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 ה"ב

 993523/4 יקת

 אזורי נתניההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יאיר לרנר, בן שמעון' הרב רפאל י, רב אברהם שינדלרה

 )ורמיכאל גב ד"כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )לוי הצחק ישהמד "כ עו"י ב"ע( לוניפ  :נתבעה

 שם הצדדיםל רד הביטחון ורשומה עשירה שנרכשה מכספי מדזכויות ב ה:נדוןה

 סק דיןפ

 קע עובדתיר

הבעל  או :  להלן]  (פלוני[הגיש  התובע  מר  )  2014  ביולי  20(ד  "ב  בתמוז  התשע"בתאריך  כ

תביעה  לשלום  בית  ולחילופין  גירושין  על ,  י  משה  יצחק  הלוד"  עו–באמצעות  בא  כוחו  )  הגרוש

כנגד בענייני  הרכוש  וחלוקתו  וכל  הכרעה  ,  לרבות  מזונות  האישה  ומדורה,  הכרוך  בגירושין

 . מיכאל גבורד" עו–באמצעות בא כוחה ) האישה: להלן] (פלונית[' הנתבעת הגב

 :כתב התביעה מפרט הבעל את הרקע המשפחתי ואת התביעהב

לאחר .  בגיריםם  אין  אלו  נולדו  שני  ילדים  שכיום  הומניש)  1971(א  "ת  התשלצדדים  נישאו  בשנה
נפצע  הבעל  בפצעים  אנושים  ונשאר  נכה  בכל  חלקי  גופו ,  כשנתיים  ובמהלך  מלחמת  יום  הכיפורים

נזקק  הוא  לסעדי  אחרים  לצרכיו   וגלגלים  איסתנהל  בכהוא  מ).  שותק  בארבע  גפיו  מ–  וודריפלגק(
ה  את  חדרם  המשותף  ולאחר  מכן ישזבה  הא  ע,נים  של  נישואיןשים  ושתיים  רבעאאחר  ל.  ומייםי־םהיו

 .לגור אצל קרובי משפחה בעיר אחרת אף את ביתם המשותף והלכה

 בעלהטענות וביעות תושאי הנ

 .שלום בית ולחילופין גירושין .א

של יצוין כי הבעל שוכר את שירותיו . פטור ממזונות או התחשבות בצרכיו ומזונות מועטים .ב

וכן  כי  עיקר  הכנסתו  של  הבעל  היא ,  המצוי  ִאתו  עשרים  וארבע  שעות  ביממה,  מטפל  סיעודי

ח  בגין  צרכיו "  ש22,000העומדת  על  סך  של  ,  גמלת  הנכות  מאגף  השיקום  ממשרד  הביטחון

 .ח לחודש" ש2,000לבד מזה מקבל הבעל מהמוסד לביטוח לאומי סך . ורכבו

) רשומה  הערת  אזהרה  לטובת  המדינה(ויות  חכירה  מוגבלות    הצדדים  בעלי  זכ–הזכויות  בדירה   .ג

 .הדירה נרכשה בסיוע משרד הביטחון ומהזכויות של הבעל ואף הוכשר לצרכיו. בדירה

 .מטלטלין .ד

 .חשבונות בנק .ה
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 .מכוניות .ו

  בית  הדין –היינו  התשלומים  ממשרד  הביטחון  בגין  נכותו  הקשה  ,  זכויותיו  של  הבעל .ז

 . אלו שייכים רק לבעלמתבקש לקבוע כי

 .ד"ט עו"הוצאות משפט ושכ .ח

 שהיאהטענות ות וביעת

 .להכריז על הבעל כמורד לאחר שהצדדים אינם לנים יחד במשך עשרות שנים .א

 .הבעל נהג באלימות כלפי האישה הן פיסית והן מילולית .ב

ש  הרשום  על ליתן  פסק  דין  כי  כל  הרכו:  הבעל  גירש  את  אשתו  מביתה  ולכן  התביעה  היא .ג

וכן  למנות  שמאי ;  לאסור  על  הבעל  לעשות  כל  שנויים  בנכסיו;  שם  הבעל  הוא  רכוש  משותף

 .מקרקעין או אקטואר שיעריך את נכסי הצדדים

נות עונשמעו  ט  ית  הדיןבתקיים  דיון  ה)  2014  נובמבר  ב7(ה  "התשעון  ד  במרחשו"תאריך  כב
 :כדלקמן ית הדיןבבסופו של יום החליט , הצדדים ומענות

 .ית הדיןבהצדדים מתגרשים לפי הצעת "

 .קובע מועד לדיון בית הדין – נושא הרכושב

יקבע  מועד   ית  הדיןבתעמוד  על  דרישתה    אישההאם    –  הכתובה  ענייןב
 .להוכחות

 ".יחליט ית הדיןבכל צד יגיש את עמדתו ו – המזונות ענייןב

לאחר  שהצדדים   ית  הדיןבף  בהתקיים  דיון  נוס)  2015  פברואר  ב5(ה  "ז  בשבט  התשע"תאריך  טב
בנושא  המזונות  הוסכם  בסוף  הדיון  לקבל  את .  זונות  והמכתובהה,  רכושההתגרשו  והדיון  הוא  על  

 :אך בנושא הרכוש נשארה המחלוקת, מה תביעת המזונותייובכך הסת ית הדיןבפשרת 

ה  חצי  מהשכירות  או ישהבעל  ישלם  לאשרש  דטען  שהבית  שייך  לשניהם  ו  אישה  החכוא  ב
וכל  אחד  יקבל  חצי  מדמי '  ד  גצושכר  לינכס  המכור  את  הנכס  ויחלק  את  הכסף  בין  הצדדים  או  ששי
 .כירותשה

שום   שראףם  דדי  הצשל  נוימשרד  הביטחון  והבית  א  ואהבעל  טען  כי  הבעלים  הולם  בא  כוח  א
 .היה לצורך הדיור של הבעל ל המימוןכי כשניהם ול שם ע

 ). וכחותה (ית הדיןבהתקיים דיון ב) 2015ר  באוקטוב14(ו "במרחשון התשע' תאריך אב

  :חקר את הבעל אישההכ "ב

 ?יך רכשתם א– [...] 'נכס ברחה :אלהש"

  [...]משרד הביטחון כי לא מצאו לי בית מתאים בבאר שבעמ  :שובהת

 ?יך רכשתם אותוא  :אלהש

 .מימון ממשרד הביטחון –בעים וחמישה אחוז ש  :שובהת

 ?ילמתםאיך ש – רהיתהיו  :אלהש

 .מהמשכורת, מהחשבון המשותף' השכנתמ'ל חודש כ  :שובהת
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ילמתם ששרים  וחמישה  אחוז  עועוד  '  תנהמ'שבעים  וחמישה  אחוז   :הדיןת יב
 ".יחד

 : )בפרוטוקול( המשךב

מספר  תיק  במשרד   ולקה  ח,המדבר  על  גוש,  מגיש  מסמך  אישה  הכוחבא  "
 ..] [.יםוושבו שני הצדדים מופיעים בחלקים ש, הביטחון

 .ין מחלוקת שהדירה רשומה על שם שניהםא  :ית הדיןב

 .טוענים שלא מגיע לה כלום בנכס בהמשךם ה! ש מחלוקתי  :אישההכ "ב

שנים  אין  לה  זכויות   רבעים  וארבעאיך  אתה  טוען  שאחרי  א  :אלהש
 ?כוח מה מ,בשתי הדירות

 . כול השגתי בבריאות שליה   :שובהת

 : אחר מכןל

  :ת הבעלשואל א ית הדיןב"

 ? ת שאתה גר בו רשום על שם שניכםבים ההא

  .סוגרייםב   :עלהב

 ".וגרייםס"ין א : אישהה

 ?מהל : ית הדיןב

 .לרע וטוב לתחתנוה  : בעלה

 ? את זעשות לייב חייתה : ית הדיןב

 . טוב הרצונימ, אל  : בעלה

 ? את זעשות למך מיקש בישהומ :ית הדיןב

 "]... [םשואי ננוא, רצוני מניא  :בעלה

פיעה וובו  ה  ית  הדיןבהתקיים  דיון  אחרון  ב)  2016  בפברואר  29(ו  "התשע'  באדר  א'  תאריך  כב
 :ידהעוה –האגף לשיקום נכים מ [...] 'גב ה–נציגת משרד הביטחון 

מבחינתנו   ,נו  אגורהתתה  מקבלת  מִאייא  לא  הי  ה,לא  זכאית  שלנו  )אישהה(יא  ה"
 .אנו מכירים רק את הנכה

 ?תוב שאין התנגדות להעביר על שמכםכוכן  שמם של הזוגתוב כ  :אלהש

 .הסיוע ניתן לזכאי בלבד –' מכםש'או ' מךש'  :שובהת

 ?אתם מסכימים שהדירה עוברת על שמםו  :אלהש

 .ןכ  :שובהת

 ?שנכה נפטר המענק מוחזר אליכם מאת היורשיםכ  :הלאש

 .הוא הוריש לנו אותוכן לא אם  א,אל  :שובהת

 ?מעות הערת האזהרה שרשמתםה משמ   :אלהש

 ]הוא  דורש[ענק  בסכום  מאוד  גבוה    מ]עבורם[נכסים  שהמשרד  נותן  ש  :שובהת
 .בור הזכאי ושלא יעבור הנכס למישהו אחרבעתישאר הדירה ש

 ?יון עבר מכרו נכסים כאלויסנמ  :אלהש

 .ןכ  :שובהת
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 ?ניתן לקיום יומיומי ,אם אותו המענק שניתן בתחילה לשיקוםה  :אלהש

 .ה לא מענק שיעשה מה שהוא רוצה ז–ת גג ררון לקופת  :שובהת

 ?ה פיצוי חד פעמיז   :אלהש

 .עבורובבור דירה בעה מענק  ז,אל  :שובהת

  :כ הגרוש שואל"ב

שותק מוא  הל  מה  שהוא  קיבל  זה  בגלל  פציעתו  הקשה  וזה  שכ
 ?בארבע גפיו

 .החלטב  :שובהת

הבית  בלי  אישורו  של ר  את  ורור  ממסמך  זה  שאי  אפשר  למכב   :אלהש
 ?המשרד

 .טחב : שובהת

 ?ה סיוע חד פעמיז   :אלהש

 .כרימוא לא יקבל סיוע אחר אם הבית י ה,כוןנ  :שובהת

 ?מענק לא קשור למצב המשפחתי אם הוא נשוי או רווקה   :אלהש

 . החלט לא קשור למצב משפחתיב  :שובהת

 ".מורה על הגשת סיכומים לצדדים ית הדיןב

 ולפסק הדין לדיון רקים פאשיר

א  האם "ש  והרשב"  הרא–מחלוקת  הראשונים  :  דירה  הרשומה  על  שם  הבעל  והאישה .1

 .הרישום מבטא את הבעלות של שניהם או לא

 :מחלוקת הראשונים היא בשני נושאים .2

אנו  מניחים  ששניהם  קנו  את  הקרקע  מכספם ,  האם  כשקרקע  רשומה  על  שם  הבעל  והאישה .א

 ?שווה בשווה או לא

  האם  עצם –גם  אם  נצא  מנקודת  הנחה  שאחד  הצדדים  נתן  את  כל  הכסף  לרכישת  הקרקע   .ב

על  שם  שני  הצדדים  מוכיח  שהצד  ששילם  את  כל  הכסף  לרכישת  הדירה  נתן '  טאבו'הרישום  ב

או  שנגיד  שלא  התכוון  לתת  את  חלקו  במתנה  אלא  רשם  את  שמו ,  לצד  השני  את  חלקו  במתנה

 ? כמנהג המקום לפני נישואיןשל השני על הקרקע לשם כבוד או

שלו  שייכת  הדירה  רשם  את  הדירה  על  שם  אשתו  ואמר  בבית  הדין ,  במקרה  שהבעל .3

ענה "  ?היית  חייב  לעשות  זאת:  "ולשאלת  בית  הדין"  התחתנו  לטוב  ולרע("שהתכוון  לתת  לה  במתנה  

 .ודאי שהדירה שייכת לשני הצדדים –") מרצוני הטוב, לא: "הבעל

 פירוש –עם הערת אזהרה ) כשבעים  וחמישה  אחוז(ל  "משרד  הביטחון  לנכה  צהדירה  שמעניק   .4

 –)  עד  מאה  ועשרים  שנה  בבריאות(כיוון  שלאחר  מותו  ,  הדבר  הוא  שהדירה  שייכת  לזכאי  לחלוטין

וזה  שלא  כאותם  דיינים  שסוברים .  והוא  יכול  לתת  חצי  ממנה  במתנה,  בניו  ירשו  את  הדירה

אלא ,    הדירה  לא  שייכת  לו–בלי  אישור  ממשרד  הביטחון  '  צד  גשמכיוון  שאינו  יכול  למוכרה  ל

 .לאשתו) או חצי מזה(ואת זה יכול להקנות , יש לו רק זכות מגורים בדירה
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 .שייכים אך ורק לבעל, כל התגמולים והפיצויים שקיבל הבעל ממשרד הביטחון על נכותו .5

 .פסק דין .6

 יון והכרעהד

 –הלוקח  שדה  בשם  חבירו  :  תנו  רבנן:  "  האומרת)ב"ב  עק(מצינו  גמרא  במסכת  בבא  קמא   )א

ובהמשך  הגמרא  רב [...]"    כופין  אותו  למכור  –'  על  מנת'ואם  אמר  לו  ,  אין  כופין  אותו  למכור

לו (ף  שם  "והרי.  ואביי  מסביר  הסבר  שני  וכך  נשאר  למסקנה,  ששת  מסביר  הסבר  ראשון  ונדחה

 : מפרש)ף"ב מדפי הרי"ע

 כר  מטר  שו  לכתבו',  ניתיה  קלויל':  יה  לאמר  ושמעון  מדה  שקנה  שאובן  רגוןכ"
 לוי  לך  לאמרתי  ומך  מקניתי  ששדה  הותהא':  ו  לאמר  וזר  חן  כאחרו.  וי  לשםב
' שמי  בכר  מטר  שי  לתוב  כעכשיוו,  ניתיה  קעצמי  ללא  אלא  ללוי  קניתיה  –  ניתיהק
  [...]"חר אטר שו לכתוב למוכר הת אחייבין מין א–

 ,קרקע  שייכת  לקונה  ה,ף  שאם  אדם  קונה  קרקע  על  שם  אדם  אחר"מתבאר  מדברי  הגמרא  והריו
 .י או לאתונה האִמקש שאלה האם המוכר חייב לכתוב עוד שטר על שם הילא שא

 :תבכ) פו בן העזר סימןא(הנה הטור ו

אם  הם  עשויים  על  שמה  ועל   ו,ם  שלה  ה,בל  שטרי  חובות  וקניית  הקרקעות  שעשה  הבעל  על  שמהא"
 " בין שניהםם שותפות ה,שם בעלה

 : )תתקנז ימןסתשובה (א "בשם הרשב )ק ח"ס( כתב הדרכי משהו

 ינה  אם  אבלא,  מה  עדין  הזא,  ן  כטוענת  ולוג  מכסי  נה  ליש  שחזקת  בהיא  שוקאד"
 יש  שה  מכל  דשבועה  בפילו  אאמנת  נאינה  ואיה  רהביא  לליהע,  כך  בוחזקתמ
 ".בית הוך תנותנת וושאת נשה אתם סיכ, וא העלה בחזקת באשהל

 :א"ביא הרמ ה)א עיףססב  ימן סושן משפטח( לחן ערוךובשו

, ם  שלה  ה–הבית  והיו  שטרות  כתובים  על  שמה  ך  ה  נושאת  ונותנת  תותלא  הי"
 ."שניהם ל שם שותפות ה–היו כתובים על שמה ועל שם בעלה 

 : כתב )ק ה" סו פבן העזר סוף סימןא(ע "סמההנה ו

ידוע  שהבעל  עצמו   הוא  םאמקום  כל    מ,פילו  אם  נושאת  ונותנת  בתוך  הביתא"
על  שם  שניהם  הרי  הוא  של   וַׂתבואם  ְכ,  כתב  השטר  על  שמה  הרי  הוא  שלה

 –" שניהם

ולכן  כתב ,  עצמה  את  השטר  על  שמה  אישההשכתבה    ]ע"להבנת  סמ[  רובמד  א"תב  הרמכה  שובמ
 ".ינה נושאת ונותנתא"צריך  ש]א"רמ[

א  היא  כשיטת "אלא  דעת  הרמ,  א"ך  דעת  הרמוטוען  שאין  כ  )ק  ד"ס(ע  "ך  חולק  על  הסמ"בל  השא
נושאת  ונותנת  בבית  והבעל  כתב  את  השטרות   אישההשאם  ,  מובא  לעילה)  שה  מדרכי  בובאמ(א  "הרשב

בל  לא  מתכוון   א,החביאה  אישההאנו  אומרים  שהוא  רוצה  לגלות  את  הזוזים  ש  אישההגם  על  שם  
 .עלכל השטרות שייכים לב, אישההתב על שם כולכן אפילו , למתנה

 : א"חולק על הרשב ה– )כלל כו סימן ד(ש "ך שמקור דברי הטור הם מתשובת הרא"הביא השו

 שלה  מציים  חהם  שעלה  בהניח  שתורקע  קצת  קל  עטוענת  ששהא:  אלתושש"
 השטרות  ועלה  בקנה  שקרקעות  הכלה  שאָרֵי  –  ניהם  ששם  בתוב  כשטרו[...]  

 ין  ארקע  קקונה  הדםא  י  כלה  שציים  חהקרקעותש,  השא  השם  בן  כם  גתוביןכ]ה[
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 דברים  היןר  ִנַּכ–  שתו  אם  שכתב  שזהו,  קנייה  השטר  בשתו  את  איכתוב  שרךד
  [...]"שלה מקרקע המי דחציש

  [...]"ילק חדלא מבית בנותנת ונושאת בף אמיירי דמשמעו: "ך"מבאר השו

 שטר הבעל העשה שהא דמ"הרשב כיקרעי    לראה  נקום  ממכלו:  "א"רשב  השיטתך  כ"ש  הוסקופ
  [...]"בעי דוא הוזי זגלויי למאלידד, איהן רי א– מה שלע

מקרה  שאדם א  ב"רשב  השובת  תביןש  ל"רא  השובת  תיו  בחלוקת  מישנהד,  נכתב  הכל  ממורםה
ייכת   שאישהההקרקע  שרשומה  על  שם    –  ש"פי  הראל:  קנה  קרקע  ורשם  חצי  ממנה  על  שם  אשתו

אלא  אנו ,  וכחה  שהקרקע  שייכת  לההוה  מהו  אישההאין  הרישום  על  שם    –  א"לפי  הרשבו;  ישהאל
 .אומרים שכל הקרקע שייכת לבעל

למעשה שתב  כ)  ק  ו"ק  ז  וחידושים  ס"ביאורים  ס  –  ב  סימן  סושן  משפטח(הנה  בספר  נתיבות  המשפט  ו
ואם  כן ,  אישהההשטרות  נמצאים  ביד  כשש  מדבר  "שהראון  יו  מכ,א"ש  לרשב"אין  מחלוקת  בין  הרא

בל א.  טרשניין  קב  ]את  הקרקעות[  אישההאז  קנתה    והשטרותהבעל  למסור  לה  את  וה  בוודאי  ציו
 .אישה בקרקעותהולכן לא זכתה , אישההא מדבר שהשטרות אינם בידי "הרשב

א  האם  עצם  העובדה  שחצי  מהקרקע  רשומה  על "ש  לבין  הרשב"קיימת  מחלוקת  בין  הרא )ב

  :או אין ראיה כזו, שם האישה זו הוכחה שהאישה נתנה חצי מהכסף של הקרקע

  [...]"ין הדברים שחצי דמי הקרקע הן משלהרִנַּכוזה שכתב שם אשתו "ש כתב "ראה

 :א החולק כתב"אילו הרשבו

 קנתה  שוענת  טיא  הם  אבלא  [...]  נתה  קא  לשתו  אשם  בשטרב  הכת  שעל  פיאף  "
 ם  אלוג  מכסי  נה  ליש  שכך  בוחזקת  מם  אואים  ר–  ביה  אבית  מה  לנפלו  שכספיםמ
 ה  מכל  שפיל,  שבועה  באפילו  ואמנת  נינה  א–  כך  בזקתוח  מינה  אאםו  [...]  אול
 ."בעל החזקת בוא האשה לה לישש

 ם  קרקע  שרשומה  על  שם  שני  הצדדים  הא:הראשון  שנחלקו  רבותינו  הראשונים  הנושא:  רי  לנוה
 ?דבר לא מוכיח כלוםשהשני הצדדים השתתפו מכספם בקניית הקרקע או שראיה  וז

פילו  אם  נאמר  שהבעל  נתן  את  כל  הכסף א:  א"ש  לרשב"חלוקת  הנוספת  שקיימת  בין  הראהמ
ראיה וה  האם  עצם  הרישום  על  שם  שני  הצדדים  מהו  היאועדיין  קיימת  מחלוקת  ,  לרכישת  קרקע

ו שנגיד שהבעל רשם חצי מהקרקע על שם א, )לי קשר לכסף שנתנהב( ישהאשהבעל  נתן  חצי  מהקרקע ל
 .ים דירה ורושמים אותה על שם שניהםלשם כבוד או כמנהג המדינה לפני חתונה שקונ אישהה

 :א מביא נימוק לשיטתו וכותב"רשבה

כדאיתא  בפרק  הגוזל  קמא ,  א  קנתה  ל–  אף  על  פי  שכתב  השטר  בשם  אשתו "
משום דמימר אמרינן  ו'הלוקח שדה בשם ריש גלותא'שמעתא ב) ב"ע ב קאקמא בב(

 [...]" לפיוסא בעלמא הוא דעבדא להבריח מבעל חוב

שאם  כתב  את  השטרות  גם  על  שם  אשתו  אנו   –  א"את  טעמו  של  הרשב  י  משההדרכ  כתבן  כו
 .תכוון מואה" וזי זגלוייל "אולישאומרים 

האם  הרישום  הוא  מתנה  או  דרך  של   –  ו  האחרונים  שהביאו  נימוקיםינכן  אנו  מוצאים  ברבותו
 :כבוד

, דירהה  לה  ייתאלמנה  שה  ישהאמעשה  ב  )ב  עןמי  ספטמשן  שוח(  בית  יצחק  מביא  בתשובהה
לאחר  מותה   ו,הקדישה  את  חצי  הדירה  שלה  ו,חציה  על  שם  בעלה  המנוח  ושחציה  רשומה  על  שמה

כתב  על ו.  י  כל  הדירה  שייכת  לבעלה  כין  היא  יכולה  להקדיש  חצי  מהדירהאטענו  ש  וערערו  הבנים
אז  שהבית  נכתב  על  שם  האיש ")  היו  בזמנםש(שהלוקח  דירה  חותם  את  הבקשה  לרשויות  ון  יוכמש,  זה
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 אם  ומתנה  בו  אלה  שבית  החצי  שהודאה  כבעל  התימת  חוי  הן  כםא,  ניהם  שתמוחל  כרחך  ע,  אישההו
  [...]"לה שוי הןכ

 ) :א כימן סושן משפטח(חן לתב בעל ערוך הש כ]לאידך גיסא[כן ו

 דיינים  הריכיםצ,  ערכאותיהם  באישה  הם  של  ערקע  קשנכתב  כתה  עדקדק  לישו"
 יזה  אפני  משתו  אם  של  עכסיו  נותב  כלהבע  שפעמים  לש  יי  כזה  בתון  מהיותל
  [...]"רבה הזה בחקור לריכים צכןל, בעל הל שם הנכסים הלעולם ועמיםט

 

 רב  התפק  הס)ד  סימן  סושן  משפטח,  בע  שארד  ב"בא  –ל  "צ  זנאש  ט"גרה(  למה  שרכת  בספר  בהנהו
ה טוענת  שהיא  שילמ  אישהוה,  אישההמקרה  שכל  הדירה  הייתה  רשומה  על  שם  בל  "זצ  המחבר

 :כתב שם ו,בור כל הדירהבע

 ל עףא, חד אד צם של עק רנכס הרשם נונות שסיבות נמתוך  שש  יפעמים  להריש"
 היה  שהבעל  ממענו  שנידוננו  במוכ.  רכישתו  לכסף  בשתתף  השני  הצד  הגם  שיפ
 בלא,  אישה  הם  של  ערשם  ומו  של  ערשם  יהנכס  שעוניין  מיה  הלא  וובות  חייבח
 תוך  מהישא  לבעל  הין  בעשה  נהדבר  ולו  שכוש  רל  ערותו  לנה  כווו  לייתה  האל

 ."דדי הוןאמ

 ק  א  עמודחלר  "פדב  (ל"צזי  בבליקי  "גרוהש  קרליץ  "הגרש,  ולדשמידטגא  "כן  פסקו  הדיינים  הגרו

117( : 

 רגיל הנוהגהכי  פשוט  הדבר  שבכגון  דא  בשאלת הכוונה ברישום יש לקבוע לפי "
 ירה  דחודייב  ו–  כוש  ררשוםל  והגים  נעכשיו  שידועו.  זמן  ומן  זכל  בעולם  הדרךב
. רכוש  הל  עבעלות  ההיה  תלשניהם  שמכווןב,  זוג  הני  בני  שם  של  ע–  מגוריםל
, שני  למתנה  בחלקו  ביתרה  הת  אתן  נותר  יילם  שו  אשילם  שזה  שורה  מרישוםה
, מו  של  ענרשם  שזה  לעלות  במחזיק  ומקנה  הישוםר,  זה  הזמן  בבטל  לין  אכןל
  [...]מתנה לכוונה התה הייא לולי אותקפ סתוךמ

י  שילם  מי   כנס  לבירורים  מי  שילם  את  התמורהיכין  לנו  לה  א,פיכך  בנידון  דידןל
ייך  הוא  לשניהם  בחלקים   ש–  ן  שנרשם  על  שם  שניהםווכי  מ–בית    ה,ששילם

  [...]"םוישו

, )75–74 ק ג עמודר חל"פדב(ל "י הדס זצ"מ בן מנחם והגר"הגרי, היאידהע "גרהדיינים הכך כתבו ו
 : ון פסק הדיןוזה לש

ה  צריכה יתדברינו  הקודמים  שאין  יסוד  לטענותיו  של  הבעל  שמן  הדין  הי  טעםו"
לא  רשם  בשבילה  רק  שתהא  אצלו  ולא   ד,לחזור  לו  הרכוש  שרשם  על  שמה

 תנה  הלא  וטאבו  במה  של  ערשם  שאחר  דשום  מיינו  ה,שתעזוב  אותו  ויתגרשו
 יא  ה–  בטאבו  ששטר  בה  זל  עבר  דום  שירש  פלאו,  נתינתו  בה  זל  ענאים  תוםש
 –  ינם  בלום  שכשיהיה  לק  רה  לנתן  דאן  כענתו  טכלו  [...]  להוי  שהו  וזה  בוחזקתמ
כל  עניין  הסכסוך ו,  נאי  תום  שלי  בטאבו  במה  של  ערשום  שמאחר  דרור  בראהנ

 ין  בכוח  טענתו  לשנות  ממה  שבחזקתה  בכוח  הטאבו  א,שבינם  נתהווה  אחר  כך
"[...] 

ח  צימבליסט "גרהבדלו  לחיים  ייל  ו"צזע  אזולאי  "גר  הדייניםהאת  מסק  דין  בפכך  מובא  ו
 :אנו נצטט ו)122 עמוד אילק ר ח"דפ(א "יכובסקי שליטדש "והגר

י  המצב  בימינו  הוא  שנאלצים  הורי  הכלה  לממן  חלק  גדול   כ,צריך  גם  להוסיף"
על  כן  אין  לראות  את  רישום  מחצית  הדירה  על  שם  החתן ...מהוצאות  הזוג

, צדדים  הין  בהסכם  מלק  חהיא  שמורה  גמתנה  כלא  א,כרישום  של  כבוד  בלבד
 ...".נישואין לחתן ההסכמת לכתמורהו
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ה ווה  מה  ז–  אישההעצם  הרישום  בטאבו  על  שם  הבעל  ו  ש,וכח  מכל  הפסיקות  המובאות  פהמ
 .ל עצם הבעלות של הצדדים על הנכסעהוכחה וראיה 

 הכרעה בנידוננוה

אי  קיבל  ממשרד  הביטחון  נרשמה  מרצונו  על הדירה  שהזכ:  ובמקרה  העומד  לפני  בית  הדין )ג

ולכן ,  ואנו  מניחים  שהזכאי  נתן  לאשתו  מחצית  מן  הדירה  במתנה,  שם  אשתו  במהלך  הנישואין

 .הדירה שייכת לשני הצדדים

 

רכשה  על  ידי  הבעל  בסיוע  של  משרד  הביטחון   נ,הרשומה  על  שם  הצדדים  [...]  'דירה  ברחה
הדירה  הוכשרה  במיוחד  לצורכי  הבעל  כשגם   ו,ם  כיפורבשל  נכותו  של  הבעל  שנגרמה  ממלחמת  יו

 .ישהאאת הדירה על שם ה עלבמשך השנים רשם הב. מתגוררת בה אישהה

שאל הבעל על ידי  נ,)2015 אוקטובר  ב14(ו  "ן  התשעוושחמרב'  א  אריךתב  ית  הדיןברך  בנעדיון  שב
 ".סוגרייםב": בעל השיב ה" ?שניכםל שם בית שאתה גר בו רשום עהאם ה: "ית הדיןב

 "?מהל: "]על הבעל[הקשה  ית הדיןב." ין סוגרייםא: "הוסיפה אישהה

 :]וההמשך[

  .תחתנו לטוב ולרעה : בעלה"

 ?יית חייב לעשות זאתה : ית הדיןב

 .מרצוני הטוב ,אל  :עלהב

 ?ישהו ביקש ממך לעשות זאתמ :ית הדיןב

 .נו נשואים א,ני מרצוניא   :עלהב

 ?לא רוצה לתת לך חצי מרצונך הטובאתה יו מה עכשל :ית הדיןב

  [...]"כול על הבריאות שליה  :עלהב

נציגת   ית  הדיןבהופיעה  בפני  )  2016  פברואר  ב29  (ו"התשע'  דר  אבא'  כ  אריךתדיון  שנערך  בב
  [...]'משרד הביטחון מהאגף לשיקום נכים הגב

 : שאל ית הדיןב

 .לל נכותוהמשרד נתן מענק בג ו,יארת ואמרת שמדובר על נכות קשהת"

ה  מחליש  את   זהרי  באותו  הרגע,  שני  בני  זוג  בנכסו  מה  אתם  מסכימים  שיהיל
 "?כוחו

 : שובהתהו

 . נו מאד משדרים לזכאי מלכתחילה שאלו הם הסכנות והחששותא"

בל  יש  את  הקושי  של  בחור   א,רבה  מתגרשים  עוד  בגיל  יותר  צעיר  מהם  ה,צערנול
 . מהנכסה ינשל אות ש,משותק שנשא בת זוג

 . התחלה מתחתנים ורואים הכול ורודב

אנו  עושים  את  המקסימום  מסביב   ו,השאיפה  שהכול  יהיה  מוגן  ו,נו  מייעציםא
ם  היה  אפשר  לסגור  את  זה  במצב  שלא א.  וזה  על  דעת  כולם,  כדי  להבטיח  זאת

 . יו עושים את זה ה,יוכלו לפגוע בזכאים

 ."ו נקודה מאוד רגישהז
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אבל  אין  מניעה ,  הדירה  ניתנת  לזכאי  עצמו  שרד  הביטחון  הםי  הגרוש  ונציגת  משרדב,  סיכוםב
 ית  הדיןבגרוש  עומד  ומצהיר  לפני  ה.  שירשום  את  הדירה  על  שם  אשתו  וכך  נעשה  בחלק  מן  המקרים

 בעל  הן  כםוא,  "לרע  וטוב  לתחתנוה  "אמר  שפי  כטוב  הרצונו  משתו  אם  של  עדירה  הצי  חת  ארשםש
 .רצה לתת לאשתו את חצי הדירה במתנה

משרד  הביטחון  רשם  הערת  אזהרה  על  הדירה  כדי  שהזכאי  לא  ימכור  את ,  ידון  העומד  לפנינובנו
המשרד  נותן  מענק  בסכום  מאד  גבוה "פי  שהעידה  העדה  ממשרד  הביטחון    כ,הדירה  לאדם  אחר

  [...] 'וכן  במכתב  שכתבה  הגב".  ושלא  יעבור  הנכס  למישהו  אחר,  שתישאר  הדירה  עבור  הזכאי
סיוע  זה  הינו  חד "היא  מציינת  )  2014  נובמבר  ב17(ה  "עתשהן  ומרחשבד  "  כמשיקום  נכים  מתאריך

 ."יור מותאםד] פלוני [טיח למרבפעמי ונועד לה

 

ש י,  ם  את  נתינת  המתנה  וגם  את  כוונת  הערת  האזהרהגהיינו  ד,  די  לקיים  את  שני  הרצונות  הללוכ
שרים  וחמישה עו,  רושלגן  תינדירה  יהרך  מעבעים  וחמישה  אחוזים  ש:  לחלק  את  הדירה  כדלקמן

 .ישהאנתן לייערך הדירה  מאחוזים

 ):8 עיף סני שרקפ(, 1973–ג"שלתחוק יחסי ממון בין בני זוג בדבר תואם את שנקבע ה

 ,רשאי  הוא,  אה  בית  המשפט  או  בית  הדין  נסיבות  מיוחדות  המצדיקות  זאתר"
ם  לא  נפסק  בדבר  יחסי  ממון  בפסק  דין  להתרת   א,בקשת  אחד  מבני  הזוגל
  [...] עשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים ל,שואיןני

, לא  יהיה  מחצה  על  מחצה  –ולם  או  מקצתם    כ–קבוע  שאיזון  המשאבים  ל)  2(
לרבות  בכושר ,  בהתחשב  בין  השאר  בנכסים  עתידיים,  יקבעש  אלא  לפי  יחס  אחר

 ."ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג

שייכת  אך  ורק  לזכאי ,  ל  במדינה"  משיקום  לנכי  צה  כחלק)בחלקה  או  כולה(דירה  הניתנת   )ד

הנכס )  לאחר  אריכות  ימים  ושנים(וכמובן  שלאחר  מותו  ,  עצמו  עם  המגבלה  של  הערת  האזהרה

ולא  כפי  שיש  מהגאונים  הדיינים  הטוענים  שנכס  שיש  עליו  הערת  אזהרה  ואדם ,  עובר  ליורשיו

ואת  זה  בלבד  יכול  להעביר ")  גוף  לֵפרות"כעין  (יש  לו  רק  זכות  דיור  הנכס  ,  לא  יכול  לבדו  למוכרו

 .לאדם אחר

' דר  אבא'  בתאריך  כ  ית  הדיןבכך  העידה  נציגת  משרד  הביטחון  מהאגף  לשיקום  הנכים  בפני  ו
 ):2016 פברואר ב29(ו "התשע

אם ה.  המשרד  נתן  מענק,  גבי  הזכויות  בנכס  המקרקעיןל :)כ האישה"ב( אלהש"
 '?את העברת של הנכס לצדדי גהגבלתם בדרך כלשהי , יתן נמענקהכאשר 

המענק ,  כה  שקונה  את  הבית  ומקבל  את  הסיוע  הוא  הזכאי  עצמונ  :שובהת
  [...]ותו מענק לנשוי או לרווקאוא ה

עליו  חתום  סגן ,  אציג  בפנייך  מסמך  הסכם  חוזה  חכירה,  ם  כךא  :אלהש
ובו  כתוב  ששני  הצדדים  כתובים  כבעלי  זכויות   [...]  מנהל  המחוז  המשרד  מר

 ?ויםשו

ואם  הוא  היה  נשוי  אז  מכבדים  את  רצונו  לצרף ,  וא  נכה  המשרדה  :שובהת
 ".אנו נותנים את זה לנכה, אבל זה לא בחירה שלנו, את אשתו

, נו  אגורהתלת  מִאבהיא  לא  הייתה  מק,  יא  לא  זכאית  שלנוה":  דהענתה  העבהמשך  הדיון  ו
 ."מבחינתנו אנו מכירים רק את הנכה

 "?שהדירה עוברת על שמםאתם מסכימים ו ":אלהשלו
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 ".ןכ ":שובההת

 זהרה  אערת  השי,  נו  קהם  ששניםב,  דיעתי  ימיטבל:  "עדה  הונה  עשאלה  לתשובהב,  המשךב
 ."ישור אלא להעביר ליתן נלא וביטחון השרד מטובתל

 :]משךבהו[

ל  עוד  יש  דיור   כ,בחינת  המשרד  אין  הגבלה  של  מכירת  הנכסמ :אלהש"
 ?מותאם לנכה באותו הנכס

 .שוב למשרד שיהיה בית מותאם לנכהח  :שובהת

בור  הנכה בעל  עוד  נרכש    כ,אם  יש  מניעה  למכור  את  הנכס  הזהה  :אלהש
 ?דירה מותאמת לצרכיו

מים  והיועצים  המשפטיים  של רחן  לגופו  של  עניין  עם  הגויבה  יז  :שובהת
 .המשרד

 ?כרו נכסים כאלומאם ה, יון עבריסנמ  :אלהש

 .ןכ  :שובהת

 ?רת כל עוד יש לו בית חלופי המותאם לצרכיואת אומז  :אלהש

 ".ןכ  :שובהת

ן  ללמוד  שמשרד  הביטחון  מסייע  לנכה  ברכישת  דירה תכום  עדות  נציגת  משרד  הביטחון  נייסמ
ן   כ.ליורשיו  דירה  עוברת  ה)אריכות  ימיםב  (ולאחר  מותו,  דירה  שייכת  לנכה  עצמוה.  שתתאים  לצרכיו

ך  משרד  הביטחון   א,  אשתו  וכך  נעשה  במקרים  נוספיםיכול  הזכאי  לרשום  את  חצי  הדירה  על  שם
 .'רושם הערת אזהרה על הדירה כדי שתשאר ברשות הזכאי ולא ימכור אותה לצד ג

. כל  התגמולים  והפיצויים  שמקבל  הזכאי  ממשרד הביטחון על נכותו שייכים אך ורק לגרוש )ה

ל  בחברו  שחייב  לשלם  לו נתבאר  דינו  של  אדם  החוב)  ב"פרק  החובל  דף  פג  ע(בגמרא  בבבא  קמא  

 ).חושן משפט סימן תכ(וכך נפסק בשולחן ערוך , ריפוי ובושת, ֶשֶבת, צער, נזק: חמישה דברים

שאין גובים היום ון כיו: א"מחבר והרמהרן  מחלקו    נ)  בעיף  א  סימן  סושן  משפטח(  לחן  ערוךוך  בשא
בים  אבל  כופין  את  החובל א  שאין  גו"ם  לשיטת  הרמ  וג,וי  ושבת  גובים  או  לאיפאם  ר  ה–  נזקי  אדם

 .נחבלהת אס יילפ

המדינה  ו,וא  כאדם  שאמורים לפצותו על נכותו הקשה  הדם  שנפצע  קשה  במלחמה  אדון  דידןינב
 .פצה את כל הנפגעים במלחמות ישראל מ– גייסה אותו לשורותיה ש–

 : ובעק )2 )א(5 עיף סני שרקפ( 1973–ג"שלתוק יחסי ממון בין בני זוג ח

כאי  כל  אחד   ז,שואין  או  עם  פקיעת  הנישואין  עקב  מותו  של  בן  זוגעם  התרת  הני"
לה המשתלמת לאחד ממעט גלמבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג 

או   ו  פיצוי  שנפסקו  או  גמלה  א,הזוג  על  ידי  המוסד  לביטוח  לאומי  מבני
 ."המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות

 .רה המונח לפנינו כל הפיצויים והתגמולים שייכים אך ורק לגרושלכן במקו

 פסקנ

הגרוש  יקבל  שבעים  וחמישה  אחוזים :  יתחלק  בין  הגרוש  והגרושה  כך[...]  הבית  ברחוב   .א

 .והגרושה תקבל עשרים וחמישה אחוזים משווי הבית, מהבית

 . ורק להם שייכת אך–אשר רשומה על שם הגרוש ועל הבן [...] הדירה ברחוב  .ב
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 . שייכים אך ורק לו–כל הגמלאות והתגמולים שקיבל ומקבל הגרוש ממשרד הביטחון  .ג

תוך  תשעים  יום  ממועד )  עשרים  וחמישה  אחוז(על  הגרוש  לשלם  לגרושה  את  חלקה  בבית   .ד

 .פסק הדין

 . ו משגיאות וטעויותנוצור ישראל יציל, תבתיכאה לעניות דעתי רנה

 רב יאיר לרנר ה

 ינדלר שהםבר ארבה

 . א"יאיר לרנר שליט' ג ר"אני מצטרף למסקנת פסק הדין שכתב עמיתי הרה

, אולם  בתיק  שבפנינו  .מהווה  הוכחת  בעלות'  אבוט'רישום  בהש  לפסוק  כן  מקובל  בבתי  הדיןא
עמי  ממשרד ־פבעל  קיבל  מענק  חדהגין  אותה  הנכות  שבאחר  מו  יות  שלבעל  ישנה  נכות  קשה  ביותרה
שרים עוכן  הלוואה  חד  פעמית  של  ,  ונייתקורך  לצמחיר  הבית    מחמישה  אחוזבעים  וששל    יטחוןבה

ודעים מיו    ה–  אישההבעל  ו  ה–כאשר  שני  הצדדים  ,  הנוספים  להשלמת  הרכיש  וחמישה  אחוזים
שנעשתה  במקביל   הערה  –  ל  הזכויות  של  הצדדים  בביתעערת  אזהרה  ה,  הסכמתםב,  נרשמה;  לכך

, ל  הצדדים  בבית  שהםיכויותזת    אמגבילה  ביותר  הערה  ה–  יטחוןבטעם  משרד  הומ,  עצמהיה  ניקל
 . מתן הסכמתו של המשרדב' צד גלכירת הבית מצם עמתנה את הו

 –נכה  לולם  הציאת  דיור  חליפי  מא  יאשר  את  המכירה  ללא    ליטחוןהבל  אחד  מבין  שמשרד  כ
ווה המ'  אבוט'רישום  ב  לכלך  רהרי  שגם  אם  נסכים  שבד.  רמה  גבוהה  ושתתאים  לצרכיו  המורכביםב

שהרי  גם  אם  הבעל  בזמנו  התכוון ,  בנדון  דידן  אין  זו  הוכחה  פשוטה  וםמקמכל  ,  הוכחה  על  בעלות
. יטחוןבבמשרד  ה  –  לוי  בדעת  אחרתתוא  היה  הדבר  לא  היה  בידו  ו  ה–  ישהאלרשום  ולתת  מחצית  ל

ם  מחצית אם  גרי  הש,  ישהאחצית  ל  מלרשום  ולתת  לא  היה  מאפשר  יטחוןבשרד  המשוט  שופ
ל  כך והוא  לא  היה  נדיב  כ,  היה  מעניק  לו  מחצית  מהמענק  יטחוןבמשרד  ה,  לצרכי  הבעל  מספיקה

  .לתת לו סכום כפול

וכן  מהזמן  הרב  שבו  היו ,  אישההמהרישום  שנרשם  מחצית  על  ,  כאמור,  לא  ניתן  להתעלם:  נגדמ
 וכדבריו,  לטוב  ולרע  ישהאה  לתת  ליתמדבריו  של  הגרוש  בפנינו  שכוונתו  בזמנו  הי  ו,הצדדים  נשואים

 :]לשאלה על רישום המחצית על שם האישה, פרוטוקולב[

  .תחתנו לטוב ולרעה  :בעלה"

 ?יית חייב לעשות זאתה :ית הדיןב

 .מרצוני הטוב ,אל  :עלהב

 ?ישהו ביקש ממך לעשות זאתמ : ית הדיןב

 ."נו נשואים א,ני מרצוניא   :עלהב

 .לפסוק בדרך של פשרה ית הדיןברי שבמקום שכזה יש לה, קב מורכבות ההכרעהע

 :סקפנ ) וימן סז קללכ(ש "ראת ה"ובש

 )ב"ע  הפתובות  כ(  כותב  הקרפ  ב–  דייני  דודא  שאמרינן  דגמרא  בינין  דש  יכןו"
 יום  ביוצאים  הטרות  שניש  'ש  יכןו'  וביה  טרי  תתוא,  טוביה  לכסי  נאמר  דהואה'

, עתו דדומ אפי לדיין היעשהי ש"שררש יפו. דייני דודא שמואל שדאמרכ –' חדא
 ח  כו  ייפנו  חננאלבר  ונו  תםברו.  בעדים  וראיות  בהתברר  לכול  ידין  השאין  כיינוה
 מי  נהכיו.  דעת  הומד  אעם  טלא  בעשות  לירצה  שה  מל  כה  זדין  בעשות  לדייןה
 ין  דית  ביהיה  שבלבד  וו  לחליטין  מת  דין  ביירצו  שאיזהל':  ירושלמי  ביתאא
 דבר  הברר  לכול  יינו  אהוא  וייןד  הפני  לדין  הבא  שכיון  דעמא  טהיינוו'  .ומחהמ
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 מתא  'כתיבו.  ה  זם  עה  זינין  דבעלי  היריבו  ודין  הן  מדו  ימשוך  לשאי  רינוא
 דיין  לח  כתנו  נלכךו,  עולם  בלום  שש  ימשפט  הדי  יל  עיכ'  כוו'  לום  שמשפטו
 ." עולם בלום שתת לדי כראיה ועם טלא בף אירצה שה מלעשות ושפוטל

 עין  כין  דעשות  לדיין  לח  כשי"  :פסק  נ)  ף  דעי  סב  יימןס(  ניםיי  דלכות  השפט  מושן  חרוך  עולחןבש
 ". מר גלי בדו יתחת מלוק חדין ההוציא לשאי ראינוו. התברר לכול ידבר האין שמקוםב, פשרהה

 :כתב )ק ז" סב יימןס( ם באוריםג

 הואש,  דיינא  דודא  שמרם  אכלל  בכלל  נה  זי  כ–  התברר  לכול  ידבר  האין  שמקוםב"
 מבלי  ומים  ששם  לדעת  הומד  אפי  כעשות  לש  יזה  בכיוצא  וןדיי  להספק  שדברב
 –  ינים  דבעלי  הל  שרחם  כעל  בעשותו  לדיין  היוכלו.  לפניו  מיקם  רדין  ההוציאל
  ."ש"רא השובת תשםב) בק י"ס(ע "סמ ו) דעיףס( שה מרכיד

 

ן  שווי זאת  שאיזו,  בנסיבות  מיוחדות  המצדיקות,  ניתן  לקבוע)  2  (8ם  על  פי  חוק  יחסי  ממון  סעיף  ג
 . הנכסים לא יהיה מחצה על מחצה אלא לפי יחס אחר שיקבע בית הדין

, ין ספק שבתיק זה הכספים שהתקבלו מהמדינה לשיקומו של הבעל עקב פציעתו הקשה בצבאא
 .מהווים נסיבות מיוחדות המצדיקות איזון לא שוויוני, רשם יטחוןבוכן הערה האזהרה שמשרד ה

בית  ברחוב   שהיש  לקבוע  בדרך  של  פשרהועיל  לף  לדברי  עמיתי  אור  האמור  אני  מסכים  ומצטרל
בית  והגרושה הווי  שמ  בעים  וחמישה  אחוזיםשגרוש  יקבל    ה:תחלק  כך  בין  הגרוש  והגרושהי[...]  

 .שווי הביתמשרים וחמישה אחוזים עתקבל 

. קליםיוני שילבית ששוויו מ –[...] בבית בודד הנמצא על גבי מגרש יקר   –ר  בוילה  ובן  שמדיצוי
 .לקנות דירה חליפית ישהלאם גיתאפשר  ילה זו ורבע משוויה של אישההעם קבלת 

, [...]במחצית  הדירה  ברחוב    ישהאת  כל  הזכויות  שיש  לאם  גיגלם  בתוכו    פיצוי  זהוביעה  ק
נקנו  מכספי ם  כן  גן  שהרי  ה,  זכויות  כאלה  כל  שישנן  כ–ם  בנו  בלבד  שועל    גרושהם    שוהרשומה  על

 . לה כתובהה כל שמגיע כ–וכן פיצוי לקבלת כתובתה  רשמו על שמו בלבדקצבת הגרוש ונ

כספים   –זכויות  בכספים  הנמצאים  בבנקים  השונים    ישהאני  מסכים  עם  עמיתי  שאין  לא
י פל  ההלכה  ולא  עי  פל  ואינם  שייכים  לה  לא  ע,  כות  שלוהנבור  קצבת  עמהלך  השנים  בשהתקבלו  

 ). מוןוק יחסי מלח) 2) (א (5פי סעיף ל (החוק

על מנת שיעריך את שווי  ליואלפנות ו, ום שמאי מוסכםילושים שוך תל הצדדים לתאם ביניהם ע
 .מכירה ולשכירות ל,בית הצדדים –הנכס 

מדמי  השכירות   שרים  וחמישה  אחוזים  עישהאשלם  ללב  יהגרוש  יחו:  אחר  קבלת  ההערכהל
גרוש לנתנו  כן  יימו  כ.  שימושמי  דאו    זונות  מית  הדיןבבדרשה    אישהההיום  ש  מ–רטרואקטיבית  

עדיף מאו  משווי הבית שרים  וחמישה אחוזיםעלם  לגרושה  שעדיף  למוא  היום  להחליט  האם    תשעים
עשרים ולגרוש    בעים  וחמישה  אחוזיםשפי  יחס  של  לתן  ינוהתמורה  ת'  שהבית  יועמד  למכירה  לצד  ג

 .יטחוןבובכפוף להסכמת משרד ה, לגרושה וחמישה אחוזים

 נדלררב אברהם שיה

 . גם אני מצטרף למסקנות דלעיל

 בן שמעון' רב רפאל יה

 .אנו פוסקים כאמור
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