לו  על  פי  פירושו  בשטרהמובא  לבסס  עליו  זכות  
 .ה"ב ס"מ' סי

ר  על טשיד  בעל  הש  אודין  הה,  בפנינושיה  ספק  בכוונת  השטר  הם  אאפילו  ,  ל  כןעשר  וא
 ,מוקדמת  של  הגרושהנסיה  פם  בגכויות  זהתחתונה  גם  אם  ניתן  לפרש  כי  ההסכם  מעניק  לאשר  

שטר  על ד  בעל  הי"יש  להחיל  את  הכלל  ת  קמסופפרשנות  ודאית  אלא  ו  מכל  מקום  כל  עוד  אין  ז
ל  התחתונה  שהרי  הבעל  מוחזק עהיה  תוידה  של  האשה  הבאה  להישען  על  הסכם  זה  ,  "התחתונה

ל עועל  כן  שומה  על  האשה  להוכיח  בבירור  כי  כוונת  ההסכם  היתה  גם  .  הפנסיוניות  ויבזכויות
 .וקדמתמרפואית ההנסיה פ

ירושים  במידה ק  כאשר  השטר  סובל  את  שני  הפרפיו  ל',  ק  ו"ב  ס"מ'  שער  המשפט  סי  עוייןי[
אבל  כאשר  השטר  נוטה  יותר  לפירושו  של ,  על  התחתונה  תובע  בוהשוה  אמרינן  שידו  של  

ק "אבל  דעת  המהרי.  ש"עיי,  א  בתשובה"ומבסס  דבריו  על  הרשב,  דו  על  העליונהיזי  א,  המוציאו
וניתן  להסתפק ,  כל  זמן  שאין  פירושו  של  המוציאו  ודאי,  ב"מ'  מובא  בבית  יוסף  סי,  ב"ש  קפורש
 .וף סוף אינו יכול להתבסס על השטר מכח ספקסרי הש,  גם אז ידו על התחתונהבו

שם  התבססו  עליו ו(  ,151'  ח  עמ"ר  ח"מובא  בפד'  ג'  ת  עבודת  הגרשוני  סי"שובם  גך  משמע  כ

פ  שלפי "אבל  אם  הלשון  סובל  פירוש  אחר  אע:  "ל  כתב  כלשון  הזו"ובתשובה  הנ  ).הלכה  למעשה
  מקום  אזלינן  בתר  פירושו  של  הנותן  או  המתחייב  וכלל  גדול כוונת  השומעים  הוא  להיפך  מכל
 "].בדין המוציא מחבירו עליו הראיה

ולם  נראה  בפשיטות  כי  לא  רק  שאין  הוכחה  מהשטר  שכוונת  ההסכם  היתה  לחלק  גם א
, פנסיה  מוקדמת  אלא  שיש  הוכחה  ברורה  כי  כוונת  ההסכם  היתה  לחלק  רק  פנסיה  בגיל  זקנה

פי  שמצינו  כלל  גדול כ  ,ת  החוק  לכוונת  הצדדים  בעת  חתימת  ההסכםשהרי  יש  להשליך  מפרשנו
לפיו  אין  לבחון  את  משמעות  השטר  וההתחייבויות  הכלולות  בו  רק  בהתאם ,  בהלכות  שטרות

 .לפי העניין, אלא יש לפרשו על פי כוונת הדברים, לנוסח מילותיו

 ):סא סעיף טז' מ סי"וח( רוך עקור הדבר בשולחןמ

 לשון  החר  אולכים  הין  אבירו  חם  עתנה  מאדם  שיתנא  שאומר  שי  מיש"
 ."כוונה החר אלאא, כתובה

 :כך לשונוו) ישרים נתיב כג חלק ימ( בנו ירוחםברקור הלכה זו הוא מ

א  בתשובה  כי  אף  על  פי  שכתב  לה  במתנה  לחוד  שתגבה "כתב  הרשב"
ודאי  יראה  שאין  נזקקין  לדינא ,  האשה  בין  בחייו  בין  במותו  ואפילו  בשלום

דלא  כתב  לה  רק  להיות  קיום  וחיזוק  שלא ,    מגבין  אותה  בחיי  הבעל  כללואין
וכלל  גדול  בידינו  בכל  תנאי   [...]  יוציאנה  כאחת  הקלות  ושתבטח  נפשה  בו

אלא  אחר  הכוונה ,  שאדם  מתנה  עם  חבירו  שאין  להלך  אחר  לשון  הכתוב
וראיה  דעל  מנת  שאראך  מאתיים  זוז  דהאיש  מקדש  דלא  נתכוונה  זאת .  לבד

 ."להראות משלואלא 
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ם  איירי  במי  שכתב  לאישה  כי  יכולה  היא ש,  בנו  ירוחםלרא  הם  המקור  "לומר  דברי  הרשבכ
ותב רבנו כלגבות  כתובתה  גם  בעודו  בחיים וזה נוגד את ההלכה שאין מגבין כתובה בחיי בעלה ו

ורש  בפשטות פמ  שלשון  הכתובהף  על  פי  א  שאין  מגבין  אותה  בחיי  הבעל  א"ירוחם  בשם  הרשב
 . גובה בחייושכן

ע "כ הסמ"וכ, "נדרים השון לדין כשטרות השון לדדין"כתב ש) ק לט"ס(א "גר  העיין  בביאורו
 ."ש"ח ע"י רסימןד ב"יוש ב"כמו, נדרים בדין הוכן "):ק כו"ס(

 :ל"וז ,)ריח סעיף א' י סד"וי( רוך עמבואר בשולחן, ולכים אחר כוונת הנודר הבו שין הנדריםד

 הם  מלומדיםו,  דר  נו  אשבע  נבגללן  שברים  דואיןר,  שבע  נוא,  נודר  הכל"
 עון טיהה, יצדכ. בור  דשמעות  מחר  אלאו,  ענין  החר  אהולכיןו.  תכוון  נאיזהל
 עלה  ילא  שדר  נו  אנשבעו,  שה  קיחו  רהיה  והזיעו,  שתים  פו  אמר  צל  ששאמ
 שתים  פו  אמר  צגדי  בלבוש  לותר  מה  זריה,  עולם  לשתים  פו  אמר  צליוע
, מר  צגדי  בבוש  ליהה.  אחוריו  להפשילן  ללא  אסורא  אינוו,  להתכסותו
, לבוש  לסורא,  עולם  למר  צליו  עעלה  ילא  שדר  נו  אנשבע  ולבישתו  בנצטערו
 בגד  ללא  אה  זתכוון  נלאש,  מר  צגיזי  בהתכסות  למותר  וליו  עטעון  למותרו
 ."זה ביוצא כל ככןו. מרצ

ך  כך  לפרש  את  נדרו  ואת שכשם  שבנדרים  עלינו  לחקור  אחר  כוונת  הנודר  ומתו,  וצא  אפואי
 ):א סעיף ז"ס' יס( כפי שכתב בערוך השולחן ו,כך גם כאשר מתחייב אדם בשטר, בו הכלול

וצריכים ...  אלא  אחר  הכוונה  לפי  נושא  הענין,  אין  הולכין  אחר  לשון  הכתוב"
 ."אמת הל עיבואו והדיינים להבין עומק העניין

 קרשביאר כי כל דברי רבנו ירוחם נאמרו  בעת באר ש"ציין לשומ) ק כ"סא "ס' מ סי"וח(  ך"הש
 ):ימן לטס( אר שבעבבמקום שלשון השטר נוגד את ההלכה וזו לשון ה

 ל  במישרים"א  בתשובה  והביאו  רבנו  ירוחם  ז"וגדולה  מזאת  פסק  הרשב"
ה  בין  בחייו  בין  במותו ישדאף  על  פי  שכתוב  תנאי  בכתובה  שתגבה  הא[...]  

 מאחר  שהוא  כנגד,  ין  אותה  בחיי  הבעל  כללואפילו  נשוי  אפילו  הכי  אין  מגב
ואמרינן  דלא  כתב  לה  רק  להיות .  דכתובה  לא  ניתנה  לגבות  מחיים  ,ההלכה

וכלל  גדול  בידינו  בכל  תנאי ...  קיום  וחיזוק  שלא  יוציאנה  כאחת  הקלות
שאדם  מתנה  עם  חברו  שאין  להלך  אחר  הלשון  הכתוב  אלא  אחר  הכוונה 

 ."אחר הכוונהואף על גבי דקני מיניה נלך , לבד

אף  על  פי  שכפי ,  דיןהת  אד  וגלא  יהיה  נשאופן  בתנאי  הת  אש  להשתדל  לפרש  שיבואר  ומ
הביאו ו)  לל  סח  סימן  יגכ(  ל  בתשובה"ש  ז"סק  הראפכן  ו.  הלשון  הכתוב  בתנאי  הוא  תנאי  מפורש

 ).סעיף ו, םש( וךערחן לשווב) סימן סאב( פטמשן שהטור חו

במקום  שלשון  השטר  נוגד ש,  הוא  ברי  רבנו  ירוחםבאר  שבע  בהבנתו  את  דהברי  דיוצא  מה
השטר  כתיבת פי נסיבותלאת  ההלכה  אז  מפרשים  את  לשון  השטר  לפי אומד דעתם של הצדדים 

ועיין  לקמן  מה  שהבאנו  את  דברי  רבינו  ירוחם  בשם .  ולפי  המקום  והמציאות  שהייתה  שם
 .א ומה שביאר דבריו בנחל יצחק שלא כדברי הבאר שבע"הרשב

ה ישאומר  לאה)  ב"ע  ף  סד(  ן  המשנה  בקידושיןמוכח  מהראיה  שהביא  רבנו  ירוחם  וכן  מ[
רי  זו  מקודשת  ויראה  לה  ואם  הראה  לה  על ה  "–"  על  מנת  שאראך  מאתיים  זוז"שהוא  מקדשה  

כלומר .  "תכוונה  אלא  לראות  משלו  נשלא  ":ארם  הגמשומסבירה    ".חן  אינה  מקודשתולהש
אמר נהרי שאם " שיראה  לה  מאתיים זוז"לשונו  הוא  ה  בתנאי  אשר  ישכאשר  הבעל  מקדש  את  הא

קיים  את  תנאו  שהרי  לשון   –  אין  זה  משנה  אם  הם  שלו  ו–פשוטו  כאה  לה  מאתיים  זוז  רשאם  ה
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נמצא  כי  כל   –אם  נפרש  כך  את  התנאי  כפשוטו  ,  והרי  הראה  לה,  "שיראה  לה"התנאי  מדוקדקת  
ולכן  אנו "  מוציא  דבריו  לבטלהאין  אדם  "דברי  הבעל  הם  פיטומי  דברים  בעלמא  וקיימא  לן  

)  הימן סה לללכ( ש בתשובה"מפרשים  דבריו  שכוונתו  שיראה  לה  מאתים  זוז  שלו  וכמו  שכתב הרא

 טנות  קנותב'    בו  להיה  שאובן  רלל  ע"  זבי  אאדוני  לשאלה:  "זו  לשונוו)  זלימן  ס(  הביאה  הטורו
 ."ט גריכה צאינה ויחוש מית באן כאין שהשיבו' כוו

 ):זלסימן ב( ףכתב הבית יוסו

 ט  גריכה  צאינהש  ש"רא  ההשיב  שמה  ש,לל  ככאן  לניין  עינה  או  זותשובה"
 מבואר  כדיים  יויין  הלא  דוכיחות  מאין  שדיים  יהוו  וי  למר  אלא  דטעם  מואה
 למוד  לש  יקום  ממכל  דומר  לאין  ו.ה  זסימן  לייך  שא  לזה  ונזכרת  התשובהב
 לא  שי  פל  עףא  אה  לקודשת  מייתה  הי  למר  אא  הי  למר  אלא  דעמא  טשםמ
 .ן  כפרש  לוה  ליה  הבינו  רוונת  כייתה  הו  זאם  ד,קדש  מבנותיו  מאיזו  לירשפ
 יזו  אירש  פלא  שפי  לוא  הט  גריכה  צאינה  שהטעם  שדבריו  משמע  מאדרבהו

 כיון  דתשובה  הדברי  מאיה  רהביא  לריך  ציה  הא  ללזה  דעוד  ו,בנותיומ
 ח  נתובותכ(  בטלה  לבריו  דוציא  מדם  איןא  אחר  לקודשת  מייתה  האחותהש
 ה  בופסין  תקידושין  שפנויה  ללא  אתכוין  נלא  דפשיטאו)  א"  עט  ליטיןג,  ב"ע
 ."מורה גקודשת מהיאו

 :כתבש) ות יג אגהות בית יוסףהושן משפט סימן רנג ח( נסת הגדולהכעיין בו

דדבר  זה  מחלוקת  דרבי [...]  )  קעח  וסח  ק'י  סשפט  מושן  חלקח(  תשובותי  בייןע
מ  סבר  דאין  אדם  מוציא  דבריו "רד)  א"עב  (  כיןמאיר  ורבנן  בריש  מסכת  ער

לבטלה  ורבנן  סברי  אדם  מוציא  דבריו  לבטלה  ובודאי  דהלכה  כרבנן  דיחיד 
כתב  שם ו)  לכות  ערכיןהרק  א  מפ(  ל"ם  ז"וכן  פסק  הרמב,  ורבים  הלכה  כרבים

  [...]"ל בכסף משנה וידוע דההלכה כחכמים"רבינו המחבר ז

 ).חכמים כו אירמארבי  כהלכה האם החלוקת מהביאש] ק ז"ס נחרן דעה סימ יורה[בברכי יוסף  עייןו(

 :ם שכתבשכנסת הגדולה בעיין ו

תב  כשאנו  יכולין  לפרש  דבריו כ)  ב  סימן  לו  קלחב(  ל"ח  ז"מצאתי  להראנו"
בלשון  המועיל  וכל  שכן  היכא  דמתני  עם  אחר  וכל  שכן  כשהקנהו  מידו  אין 

ליישב  דברי  הרב  המגיד וכפי  זה  אפשר  .  כ"ע.  אדם  מוציא  דבריו  לבטלה
 "]ל דהיכא דאנו יכולין לפרש דבריו בלשון המועיל מפרשינן"ש ז"והריב

א  לגבי  מי  שכתב  לאשה  כי  יכולה  היא  לגבות "נראה  בפשיטות  כי  כמו  שכתב  הרשבו
ין  מגבין  את  האשה  כתובה  בחיי  בעלה אבחיים  מכיון  שזה  נוגד  את  ההלכה    כתובתה  גם  בעודו

ורש  בפשטות  שכן  גובה פמ  שלשון  הכתובהף  על  פי  ותה  בחיי  הבעל  אין  מגבין  אאהדין  הוא  ש
דין  כאשר  זוג  כתב  הסכם  לאור  חוק הוא    הך  כ,כיון  שהבעל  כתב  לאשה  לאור  ההלכה  מבחייו

 .י פרשנות החוק"יחסי ממון יש לפרש את ההסכם עפ

מאותם  הנימוקים  שפורטו  לעיל  על  פיהם  התפרש  חוק  יחסי  ממון  שפנסיה ,  את  ועודז
ורק  מרגע  שיגיע ,  אית  מוקדמת  אינה  ברת  איזון  וכל  כולה  אינה  שייכת  אלא  למי  שזוכה  בהרפו

יש  להשליך  על  כוונת  הצדדים  בעת .  לגיל  פרישה  יהיה  ניתן  לערוך  בפנסיה  איזון  בין  בני  הזוג
 .חתימת ההסכם

לכאורה  יש  לדון  בדברי  השולחן  ערוך  שאין  מדקדקין  בלשון  השטר  שהרי  כאמור  לעיל ו
 וכוונתו  על  מה  שכתב  השולחן"  ח"וכן  הדין  בנדרים  סימן  רי"תב  כ)  ו"כק  "ס  א  סימןס(  ע"הסמ

 ):' אעיף סח"י רימן סדרים נלכות העה דורהי( רוךע
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 הם  מלומדים  ודר  נו  אשבע  נבגללן  שברים  דואין  רשבע  נו  אנודר  הכל"
 יה  ה?יצדכ.  בור  דשמעות  מחר  אלא  ועניין  החר  אהולכין  ו,תכוון  נאיזהל
 לא  שדר  נו  אנשבעו,  שה  קיחו  רהיה  והזיע  ושתים  פו  אמר  צל  ששא  מעוןט
 ו  אמר  צגדי  בלבוש  לותר  מה  זרי  ה–עולם    לשתים  פו  אמר  צליו  עעלהי
 מר צגדי בבוש ליהה. אחוריו להפשילן ללא אסור אאינוו, להתכסות ושתיםפ
 לבוש לסור א–עולם  למר צליו עעלה ילא שדר נו אנשבע  ולבישתו  בנצטערו
 בגד  ללא  אה  זתכוון  נלאש,  מר  צגיזי  בהתכסות  למותר  וליו  עוןטע  למותרו
 ."זה ביוצא כל ככןו. מרצ

 :א כתב שם"ברמו

 נדר הלשון של כ–חבירו  לנודר בבלא, צמו עבין לינו בנודר בווקא  דה  זוכל"
 ").ן"בהרמבש ו"ריב בשמע מךכ( מוכח דאומדנא בא לם א,חריו אולכין הוללכ

 :א"רמ הברי דלע) בק "סח "ימן ריס( ז" הטכתבו

 תדע  שצריךו)  צה  קימןס(ש  "יב  רברי  דזאתה  ה"ג  הברי  ד:מוכח  דבאומדנא"
 עמו  וחד  אקן  זסופר  ליקבלו  שהקהל  מבקש  מיה  האחד  שעניין  לאי  קהתםד
 לא  שזקן  הילקו  סך  כאחר  וסתם  בנדר  בניהם  שת  אקהל  הקבלו  וחד  אערנ
 קשת  בדי  יעל  שיון  כסתלק  ננער  הגם  שומר  לחידים  ייזה  ארצו  והוגן  כשהע
 מילא  מזקן  הנסתלק  שכיון  וזקן  הם  עיהיה  שייתה  הבקשתו  ובלום  קמבקשה
 לא  ששמע  מקהל  הבלת  קבלשון  דיון  כםש  ש"ריב  השיבה.  זה  לנער  הסתלקנ
 תר  בניזול  דמרינן  אלא  ומבקש  הבקשת  בשגיחים  מנו  אין  אזה  בה  זלאות
 תר  בכא  הןאזלינ  דמו  כמבקש  הביקש  שפי  כתכוונו  נוודאי  שהיינו  דומדנאא
 חר  אולכים  הצמו  עבין  לינו  בנודר  בווקא  דהיינו  דמר  צונם  קעניין  לומדנאא
 ל  כחברו  לתנה  מנותן  בבל  אוין  שלבו  ויו  פיהיו  שבעינן  דשום  מוונתוכ
 מוכח  דומדנא  אחר  אזה  בולכים  האין  וחריו  אולכים  הולל  כמתנה  הלשוןש
 חושן  בהוא  וים  המדינת  לנו  בהלך  שמי  דההיא  כאומדנא  בלא  אם  כןא
 נין  על  עורה  מלשון  האם  דוונתו  כמבואר.  אן  כדע)    אעיףו  ס"מ  רימןס(  משפטה
 דו  יעל  שדעתו  בבר  דיזה  אהיה  שהבין  לש  ילב  הוונת  כמצד  שי  פל  עף  אחרא
 ברו  חכה  זברו  חטובת  להוא  שיון  כמרינן  אא  לא  הלשון  השמעות  מתבטלי

 ומדנא  אוה  הם  כןלא  א  אוין  שלבו  ויו  פעינן  בא  לבזה  דנותן  הל  ששונו  לצדמ
 פי  ללשון  הבטלים  מנן  אצמו  עבין  לינו  בנודר  בן  כאין  שה  ממוכחד
 משמעות  הלפי  שרישא  דההיא  כחר  אבר  דל  עיה  למפרשינן  ושמעותומ
 משמע  בתיהםם  ש"רמב  העת  דלפיש  ו"רא  העת  דפי  לבישה  ליסור  אשמעמ
 על  שבריו  דפרשים  מנו  אוונתו  כתוך  מכל  מקוםמ'    אסעיף  במו  שכתובכ
 ולקים  חם  הווקא  דזה  בלבישה  בלא  וסור  איהיה  שאמר  קאחוריו  להפשלה
 דאי  ושמעות  מני  שו  ליש  ששון  לאמר  וחברו  לתנה  מתן  נם  אאמת  בבלא
 ראייה  הליו  עחברו  מהמוציא  וו  לטוב  שעניין  בפרשו  לנותן  היד  בברירהה
 ."תומה סהיא שאתה ז"ג ההבין לדע תה זבדרךו

במקום  שהדברים  נוגעים  לאדם  אחר  מדקדקין ז  ש"הטוש  י  פירפא  ל"בואר  בדברי  הרממ
אם  כן  קשה  היאך  כתב  השולחן .  בלשון  השטר  ואין  הולכים  אחר  הכונה  אם  לא  באומדנא  דמוכח

 .מ שהולכין אחר הכונה בשטר שעושה האחד לחברו"ערוך בחו

א  בנידון  דידן  שהדבר  נוגע  לאשה  יש  לדקדק  בלשון  השטר "י  המבואר  ברמ"לכאורה  עפו
 .טז, מ סימן סא"ע חו"כן הקשה בספר נחל יצחק על שו. ר הכונהואין לילך אח

 :תירוציםני כתב הנחל יצחק שו
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אף  אם  היא ,  ל  שיש  לפרש  שטרות  כפי  הכוונה  העומדת  מאחורי  כתיבתו"הכלל  הנ.  א

כנגד המשמעות הפשוטה של הכתוב נכון רק כאשר יש אומדנא מוכחת מה היתה כוונת 

אילו  נפרש  את  השטר  על  פי  המשמעות  הפשוטה ו,  הצדדים  ומטרתם  בכתיבת  השטר

אין ,  אולם  במקרה  שאין  אומדנא  מוכחת.  מטרה  זו  לא  תושג,  העולה  מנוסח  הדברים

והחידוש  בדין  זה  הוא  שאין  צריך  דוקא .  אלא  אחר  נוסח  השטר,  הולכים  אחר  הכוונה

נדרים  מדבר  כשאין '  א  בהל"והרמ.  לאומדנות  המוזכרות  בגמרא  כאומדנות  מוכיחות

 .מדנות מוכיחות לגמריאו

 :ל"מיישב הנחל יצחק בזה) ענף ב(בהמשך . ב

 ישריםמ[  רוחם  יבינו  רשם  ב]ז  טעיףס[  וסף  יבית  התבו  כאמ  ה"ח  בכא  הוהנה"
 כל  בידינו  בוא  הדול  גלל  כלשון  הזה  ב]םש[  רוך  עשולחן  הכן  ו]י"  חג  כתיבנ

 וונהכ החר אלא אכתוב השון לחר אולכים הין אבירו חם  עתנה  מאדם  שנאית
 קיצור  בתבו  כלא  ובירו  חם  עמתנה  שתנאי  בק  רן  ככתבו  דריה,  שונוכ  ל"ע
... יאור בריך צזה וכוונה  החר  אלא  אכתוב  השון  לחר  אולכין  הין  אבשטרותש
 נו  לנולד  דקר'  ו  כאראך  שנת  מל  עקידשה  דודאי  בנאי  תיה  התם  הא  ההנהו
 כוונה  החר  אהולכין  דמרו  אפיר  שזה  בוונתו  כיתה  היך  אתנאי  הפירוש  בפקס
 ה  זעין  ככתבתי  שכמוו,  לשון  השמעות  מתר  בזה  בזלינן  אלא  ותנאי  הפירושב
 ף  אומדנא  אפק  ספני  מז  אודאי  בנאי  תהיה  דהיכא  דומדנא  אספק  דהאב
 רוחם ירבינו ומחבר הכוונת בדוקדק מזהוו. יותר במעשה הה  זשום  מיעקורש
 חר  אלא  אכתוב  השון  לחר  או  בילך  לין  אבירו  חם  עמתנה  שבתנאי  דכתבוד
 וונתו  כצד  מו  בסופקים  מאנו  דק  רוודאי  ביה  התנאי  דשמע  מזהד,  כוונהה
 חר  אולכין  האין  דאמרי  קפיר  שבזה  דתנאי  העשה  שענין  היבת  סתוךמ
 קום  מכל  מענין  התבטל  יה  זדי  יעל  דף  אכוונה  החר  אלא  אלשון  המשמעותה
 אםח  ד"יר'  יד  ס"יו  דהא  בן  כאין  שהמ.  אני  שנים  פל  כל  ענאי  תהיה  דיוןכ
 ולכין  הין  אן  כלע,  פנינו  ללל  כנאי  תום  שאן  כין  אלשון  השמעות  מתר  ביזלנ
 המעשה  לותר  סזהו  דיון  כוונא  גכהאי  ונאי  תיזה  אהוסיף  לכוונה  החרא
 .יוב חו אנין קדי יל ענעשהש

 השטר  ולשון  הכוונתת  בוישמעו  מני  שיש  דהיכאד,  ן  כוא  הבר  דל  שללוכ
' יס(ד "יוז ב"בט ו] חעיףס[ב "מ' סי בבוארכמ ומוחזק התר בזה באזלינן דדאיו
 יעוטא  מהך  להא  דמיעוט  הן  מנני  הלומר  ובריו  דפרש  ליכול..  ).'ק  ב"ח  ס"יר
 לשון  הפשטות  ומשמעות  דיכא  הבלא,  לשון  ההמשמעות  לגד  נום  שזה  ביןא
 ףא  [ענין  הה  זדי  יל  ענעשה  שענין  היבת  סתוך  מנראה  שכוונה  הגד  נואה
 גמרי  לשונו  לסותר  דהיכא  דשום  מהכוונהל  גמרי  לשונו  לותר  סאינוש
ד "יוב(ז  "ט  הכתב  שכמו  וכוונה  החר  אולכין  הין  אנדרים  בף  אזה  בהכוונהל
 ניזל  שאם  בן  כדיןה,  זהב]  ]  בעיףס[  ם  שבונה  לצי  עספר  בעייןו)  'ק  ג"ח  ס"יר'  יס
 א  למשמעות  השון  לחר  אנלך  שבאם  ונאי  תיזה  אתוסף  יענין  הוונת  כתרב
ח "יר'  יס(  ד"יו  במבוארכ,  לשון  החר  אמיזל  לנו  לשכ  י"  עלל  כתנאי  ההיהי
. ותו  אסתור  ללשון  המשמעות  לקרינן  עלאו,  בירו  חבין  ובינו  שמהב)  ]  אעיףס[

 ל  שלשון  השמעות  מתר  ביזל  נם  אק  רפנינו  לוודאי  בנאי  תיה  האם  בבלא
 ה  מחר  אולכין  הזא,  ענין  התבטל  יכוונה  התר  ביזל  נאם  וענין  הקויים  יתנאיה
 סקי  פפיר  שאתוו.  תנאי  הת  אשה  עבגללו  שענין  התוך  מוונתו  כנראהש
 ."כון נל עבא יקומו מל עחד אכל ורוך עשולחןה

 :כן מסיק לדינא בסוף ענף ז כתבו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

11 

 מה  לתירה  סהוי  דכוותיה  ותנאי  העיקר  בפק  סנו  לנולד  שאם  בוא  הה  זוכל"
 ה  ממהני  דומר  לש  יזה  בוודאי  בנאי  תיה  הם  אבלא,  פירוש  בפיו  באמרש
 הו זךא. עיל לנתבאר שמו כתנאי הוונת כברר לענין הוונת כתוך מנו לוכחמש
 פי  לן  כאינו  שק  רפירוש  בלשונו  באמר  שמה  לך  כל  כותר  סאינו  שאם  בוקאד
 ין  אזה  בלשונו  באמר  שמה  למש  מותר  סם  אבלא,  לשון  השטות  פשמעותמ
 ")...'ק ג"ח ס"יר' יס(ד "יוז ב"ט הכתב שכמוו, ענין הוונת כחר אולכיןה

ל פי זה נראה כי בנידונינו שהשאלה שעומדת לפנינו היא בפרשנותו של ההסכם ודאי שיש ע
 .י הכונה אף כשאין אומדנא מוכחת"לפרש עפ

א  דמיירי "ש  להוסיף  בזה  עוד  שבנחל  יצחק  ענף  ג  כתב  בדעת  רבינו  ירוחם  בשם  הרשבי
ובא  בדברי  רבינו א  על  דעת  גאון  שה"באומדנא  דמוכח  לגמרי  ודן  באריכות  במה  חולק  הרשב

' ומסיק  דהמחלוקת  היא  האם  מועילות  אומדנות  מוכיחות  לגמרי  כאשר  אינן  כתובות  בגמ,  ירוחם
... עולם הכל באומדנא"א מועילה אומדנא דוקא כאשר זו "גם  לדעת הרשב  ו.ואינן  אלא  מדעתינו

 ."עתן דכן שדם אני בכולל הל עדעתנו מומדין אדאנו

 לא  אגבים  נין  אנדוניא  וכתובה  דנפסק'    אעיףג  ס"צ'  יע  ס"הקשה  הנחל  יצחק  דבאהו
 מישריםב',  ו  כחיים  מגבים  נם  התנות  מה  לתב  כדאם"א  "רמ  הה  זל  עכתבו,  תתגרש  ושתתאלמןכ
 מחלוקת  בכריעא  ה"משמע  שהרמ.  שונוכ  ל"ע"  א"הרשב  כדלא  ואון  גשם  ב]י"  חג  כתיבנ[

סתמא  שהולכים  אחר ע  ב"מ  פסק  השו"ע  חו"גאון  ובשו  לשובה  תשיטת  כגאון  הםא  ע"רשבה
 לנו  שומדנא  אולכים  אחר  הגאון  לותירץ  שם  שגם  לדעת  תשובה.  א  לא  חלק  עליו"הכוונה  והרמ

 שובה תשיטת ככריע הלכןו, ך כל כמוכח דומדנא איכא לאשתו לנתן  שבמתנה  שובר  סךא,  ן  כםג
 כן  ומחבר  התב  כלכןו,  ועילה  מן  כםס  ג"ש  בזכר  נלא  שף  ארורה  בומדנא  אשיש  כבלא.  גאוןל
 הוי  דמה  בף  איינוה,  כוונה  החר  אלא  אכתוב  השון  לחר  אולכין  האין  שאןא  כ"רמ  התםס
ל "נ  הגאון  לתשובה  הםא  ע"במחלוקת  הרשבל  ש"  ילדינאו.  דעתנו  מנחנו  אאומדין  שאומדנאה
 רורה  בומדנא  אא  לזה  דשוםע  מ"אהא  ב"רמ  הכתב  שכמול  ו"נ  הגאון  להתשובה  כהלכהה
 ועילה  מקום  מכל  מזה  לדומהס  כ"ש  בפורש  מאינו  שףא  מורה  גומדנא  אשזה  כבלא,  מוכחתו
ה "ס'  יס(מ  "  חטור  בהובא  ו]גכ'  י  סח  סללכ[ש  "רא  התשובת  בצינו  מוכן"אן    כמחבר  הכתב  שכמוו

 יין  עעתינו  דפי  למוכיחות  הומדנות  אדיינינןד)  ז"  יעיףס(  ם  שמחבר  בבקצרהו])  ז"י)  [א"כ(  עיףס
 .כ בענף ו"ועיין עוד מש. "םש

א "נראה  כי  בנידונינו  יש  אומדנא  ברורה  היות  שכל  המחלוקת  בין  הרשבי  האמור  "פע
שלא  כדברי   ["אינה  נגבית  אלא  מחיים"כלל  שהא  נאמר  לאלא  במתנה  בה  ה  לתשובה  לגאון  אינ

אבל  בנידונינו  שיסוד  ההסכם  נעשה  על .  ם  יש  לדמותה  לכתובהאהשאלה  היא  הו]  ל"הבאר  שבע  הנ
. י  הכללים  ופרשנות  החוק"ברורה  לפרש  את  ההסכם  עפפי  חוק  יחסי  ממון  ודאי  שיש  אומדנא  

פרשנות  החוק  מהווים  אומדנא  מוכחת  על  כוונת ליחס  ביתכן  שהנימוקים  האמורים  לעיל    ודע
זאת  מלבד  האמור  לעיל  שגם  לדעת  הגאון  מועילה  אומדנא  כאשר  אין  אנו  מעלים  את .  הצדדים

והרי  כאן  השאלה ,  בו  בשטרהאומדנא  מדעתינו  כי  אם  דנים  בפירוש  התנאי  והדברים  שנכת
שעומדת  לפנינו  היא  בפרשנותו  של  ההסכם  כאשר  הבעל  הוא  המוחזק  בזכויות  הסוציאליות 

 .ואילו האשה באה להוציא ממנו

באמת  בתיק  זה  אין  צורך  לכל  מה  שהארכנו  כיון  שיש  להוכיח  על  פרשנות  ההסכם  שכוונת ו
א "ס'  מ  סי"וח(  ע"ו  כפי  שנפסק  בשוהצדדים  לחלוק  את  הפנסיה  רק  מגיל  זקנה  מלשון  ההסכם  גופ

 ):ו"סעיף ט
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 א  לברא  גאי  המרינן  אלאו,  קדוק  דותו  אי  פל  עדנין  ושטר  השון  למדקדקין"
 ."שון לותו אתב כך כמפני וך כענין ביה ההדין שבור סהיה ואי הולי כמירג

 .יין שםע) פ"ימן תס( ש"מקורו מתשובת הריבו

 :הרי לשון ההסכם הואש

ימנו הצדדים  – רי בהגיע אחד הצדדים לגיל הפנסיהק –ם התגבש הזכויות ע
אקטואר  מוסכם  אשר  יחשב  את  חלקו  של  כל  אחד  מהצדדים  מיום  הנישואין 

 .ועד למתן מועד הגט

שהרי  פנסיית .  כוונתו  ברורה  היינו  גיל  הזיקנה  "בהגיע  אחד  הצדדים  לגיל  הפנסיה"לשון  ה
 .נכות אינה קשורה לגיל

ל  כך  ברור  עד  כדי  כך  שאין  מקום  לבדוק  בזה  את  כוונת ראה  כי  נוסח  ההסכם  הוא  כנ
 אבל"כ  הנחל  יצחק  "הצדדים  גם  אם  היה  הוכחה  כי  כוונתם  לחלוק  את  כל  סוגי  הפנסיה  וכמש

 ."ענין הוונת כחר אולכין הין אזה בלשונו באמר שמה למש מותר סםא

מה  למקרה  שבפנינו ד  במקרה  דו"  שם  פסק  ביה535522'  ד  חיפה  תיק  מס"יצויין  לפסק  דין  של  ביה[
 ].יעויין שם". פנסיה"למרות ששם נכתב בהסכם רק חלוקת , כדלעיל

 –ד בזאת כי "לאור האמור מכריע ביה

ד  מקבל  את  פרשנות  ההסכם  של  הגרוש  בנדון  הפנסיה  אותה  קיבל  לאור "ביה .א

וקובע  כי  כוונת  ההסכם  היתה ,  פיטוריו  ממקום  עבודתו  עקב  מצב  בריאות  לקוי

 .בינו לבין גרושתו רק במועד הפרישה החוקילחלק את הפנסיה 

ד  מורה  בזאת  על  ביטול  הקנסות "בהתחשב  בנסיבות  התיק  ולפנים  משורת  הדין  ביה .ב

 .שהוטלו על הגרוש

 .אין צו להוצאות .ג

 .ניתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים .ד

 ).10.1.2017( ז"ב בטבת התשע"יתן ביום ינ
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