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 האזורי רחובות בית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 יון אשכנזיצהרב , הרב יהודה שחור, ד" אב– חום שמואל גורטלרנרב ה

 )ד דוד טובול"כ עו"י ב"ע( פלוני :ובעהת

 גדנ
 )ד עזרא אשרי"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעתה

 באשה מורדת לוקת רכוש ח:נדוןה

 סק דיןפ

 .ד תביעת הבעל לחלוקת רכוש"בפני ביה

 ).3.9.15( ה"באלול תשע' יט וםיב ז"זמ תגרשוהצדדים ה

לוואת הצדדים ה, "אגד"בה נימ, את דירת מגורי הצדדים כולל כושם המשותף של הצדדיםר
 .ותביעת כספים טלטליןמ, כר דירהש, כבר, בי הבעלאמ

, בנושא  הרכוש  כומיםגישו  סיהולאחר  ש,  ת  הצדדיםוענטת  אד  קיים  דיונים  ושמע  "יהב
 .ד ניגש לפסק הדין"ביה

 הבית המשותף. א

... נרכש  ונקנה  מכספו  המלא  של  אביו  של  הבעל  מר...  לטענת  הבעל  התובע  הבית  ברחוב

 . לאישוש טענתו מצרף הבעל מסמך קבלה).19.12.96(ז "טבת תשנ' ביום ט

ים  ולכן  הבית ש  שני  הצדד"רשום  בטאבו  ע,  י  הצדדים"י  הבית  נרכש  עכנתבעת  משיבה  ה
על  מסמך  הקבלה  אותו  הציג  הבעל  לפיו  אביו  שילם  את   .שייך  לשני  הצדדים  בחלקים  שווים

המסמך  חתום  מוכר   על,  כי  אין  ידוע  אם  המסמך  נכון  שיבה  הנתבעתמ,  רכישת  הדירהלהתמורה  
 .לא היתה מעורבת ולא קיבלה כל מידע על כךה הדירה בלבד והאש

עבור   מודה  שלא  שילמה  סכום  כספי  כל  שהוא  יאהי  כפ  הודאת  האשה  "עד  מכריע  "יהב
בית  זה ":  יכהאשה  כותבת  .  עולה  מתוך  טענותיה  של  האשה  עצמה  הודאתה.  דירההכישת  ר

ואינה  מציינת  שנתנה  דבר ,  "ש  שני  הצדדים"י  הצדדים  בחלקים  שווים  ורשום  בטאבו  ע"נרכש  ע
 עבור  רכישת  שלוםתהא  השתתפה  בנתינת  להאשה  מודה  שהיא    שמזה  נראהו,  הביתית  לקני

האשה  לא  היתה  מעורבת  בכך  ולא :  "יא  כותבתהך  שכ,  המשך  דבריהמם  גכן  מוכח  .  הדירה
ק  שנתן  אבי 'יא  אינה  מכחישה  את  השה,  ברדשלא  שילמה  ,  נראה  גם  מזה,  "קיבלה  מידע  על  כך

 .לא קיבלה מידע על כך וא היתה מעורבתשלהבעל מכל וכל אלא רק אומרת 
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מכל  מקום ,  הגם  שהאשה  לא  שילמה  מאומה  עבור  הדירהש,  ם  לומרלא  דלכאורה  היה  מקוא
ריך  להיות  הדין צולכן  ,  )ו  שילמו  עבורהא(  בעל  או  אביו  העבירו  מחצית  הבית  על  שם  האשהה
 .בית שייך לשני הצדדיםהש

ד "נדון  זה  הבעל  מציג  בפני  ביהב:  ונבהיר  הדברים.  ומר  כןלין    אל  שבנדון  זה"רם  נב
צמו עבעל  הכאילו    לראות  בכך  יש  אם  כןו.    הבעל  שילם  עבור  הדירהשל  ויבאמסמכים  לפיהם  

לכה הרק  יב  פרק  הנושא  פ(  י  כתובותמרושליל  להביא  ראיה  לדבר  זה  מה"ונ.  ירהדילם  עבור  כל  הש

ו נתכוו,  הרי  להדיא  שאב  הנותן  דבר  לכלתו".  זנה  ומעשה  ידיה  לבנו,  פסק  לזון  את  כלתו  "):'א
 לאשתו  כנתינה  של  הבן  לכן  יש  להתיחס  לתשלום  אבי  הבעלו,  מקום  בנובלתת  את  הדבר  לאשה  

 .חצית הדירהמת  א,לתו של אביוכ –

' ז  סי"י  תשובה  אבעתחבפ  לפי  מה  שפסקו,  נתה  תחת  בעלהזו  זשה  שא,  אם  כן  בנדון  זהו
כאשר  האשה  זנתה  משום  שיצרה   רם  כך  הדיןב.  שה  שזנתה  לא  הפסידה  מתנותיהא'  ק  ז"ט  ס"צ

או  שעזבה  את  בעלה  והלכה ,  סר  על  בעלה  כדי  שיגרשהיא  בכוונה  להאבל  אם  זנתה,  גבר  עליה
כ "וכ.  פסידה  מתנותיהמדין  שהו,  הרי  שאשה  זו  היא  גם  מזנה  וגם  מורדת,  לחיות  עם  אדם  אחר

 .13ה עמוד "ח קי דין רבנייםסבפ

תח פ)  4.11.12(  ג"חשון  תשע'  יט  בתאריך.  מקרה  זה  יש  לאשה  דין  מורדת  גמורהב,  בהירונ
ולא  רוצה ,  בכתב  התביעה  הוא  כותב  שהאשה  מורדת  בו,  ושין  ותביעת  מורדתירת  גהבעל  תביע

 .לעשות שום ניסיון לשלום בית

 :ד"ר שהגיש לביהיבתצה כך כותב בנם של הצדדיםו

עזב  את  הבית  בהתאם  לדרישה ...    אבי2012אני  מצהיר  שבחודש  אוקטובר  "
... ת  של  הורי  מרכנס  לגור  בבינומיד  בסמוך  לכך  יומיים  לאחר  מכן    מיאשל  

מאז  אני  לא  מסוגל  כלל  לגור  בבית  הורי  ואני  לא .  מיאשהוא  בן  זוגה  של  
מהבית  כל  מתי  שאני  מבקר  את  אחי  היותר   רצוי  ומעיפה  אותי  ומסלקת

 ."קטנים ממני

ברם  יש  ביסוס   .רוב  הוא  ופסול  לעדותקתצהיר  הוא  בנו  של  התובע  ובן  הן  אמת  שמגיש  ה
ט רצילומים  וס  הופיע  חוקר  והציג,  אם  את  דברי  הבן  מכל  וכלמרות  הכחשת  הל.  גדול  לדבריו

 .יא יוצאת עמו לקניותהן כו, לן בביתה ל"הנ. נטעןהשהאשה חיה בביתה עם 

, רידהמסמוך  ל  במקרה  זה  .יתבניסיון  לשלום    בכל  מורדת  עדין  יש  מקום  לעשיית,  עודו
, כשו  בית  חדש  מקבלן  הצדדים  ר2012חודש  יוני  ב.  לעשות  שלום  בית  שויקדיין  בעדים  דהצ

 רכישת  הביתך  ח  לצור"ש  400,000  לווה  להם  אבי  הבעלה)  14.6.2012(  ב"סיון  תשע'  יד  ובתאריך
, יסה  גבר  זר הביתהנבחודש  אוקטובר  האשה  הכ,  מה  חדשים  לאחר  מכןכו).  כפי  שיתבאר  להלןו(

 .ין לך מרידה גדולה מזווא, רידה שלא יהיה דרך לחזור לשלום ביתמרי זו ה

צי  הדירה  שאבי  הבעל  שילם חת  אפסידה  מכן  הדין  שלאשה  מורדת  והי  כ  הדברים  סקנתמ
 .עבורה

 המניה באגד. ב

טרם  חתונתם  של )  1.1.1995(ה  "טבת  תשנ'  לטענת  הבעל  המניה  נרכשה  בתאריך  כט

ק  בנקאי  ולכן  אין  לאשה  בה 'י  צ"המניה  נרכשה  באמצעות  כספו  של  אבי  הבעל  ע.  הצדדים
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ת  בתוקף  את  טענות  האשה  כי  המניה  נרכשה  בתשלומים הבעל  מכחיש  עובדתי.  דבר

 .חדשיים מכספי עבודתו של הבעל

, חודש  אחד  לאחר  רכישת  המניה  כ,)2.95(  ה"שבט  תשנ-אשה  משיבה  כי  נישאה  לתובע  בה
 שלושכ(  ם  התובע  בבית  אחדעממושכים  ההמגורים  ,  לטענתה.  שהיתה  בהריון  מתקדם  מהתובעכ

טוענת   ה  מזאתרית.  י  הרי  בכוחם  ליצור  כוונת  שיתוף"אים  כדמוין  לא  היו  נשוימרות  שעדל)  שנים
ז  לפני  כן  אלא  שהבעל  עיכב  את  הנישואין  כדי  לרכוש "שא  זלינהאשה  כי  מלכתחילה  חשבו  לה

בחיי   מקור  לפרנסהה  שימש  ניה  זומוד  טוענת  האשה  כי  לאור  העובדה  ש  ע.את  המניה  לפניהם
 .הרי שדינו של נכס זה כמשותף, יןשואהני

 לכן  ישואיןנש  בנו  לפני  ה"את  המניה  ענה  וא  שק  ההבעלי  באאחר  שנוכח  כי    לד  פוסק"יהב
את  הנכס   פוךהעל  פירנס  את  המשפחה  מנכס  זה  בכדי  לבובדה  שהעין  בא.  המניה  שייכת  לבן

מנו  פרנס  את מו  כס  להשכרהנעם    ישואיןנבעל  שבא  ל  ,גע  עצמךה.  לנכס  של  המשפחה
 .ל המשפחהששותף מהמלון לנכס זה אינו הופך את  ודאי שבכך, המשפחה

 בי הבעלאצדדים מ ההלוואת. ג

 .ח עבור רכישת דירה שבסופו של דבר בוטלה" ש500,000הצדדים שילמו לקבלן סך 

אריך ת. שנתן אבי הבעל לבעל₪  400,000ליו נקוב הסכום ע ק'וצג צילום השהד "פני ביהב
 .14.6.12 – ק'הצ

 .ירההדבור  רכישת  עק  'צבח  "  ש400,000וו  הצדדים  מאבי  הבעל  סך  לטענת  הבעל  ל
 .אבי הבעלללואה זו החייבים הצדדים להחזיר  ,טענתול

. שעבר  לתושסמך  עליו  חתומים  הוא  וא  ממציג  הבעל,  ל"ק  הנ'נוסף  להצגת  תצלום  הצב
 :זה נוסח המסמךו. תימתהחכן אהיא  תה בדיון שהחתימה על המסמךדאשה הוה

 ]האשה. [ל.אני ב] הבעל. [ל.ני גא

 ]אבי הבעל. [נ.ל-מ ₪ 400,000ך ק על ס'יבלנו צק

[...] תחייבים  להחזיר  את  הסכום  הנקוב  בזמן  מכירה  של  של  הדירה  במ
 ...'רחב

 .חתומים הבעל והאשהו

טענתה  סכום ל.  ח"  ש400,000פטורה  מלשלם  את  הסך  של  א  יהעומתו  משיבה  האשה  כי  ל
חתומה  על  מסמך  שהיא  מתחייבת את  העובדה  שהיא  .  ה  ניתן  לבעל  תמורת  דירה  שמכר  לאביוז

, ל"שהיא  חתמה  על  המסמך  שהיא  מאשרת  קבלת  הסכום  הנ,  ל  היא  ביארה"לשלם  את  הסך  הנ
 בעלה  הוסיף,  לטענתה,  ל"הנם  אולם  את  המילים  שהיא  מתחייבת  לשלם  לאבי  בעלה  את  הסכו

ם  התקבל  בתמורה  לדירה וביסוס  טענתה  כי  הסכל.  לאחר  פרוץ  הסכסוך  ביניהם,  אחר  מכןל
ולא "  ק'לנו  ציבק:  "ו  נכתבבלוואה  רוצה  האשה  להוכיח  מנוסח  המסמך  החרת  ולא  בתורת  א
 .תאזבא צוכיו "קיבלנו הלוואה"

עליו  חובת   י  הבא  לטעון  טענת  פסלות  נגד  שטרכ,  אשית  נאמרר.  ד"מכאן  להכרעת  ביהו
 ךולפיכ,  שהזיוף  אכן  בוצע  כטענתה  במקרה  שלפנינו  האשה  לא  הציגה  כל  ראיה  לכך.  ההוכחה

שהאשה  נתפסה  בשקריה  בכמה ,  והדברים  קל  וחומר  במקרה  שלפנינו.  אין  מקום  לטענתה
 .בוודאי שאין מקום לקבל את טענתה ללא שום בדל ראיה, עניינים שיבוארו להלן
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מוהה   תיתן  לבעל  תמורת  דירה  שמכר  לאביונטענת  האשה  שהסכום  ,  לבד  זאת  ובנוסףמ
 400,000סכום  פעוט  של  ה  עבור  וע  דרשדמ,  וירה  לאבידבעל  את  ההאם  מכר  .  רהוינה  ברוא
 ?ח"ש

(  ו"ניסן  תשע'  רוטוקול  הדיון  מתאריך  גפראה  .  נראה  שטענת  האשה  נדחית  בלאו  הכיו

14.4.16:( 

 .ק לא ניתן תמורת הבית'הצ: בעלה

. בי  העביר  את  הבית  על  שמי  לצרכי  מס  בלבדא  1991בשנת  :  בעלה
ור  שיהיה  בית  על  השם היה  אס.  כשרכשנו  את  הבית  מאחר  והבית  על  שמי

מעולם  לא .  ה  יותר  ולכן  החזרתי  לו  את  הביתבושלי  בגלל  שמס  שבח  יהיה  ג
 .הוא נועד לצרכי מס, לא נהניתי מהבית. נהניתי מהבית

ברישום  לגן  עיריה  היינו .  רק  סבלנו  מהבית  היו  חובות  בגין  הבית:  אשהה
 .צריכים לשלם את החובות

 .מי לקח את השכירות לבית הזה: ד"יהב

 !?האבא שלו. לא יודעת: האשה

האב   .כן  לא  היתה  שלו  אשהדירה  אותה  הבעל  העביר  לאביו  פנינו  אם  כן  הודאת  האשהל
אם  הדירה  היתה  של  בעלה  מדוע .  גבה  את  שכירות  הדירה  כל  השנים  והדבר  גרם  להם  רק  נזק

 ,ישואיןנהאב  גבה  שכר  דירה  כל  שנות  ה,  נבהיר.  אבי  הבעל  גבה  את  השכירות  כל  השנים
 .שנה 17-כ מדובר שהאב גבה שכר דירה כ"וא 1995הצדדים נישאו בשנת 

ז "יום  יה  ביתאריך  החתימה  על  התצהירים  של  העברת  הדירה  ללא  תמורה  ה,  וסף  על  כךנ
 ב"ד סיון תשע"כ  וםיק  היה  ב'התאריך  שהאב  העביר  לצדדים  את  הצו  ואיל  ,)9.5.12(  ב"אייר  תשע

 . לאב את הדירהיותר מחודש אחרי שהעבירו ,)14.6.12(

 ח"  ש400,000יבים  להעביר  לאבי  הבעל  יצדדים  חהד  פוסק  כי  "יהבפי  האמור  לעיל  לכן  ל
 .כפי שהתחייבו בכתב ההתחייבות דלעיל

כישה ר,  ירההדישת  כלצורך  ר  ותו  נתנו  הצדדיםא,  בלןהקציין  שכסף  זה  נמצא  אצל  נ
 .מי להעביר את הכסףלדעת לד "הקבלן ממתין לפסיקת ביה. וטלהשב

 הרכב המשותף. ד

לוי "פ  מחירון  שמאות  רכבים  "ע.  י  האשה"הבעל  תובע  מחצית  תמורת  הרכב  שנמכר  ע

האשה  משיבה  כי  הרכב  היה  במצב  פיזי  ומכני  גרוע .  ח"  ש25,000היה  שווי  הרכב  "  יצחק

ח "  ש8000וכי  התמורה  שקיבלה  ממכירתו  היתה  ,  הגשם  דלף  ונכנס  לתוך  הרכב,  מאוד

 .בלבד

 .לקמן בסעיף ז תביעה זו נתייחסל

 שכר הדירה. ה

פי ל.  הדירה  תמכרשל  זמן  שלא  דר  בה  עד  למועד    כבעל  תובע  לחייב  את  הנתבעת  בשכר  דירהה
  התגוררה  האשה  בדירת  הצדדים  עם  גבר  זר 2012חודש  אוקטובר  מ,  תצהיר  בנם  של  הצדדים

הנטען אינו גבר האילו ו, ם הילדים בלבדעדירה בכי היא גרה   עומתו  משיבה  האשהל.  איתו  זנתה
י כ) 18.5.14( ד"ח אייר תשע"י  האשה  הצהירה  בדיון  מיום.  ודר  עם  אימו  נכנס  ויוצאא  גר  בבית  אל
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לגבי  מועד  כניסת  הנטען  לבית  טוענת   .כול  הבעל  לחזור  לדירה  אם  ימנע  מאלימותימבחינתה  
 .לי להיות מודע לתוכנובכ "בוי אביו "תם על התצהיר שנוסח עחהאשה כי הבן הודה ש

הרי ,  הלכה  מעת  שהיה  אסור  לבעל  לגור  בביתלי    כפוסקוד  מכריע  "לוקת  זו  ביהמחב
 .יא חייבת לשלם לו שכר דירה מלאהרי הת לו ויכשהאשה השתמשה בדירה השי

טענה  זו  אינה ,  גבי  טענתה  שהילדים  של  הצדדים  גרו  בבית  והאב  חייב  במדור  שלהםל
 .ו מנועים מלפסוק בתביעת המדורואנ, מתקבלת כיון שנושא מזונות הילדים אינו בפנינו

חייבת   מור  לעיל  מאזאכח  הומ,  בעל  לגור  בביתליה  האסור    מנושמאריך    התגבי  קביעתל
ט  חשוון "י  ד  עוד  ביום"כתב  התביעה  של  הבעל  אותו  הגיש  לביה  ב,מי  שכירותדהאשה  לשלם  

תחייבה זנחה  את  התא  המשפחתי  אליו  ה:  "גולל  הבעל  את  טענתו  כי  האשה  מ).4.11.12(  ג"תשע
זונחת  את ...  לא  נשואה  כללובנישואיה  זנחה  את  ילדיה  ואת  בעלה  ונוהגת  כאשה  אשר  אינה  

בלילה   5-  פעמים  חוזרת  לבית  המשותף  ב3האשה  .  הילדים  בלילות  ויוצאת  לבלות  עם  בן  זוגה
 ."ומתעלמת מבעלה ומילדיה בשר מבשרה

. בעל  עזב  את  הביתחצי  שנה  לאחר  שה  כענת  שהכירה  את  הנטעןטוכחישה  ומהאשה    נגדמ
 .בריה מגיע לבעל שכר דירה עבור השתמשותה במחצית הדירה מעת שהכירה את הגבר הזרדל

ה סבענין  זה  האשה  נתפ.  בואנו  לפסוק  בשאלה  זו  אנו  חייבים  לקבל  את  גירסת  הבעלב
שגבר  זר שתה  כחהכן  ו,  כתובהישתה  לדר,  שאין  לה  גבר  זר  התענט.  בכל  טענה  שטענה,  בשקרים

, בר  זר  גר  בדירתהגהם  תועד  כי    בהביא  סרטוניםשוקר  חד  הגיעו  ממצאי  ה"ביה  ל.גר  בדירתה
 .נת הבעל בכתב תביעת הגרושין נכונהעכ חייבים אנו לומר שט"וא. והם גרים כבני זוג לכל דבר

  חשוון ט"יום  ימ  לבעלה  לשעבר  שכר  דירה  מלא  לפחות  לפי  זה  האשה  חייבת  לשלםו
 ).4.11.12( ג"תשע

אומדן  דמי  השכירות   ד  של  השמאית  לפיו"ד  קיבל  את  חוו"יהבי  השכירות  סכום  דמלנוגע  ב
 .ח  לחודש"ש  2900  ומדן  דמי  השכירות  הינוא  2016–2015  בשנים  :כדלהלן  ק  לפי  שניםלומח

 .ח לחודש"ש 2400 השכירות עלתה 2012נת שוב, לחודש ח"ש 2600, 2014–2013 םיבשנ

-ע שכר דירה מלא עבור דירתם החל מד  פוסק  שהאשה  חייבת  לשלם  לתוב"מור  ביהאי  הלפ
 :הוא כדלהלן חישובהד השמאית "ולפי חוו .עד שתפנה את הדירה 4.11.12

 .ח"ש 4400 – 2012סך הכל לשנת , ח"ש 2000עוד וח "ש 2400 – 2012שנת ל

 .ח" ש62,400ל הכסך .  חודשים24ול , ח" ש2600: 2014–2013שנים ל

 .ח" ש69,600ל הכסך . דשים חו24ול , ח" ש2900: 2016–2015שנים ל

 .ח" ש136,400סך  בסתכם מ31.12.2016 עד, שכר דירה מלא, מי השכירותדל כמצא סך נ

 .ח" ש2900ליה לשלם סך של עת הדירה אאשה העד שתפנה  1.1.2017-חל מה

 חלוקת המטלטלין. ו

האשה  טוענת  מצידה  כי .  פ  עקרון  של  שתי  רשימות"התובע  הציע  חלוקת  מטלטלין  ע

 .טלין ישנים וכי היא השתמשה בהם גם לצרכי הילדיםהמטל

ד  יפצה  את  הבעל  תמורת  חצי  המטלטלין "אשה  תקח  את  התכולה  וביהשהד  פוסק  "יהב
 ).'עיף זסהלן ל( .בחלוקת הכספים
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 לוקת הכספיםח. ז

 .ח" ש200,000הצדדים מסכימים כי בחשבון היו 

 טענה  זו  צירפה  האשהל.  ₪  45,000  בעת  שעזב  את  הבית  נטל  התובע,  טענת  האשהל
 .מסמכים

 5,000  .לבדב₪    40,000  לחלוקה  בין  הצדדים  הינו  ם  שדינווסכהעמדת  התובע  עולה  שמ
 .הוא נטל כדי להתפרנס ולהסתדר עם עזיבתו את הבית ח"ש

המשפטי  עקב   וגייצמלבד  עלות  .  הוצאות  משפט  מיותרות  האשה  בשקריה  גרמה  לו,  נגדמ
ד "מ  להוכיח  לביה"עחוקר    נאלץ  התובע  גם  לשכור,  ריהקב  שקענגרמו    ש,התארכות  ההליכים

 .בדירת הצדדים עם גבר זר את מגוריה

ת  הרכב אאשה  הכרה  מן  כ.  המשותפים  את  כל  המטלטלין  האשה  מקבלת,  לבד  האמורמ
 .רכבהמורת תמחצית המטלטלין ו ן תובע הבעלכל ).ל סכומו נתונה מחלוקתע( מורתותנטלה את ו

מכריע   ,)המכונית  והוצאות  משפט,  המטלטלין,  כספים  שמשך  הבעלה(  התחשב  בכל  האמור  לעילב
  והאשה  תקבל 3/4יקבל  התובע    המצוי  בחשבון  הבנק,  ח"ש  200,000-כ,  ל"נהד  שמהסך  "ביה
1/4. 

 ד" אב– חום גורטלרנרב ה

 עת המיעוטד

לפי  דעת  הרוב  חצי  הדירה  ניתן  לאשה  במתנה  שחוזרת .  חצי  מהדירה  רשום  על  שם  האשה

 . סיבות כמפורט להלן3-לדעת המיעוט יש לפקפק בכך מ. תהעקב מריד

 :כתב נ266 מודע'  דלק חבניים רין דפסקיב .א

 טעם  מדירה  באשה  הכות  זפקעת  העצםד  ב"נ  בהעיר  לרצוננו  בגב  אבדרךו
 בשעה  שאשהכ  ה"  בדברי  כניח  נםא.  ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לאדעתאד
 חצית  מת  אעביר  ההבעל  שאל(,  ניהם  שם  של  עבית  הרשם  נדירה  הת  ארכשוש
 מצאנ,  דבר  הכון  נאם  ו,)דירה  הל  כת  אבעל  הקנה  שאחר  לשתו  אם  של  עדירהה
, האשה  ואיש  היינוה,  שניהםו.  זוג  הני  בשני  לבית  הת  אמקנה  הוא  ההמוכרש
 טעון  לבעל  הכול  יא  לכלל  בי  כדון  לשכ  י"א,  וות  שזכויות  בדירה  בכוז
 ת  אה  לקנה  השר  איהו  אלא  וואילה,  ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לדעתאא
 צטמצםז  מ"לפיו.  מוכרי  ה"  עלא  אדירה  בכתה  זמנו  מלאו,  דירה  החציתמ
 כול  יא  לה  זבלא,  דירה  בלקה  חבור  עשילם  שכסף  לנוגע  בק  רבעל  הענתט
 לה  עדירה  הת  ארכשו  שמאז  ומקרה  בלכןו.  דירה  באשה  הבעלות  בפגועל
 דיון  הצורך  לכןא.  אשה  הל  שזכותה  לה  זת  אזקוף  לשי,  דירה  הל  שרכהע
 .ו זנקודה בסמרות מלקבוע מוטרים פנו אפנינו לשרא

 :כתב נ28 מוד עד ילק חבניים רין דבפסקיו

 ל  שערתו  הל  עמסתמך  האשהכ  ה"  בל  שנוספת  הטענתו  לב  לשים  לש  יולםא
 כיוןש,  266  –  מע'    דבכרךד  ש"פסבל  "צז)  א"ליטש(  לישיבש  א"גריה
 אשה  להקנהו  שוא  הבעל  האכ  ל"א,  ניהםש  ש"  ערכוש  הנקנה  שבשעהש
 טעון  לבעל  הכול  יכלל  בם  אדון  לשכ  י"או:  "שניהם  לקנה  המוכר  הלאא
ז "לפיו.  מוכר  הם  אי  כה  לקנה  הא  לוא  היכ,  ה  לקני  אא  למיפק  לדעתאא
 ה  זבל  אדירה  בלקה  חבור  עשילם  שכסף  לנוגע  בק  רבעל  הענת  טצטמצמתמ
 דירה  השורכ  שמאז  דמקרה  בלכןו.  דירה  באשה  הבעלות  בפגוע  לכול  יאל
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 הנהו.  ל"כע".  אשה  הל  שזכותה  לה  זת  אזקוף  לש  ידירה  הל  שרכה  עלהע
: ם  שבריו  דכסיוםו,  ה  זענין  בסמרות  מבע  קאלל  "צז)  א"ליטש(א  "גרישה
". ו  זנקודה  בסמרות  מלקבוע  מטורים  פנו  אפנינו  לשר  אדיון  הצורך  לכןא"
 ל"צז)  א"ליטש(א  "גריש  הבע  קכן  א170'  מע'    הבכרך  שחרד  א"פס  בכןא
 מוכר  לפירוש  במר  אאם  ששםכ:  "דברים  ההמשך  בםל  ש"ז  ונדון  בסמרותמ
 כתהע  ז"כ  דליבאג  א"בכהד,  שתו  אבור  עזה  בכיוצא  ולבושים  מונה  קהואש
 ת  אמנה  מדרוש  ליכול  ששוט  פראהנ,  ו  ברדה  מיא  הבאשרו,  המוכר  מאשהה
 נתה  קהאשה  שאופן  באפילו  שם  שחליט  הריה".  ליהם  עהוציא  שכספיםה
 היא  שמקרהב,  וא  הכולי,  כסף  הת  אילם  שבעל  הםא,  מוכר  הןמ"  שרי"
 מנה  מדרוש  לכול  יינו  אבלא,  בורה  עשילם  שכסף  הת  אמנה  מדרושל,  ורדתמ
 את  שקבוע  לש  ינידוננו  בכןל.  יטב  הם  שייןע.  צמו  עחפץ  הת  או  להחזירל
 פילו  איכ,  חזרה  בדרוש  לבעל  הוכל  יא  למה  של  עציו  חנרשם  שצמו  ערכושה
 האשה  שברינו  דריש  במרנו  אבר  כריה,  ו  זסברא  במרותס  מקבע  נא  לםא
 ריה,  נדון  בפק  ספילו  אש  יאםו,  מה  של  ערשום  שמה  במוחזקת  לחשבתנ

 ין  אמה  של  ערשוםנ  ה"נדל  ברכוש  הלכןו.  מוחזק  הן  מפקינן  מא  לספיקאמ
 בור  עשילם  שת  הכספים  או  להחזיר  לייבת  חיא  הולםא,  מנה  מהוציאל
 .זה הרכוש הכישתר

לכל ו(  ור  שהמוכר  הקנה  חצי  דירה  לאשה  ולגביו  אין  אומדנא  של  החזר  מתנותעולה  מהאמה

 ).היותר יש לדון אם זכאי להחזר מה ששילם עבור חלקה בדירה

וזה   תב  שכ2.10.1997  יום  מנימוקיו  ב166822/1  תיקבא  "ליט  שיזיררח  א"גרהאה  לר .ב
 :לשונו

 נרשמהש  בעל  הירת  דחצית  מל  שמתנה  בם  גראות  לוא  הדין  התי  בנהגמ
 קום  משד  י"ענ  לולםא.  מרידתה  בחוזרת  שמתנה  כאשה  הם  של  עואבטב
 ."ו זעלמא דסוגיאב "פק סהטילל

" היב  יא  ללמיפק  ומשקל  לדעתאא  "ל  שומדנא  איש  שקבעו  ודשול  ח"זח
 לומר  וחלק  לש  יפיכךל.  ו  זאומדנא  בוספות  תלחדש  והוסיף  לנו  לאיןו

, ו  זתנה  מל  עותר  יורריןע  ין  אמדינה  הנהג  מלפי  שתנה  מל  שואבט  בוםישרש
. רישום  בתרמית  ויוף  זל  שוכחהי  ה"  ערקו,  ו  זתנה  מעקור  ליתן  נבקושיו
 זהרה  אהערת  כנרשם  שוזהי  ח"  עה  זכזו  שתנה  מעקור  למקובלת  הדרךה
 מניןו,  וינענינ  בעשה  נא  לה  זברד.  חוזה  התנאי  למתנה  הפופה  כאזו,  ואבטב
 גםש,  ואבט  באיםנ  תהבטחת  בנהוג  שפי  כעל  פא  לאדםג  ש"בכהכ  ש"א
 .ל"ז חל שאומדנא הש ילפיוכ

 ק  רוא  התנות  מזרת  חדיןפ  ש"אע  שומר  לדול  גד  ציסא  גאידך  מש  ימנםא
מ "מ,  זנתה  בלאו)  קנטתוי  ה"  עגרושין  הבהיבסש(  ליו  עסרחה  בלא  ומורדתכ
 אטוד,  פוסקים  הכתבו  שפוכה  הברא  סם  גש  יבהםו(,  רעות  וחס  יל  שמתנותמ  ב"נה
 ציח(  כושו  רצי  חנותן  בבל  א,)מיד  תיאהבנו  שרבות  עריך  צאוהבו  לתנה  מנותן  שימ
 הופךו"  תנהמ  "להיות  מדל  חהז,  מרכושו  20  %-  כלנו  שמקרה  בוא,  )ירהד
 שאה  נן  כתל  דעע  וו  לשאה  נתל  דעעש,  ישואין  הנהסכם  מלק  חהיותל
 תנות  מינן  אכזה  שודל  גסדר  במתנות  שרור  בבלא.  נכסיו  בותה  אישתףש
 יי  חותפות  שצורך  לתנות  נהם  וישואין  הנכםהס  מלק  חלא  ארעות  והבהא

 .מתנה הבטל תליו עסרחה בפילו אלכן וישואיןהנ

 אומדנא  הטלה  בזהרה  אערת  השם  רלא  שכיון  שראשון  הצד  השנו  ימאידךו
 .וזרות חטבו בנרשמו שתנות מם אדינא דפקא סש ילפחות שנראהו
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 חויב  תאשה  הבל  אואבט  ברשום  הגלל  בשאר  תהמתנה  שיא  ההאומדנא  שומרל:  ערהה(
. ויה  שת  אהחזיר  לתחיבות  היש  ומת  קייהמתנהש,  מענו  שאלה    זושחיד,  ויה  שת  אהחזירל
 רשם  על  כךכ  נ"אא(  ומדנא  אומרים  אא  לבה  שלוטה  חתנה  מוז,  טאבו  ברשומה  שבדירה,  היינוד
 ).זהרה אערתה

ינה  אלא אוזו  ,  דירה  הימן  מבעל  האבי  שומדנא  האכנגד  הד  ז"בנד  שכך  לצרף  לשי .ג
 .דירה בוחזקת המאשה העומדת, מדנאאו

 ליש  שקבל  תאשהה,  בין  הצדדים  פשר  ליששיא    העת  המיעוטל  ד"נ  הכל  בהתחשבב
. יתוף  שבמסגרתו  יקבע  מתי  תפנה  האשה  את  הדירה  שירוק  פבוצע  ויליש  שני  שהבעל  והדירהמ

 2/3(.  2/3יחס  בולפיכך  גם  תשלומי  שכר  הדירה  שעל  האשה  לשלם  עד  לפירוק  השיתוף  יהיו  
 ).1.1.17ום ילחודש החל מ ח" ש2900- מ2/3-ו, 31.12.17ח עד "ש 136,400מסך של 

 הודה שחורירב ה

' א  ובמה  שהביא  מפסקי  דין  רבניים  חלק  ד"עיינתי  בדברי  הגאון  הרב  יהודה  שחור  שליט

  בנדון  בעל  שקנה  דירה  בכספו  ושילם 28עמוד  '    ומפסקי  דין  רבניים  חלק  יד266עמוד  

שפסקו  שכאשר  האשה  מורדת ,  וא  רשם  מחצית  הדירה  על  שם  האשהלקבלן  או  למוכר  וה

 .אלא רק את הכסף ששילם עבורה, אינה חייבת להחזיר מחצית הדירה

הכרעתי  שם  להלכה '  ובענף  ו,  ז"ל'  א  סי"י  בכורי  גשן  חרזה  בהרחבה  בספ  נתי  בנדוןד
. לעיל    הנזכריםולא  כמו  שכתבו  בפסקי  דין  רבניים,  בראיות  שבמקרה  כזה  מחצית  הדירה  חוזרת
 .לא אכפול הדברים ואין כאן המקום להאריך

, ז"ל'  א  סי"פס  בספרי  בכורי  גשן  חודל  שה"שלאחר  שכתבתי  את  המאמר  הנ,  זכורניו
אמרתי  לו  את ו,  ד  הגדול"יין  ביהדא  "רב  חיים  גדליה  צימבליסט  שליטההגאון    שוחחתי  עם

ל  גם "  הרב  שמואל  שפירא  זצד  דירושלים  הגאון"מר  לי  שאבא,  מסקנותי  העולים  במאמר  זה
ר  כרך "פסו  בפדודומצאתי  שדבריו  ה  ועיינתי.  היתה  מסקנתו  כךוענין  בד  "מותי  וכתב  פסכסובר  

אם  האשה  מורדת  הרי ,  וכתב  שם  שגם  כאשר  אבי  הבעל  שילם  עבור  הדירה.  271ח  מעמוד  "י
 .ש האשה חוזרת לבעל"שמחצית הדירה שנרשמה ע

ודות  נתינת  חלק  מהרכוש אא  "ליטשאון  הרב  איזירר  שהביא  בשם  הגיה  לגבי  הטענה  השניו
ח "ל'  א  סי"יין  בספרי  בכורי  גשן  חע',  לא  כחלק  מהסכם  נישואין  וכואשאין  דינו  כנותן  מתנה  

הרחבה  מתי  דנים  מחמת  אומד בם  ביארתי  וש,  במאמר  אומד  דעת  לביטול  מקח  או  התחייבות
השלטי   שהביא  דעת'  ד'  ז  סעי"ר'  מ  סי"א  חו"רמ  יןעיועוד  .  ל  מקח  או  התחייבותביטוהדעת  

ל  קבעו  לנו "וחז.  ז  שבמתנה  דברים  שבלב  הוו  דברים"ד  והריא"הגבורים  בשם  הפסקי  הרי
תכוון  לגור מרי  הוא  ה,  ובמיוחד  חצי  דירה  שהוא  נותן  לאשתו,  שמתנות  שבעל  שנותן  לאשתו

לא  נתן   בוה  תמרוד  שועל  מקרה  שהא,  דמתנה  זו  אינה  מתנה  חלוטה,  בדירה  זו  עמה  כל  ימי  חייו
 .ובמתנה אמדינן דעת הנותן בלבד ,את המתנה

אין ,  ל"יותר  במרידות  שדברו  בהם  חזבמקרה  שלנו  האשה  מרדה  בבעלה  מרידה  הגרועה  ב
במקרה  שלנו   ,ואסת  בבעלה  ואינה  יכולה  לחיות  עמושמ,  כאן  מרידה  מחמת  רגישות  שיש  לאשה

ר  שיגור  עמה  בדירה  שבעלה ביאה  גבר  זהבכך  ש,  בבעלה  בצורה  המחפירה  ביותר  האשה  מרדה
 .א נתקלתי במרידה כזאתלתי הדין בביין  כדשנים רבות בכהונתי. עיני ילדיהלנתן לה וזאת 
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של  מרידה  שהאשה ה  מקרבש  להשיב  כי  י,  לגבי  הטענה  שהבעל  לא  כתב  הערה  בטאבוו
אשה ויקבעו אם הו בר זה נתון לדיינים שידונד, דבר נתון להחלטת הבעלהין  אמפסידה מתנותיה
וסמך שבית הדין שידון בדבר , עת הוא שהבעל נתן מתנה בתנאיהדומד אלכן .  הפסידה  מתנותיה

כל  מקרה  של  מרידה ב.  ואם  האשה  הפסידה  מתנותיה  לאשתותן  יקבע  מה  דין  המתנות  שנ
חליטים המהדין  והם    תביההכרעה  נתונה  לשיקול  דעת  דייני  ,  ם  מתגרשיםישבעקבות  כך  הצדד

 .הצדדיםכיצד לחלק את דירת 

 ד" אב– חום גורטלרנרב ה

נ "ד  הגר"אב'  ודעתי  מסכמת  ומצטרפת  לדעתו  של  כב.  עברתי  על  דברי  עמיתי  הגאונים

א  המעיד  לפנינו "ח  איזירר  שליט"הגר'  לפנינו  עדות  של  כב,  ובנוסף.  א"גורטלר  שליט

 ).א"י שחור שליט"כפי שציטט הגר(שמנהג בתי הדין להחזיר המתנה כשמרדה 

א  ולא  ניתן  לקיים  בה  את "ד  שליט"אב'  אשה  מרדה  בבעלה  כפי  שהוכיח  כבמקרה  דנן  הב
. ולכן  דינה  להפסיד  את המתנות  ,חת  בעלהתפ  דין  מפני  שזנתה  "ההתראות  וההכרזות  הנצרכות  ע

 .ק אדעתא דתיקום תחתיורבעל הא נתן לה ה למורגוודאות ב) צי דירהח( מתנה זוו

שאין ון  כיו,  ה  רעותא  באומדנא  ברורה  זווומהרישום  הערת  אזהרה  או  הסכם  לא    אי,  ד"ענול
 לפניו  והאומדנא  שנתן  לה  סכום  כזה  רק  אם  תעמוד,  רגילות  בין  בני  זוג  נשואים  להקפיד  בכך

 .אחרת לאחר זמן להוכיח ן צורךאיל כך שכחזקה 

מכר  למי   שעת  המוכר  דמדינןא,  שגם  כאשר  קנו  מן  המוכר,  א"ד  שליט"אב'  ם  צודק  כבג
ודבריו  נכונים   ,להוכיח  במישור  בספרו  בכורי  גושן  כמו  שכתב.  שיהיה  שייך  שרוצה  נותן  המעות

 .ש"ע

ייבים   שחלאא,  נין  כסףקשהרי  עיקר  הקנין  בקרקע  הרי  הוא  ,  יש  להוסיף  סברא  חדשהו
למי   הקנותלמוכר  הוונת  כהרי  פשיטא  ש,  וממילא.  רשוםלוא    השהנוהג  כיוןמלהשלים  הרישום  

רישום  אינו  עצמו  של  קנין  אלא ה,  אמורכש,  ש  שניהם"  עסף  ורק  הרישום  נעשהכששילם  את  ה
ויש עוד . אבל בוודאי עיקר הקנין של המוכר נסמך על נתינת המעות, בא  להשלים  סמיכות  הדעת

 .ל"ואכמ. לעיין ולהרחיב בסברא זו

 .א"נ גורטלר שליט"של הגר מסכים אני לדעתו: סיכוםל

 יון אשכנזיצרב ה

 :סיקתאפ

 :ד פוסק"לאור האמור לעיל ביה

  . ש שני הצדדים שייכת לבעל"הרשומה ע ...'דירה שברחה .א

 .ש התובע שייכת לו"מניה באגד הרשומה עה .ב

אריך תלהם  בוה  לוהכספי  הלוואה  ש,  ₪  400,000  התובע  צדדים  חייבים  לשלם  לאביה .ג
על כן  ל,  ד"יקת  ביהסמתין  לפמה  בלןהקסף  זה  נמצא  אצל  ככיון  שמ.    לצורך  קנית  דירה14.6.12

ח "ש  400,000ביר  לאבי  הבעל  סך  של  עד  פוסק  כי  על  הקבלן  לה"יהבה  זד  "ספאמור  בהפי  
  . מהכספים המופקדים אצלו

 .'סכום שהנתבעת חייבת לשלם לתובע עבור הרכב נכלל להלן בסעיף זה .ד
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חייבת  לשלם  לבעל   לכן  האשה,  ד  שהדירה  כולה  שייכת  לבעל"אור  קביעת  ביהל)  1( .ה
 .ח" ש136,400סך של  31.12.16מלא עבור השתמשותה בדירה עד לתאריך לשעבר שכר דירה 

 בה  את  מלא  החזקה  ו  תקבלא(  עד  לתאריך  שהאשה  תפנה  את  הדירה  ו1.1.17חל  מיום  ה)  2(

 .לחודש ח" ש2,900לבעל סך של  שלם האשה ת,)אם תקנה את חלקו של הבעל בדירה

ד  מחייב "ם  השייכת  לבעל  ביהתמורת  מחצית.  מטלטלין  שבדירה  יהיו  שייכים  לאשהה .ו
 .'כלל כאמור בסעיף זנאותה בסכום ה

 . לנתבעת1/4לתובע  3/4 ביחס כסף בחשבון המשותף יחולקה .ז

 .ינתן לילדים ש הילדים"שבחשבונות חסכון עף כסה .ח

 .ד מורה לאשה לפנות את הדירה תוך שלשה חדשים"יהב .ט

  מהדירה  ותשלומי  שכר 1/3עוט  לאשה  לדעת  המי.  נקבעו  כדעת  הרוב,  ט,  ה,  עיפים  אס .י
  מהאמור  לעיל  ופנוי  האשה  מהדירה  יקבע  בהליך  פירוק  השיתוף  שיש 2/3הדירה  שתשלם  יהיו  

   .לבצע

 .יתן לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטי הזיהוי של המבקשיםנ

 ).30.4.2017( ז"התשע ייראב' דיתן ביום נ

 יון אשכנזיצרב ה שחוררב יהודה  ה ד" אב– חום שמואל גורטלרנרב ה


