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 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה, ד" אב–בי בן יעקב צרב ה

 )ומר זיידןתד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תמבקשה
 גדנ
 )יים יעקב הלפרין חד"ד שחר ולנר ועו"ועכ "י ב"ע( לוניפ :משיבה

 ילות לביטול הסכם ומבחניהן ע:נדוןה

 סק דיןפ

בבית לביטול הסכם ממון שאושר ,  )26.4.17(ז  "בניסן  תשע'  בפנינו  תביעת  האישה  מיום  ל

 ).29.11.15(ו "ז בכסלו תשע"הדין בתאריך י

 הסכם ואישורוה

וכך  נאמר ,  הופיעו  הצדדים  בפני  בית  הדין)  29.11.15(ו  "ז  בכסלו  תשע"בתאריך  י

 :בפרוטוקול

והגיע ,  היו  מחלוקות.  ילדים  רבעהאיש  .  שנה  רבע־עשרהאנחנו  נשואים  א
 תם  ביוחלק  מהורדת  הלחץ  היה  ההסכם  הזה  שהוא  שלו,  לסף  של  שבר

 .ושיןירופין גילולח

כאשר ,  מובן  וברור,  שאינו  מפלה,  עבר  על  ההסכם  ונוכח  כי  מדובר  בהסכם  רגיל  ית  הדיןב
, ני  שהות  ומזונותיימכך  ענ  םיגזר  ונלדי  הצדדים  יהיו  במשמורת  משותפת  יירושיןגבמקרה  של  

אישר , צדדיםנוכח שההסכם ברור ל ית הדיןבלאחר ש. רכושית נהגו בהפרדהיהרכוש  נייןעוכן  ב
 .)רדות רכושיתיפעל ה םיסות לסעיפי ההסכם המדבריחלהלן התי(. את ההסכם ית הדיןב

 הליך הנוכחיה

. כ  האישה  טענות  שונות"העלה  ב)  4.6.17(ז  "בסיוון  תשע'  בדיון  שהתקיים  בתאריך  י

הטענה  הראשונה  הייתה  בעניין  המשמורת  המשותפת  ובעניין  המזונות  הנגזרים  מהמשמורת 

 .תהמשותפ

יתנים  לבחינה ננים  שייהם  ענ  מזונות  וההותהשהסדרי  ,  ני  המשמורתייהבהיר  כי  ענ  ית  הדיןב
דבר  הנוגד  את  טובת   יאהכיום  כי  משמורת  משותפת    ישהאם  דעת  הא.  בכל  עת  ובכל  שעה

הסדרי   נייןעובהתאם  לכך  תקבע  את  אשר  תקבע  ב,  תדון  בכך  הערכאה  המתאימה,  הילדים
 .המשמורת נייןער כי יש לשנות את אם יתבר, והמזונות הותשה
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 כ הבעל בעניין גישור וייעוץ"יוקים בפתח ההסכם ובדברי ב־דל איעטענות ה

 :כמו כן הועלו טענות כי בפתח ההסכם נאמר

 כדי,  מערכת  בתי  המשפטי  ידל  המוכר  עך  ור  אצל  מגשר  מוסמישלו  הליך  גיהבני  הזוג  נ"
כי  לא  התקיים   טען  ישההאבא  כוח  [...]"    ברוח  טובה  את  המחלוקות  שנתגלעו  ביניהם  יישבל

 :) ולהלן31שורה (פרוטוקול הדיון בעוץ זוגי וכאמור יהליך גישור אלא י

לא  גישור  ולא :  "אני  כבר  אומר,  דובר  בהסכם  שנוצר  במסגרת  הליך  גישורמ
 . זו הטעיה מפורשת של בית הדין" !נעליים

  התובעת  פנתה ,נכון  –  שהגישור  בוצע  על  ידי  כרמי  אמרו  נתבע  טועןה
 רואמיצרתי  קשר  עם  מר    .ם  בין  הצדדיםילייעוץ  על  מנת  לאחות  את  הקרע

והוא  אמר  לי  שהוא  חוזר  בתחילת   השארתי  לו  הודעה,  שנמצא  כרגע  בהודו
ליך  לייעוץ אבאו    ]פלוני  ופלונית[אם  נכון  שהזוג  ה:  "ושאלתי  אותו.  אוגוסט

 " .אל ":אמר לי" ?נמצאו אצלך בהליך גישור." "נכון: "אמר לי" ?זוגי

אולם  לא  בהקשר ,  ישהאסמוכה  אכן  ייעץ  ל  טענה  שעורך  דין  ישהאה  מו  כן  העלה  בא  כוחכ
 .דיון בהבעל כוחא וזאת בניגוד לדברים שאמר ב, ל"של ההסכם הנ

 ך  דין  סמוכהרוכי  עו,  עוץ  זוגי  ולא  בגישורייהמגשר  עסק  ב  ש–מסוג  זה    יא  שטענההו  נעתד
טענה שאינה בעלת משקל  היא –אך לא עסק בגישור , דבר ההסכםה בצרק נתן ע,  ישהאשייעץ  ל

 . בטל את ההסכםליש בו ש

 לחץ וכפייה או עושק –טעמים לביטול הסכם ה

  כשיש –כדי  לבטל  הסכם  יש  להעלות  טענות  של  לחץ  וכפייה  או  לחילופין  טענת  עושק  

.   כעושקשיוגדרו,  בהסכם  סעיפים  המפלים  בצורה  קיצונית  ודרקונית  את  אחד  הצדדים

הבעל :  ואדרבה,  אין  בהסכם  כל  סעיף  שלדעתנו  מפלה  את  האישה  כלל,  כאמור  וכדלהלן

זכותו  של  כל  צד  בחיי  הנישואין  לדרוש .  נטל  גם  סילוק  מחצית  מהחוב  בחשבון  האישה

ושמכאן  ולהבא  לא  יחולו  הוראות  חוק  יחסי  ממון  על  נכסי ,  מכאן  ולהבא  היפרדות  רכושית

 .הזוג

לא  מצאנו  כל  דבר .  לקיוחעל  שלושה־עשר    6  עיף  סהוא  הילדיםי  ניינעב  עוסקו  שאינ  עיףס
אות וומעבירה  את  ההל  ישהאה:  "עושק  "–אי  לא  בהגדרתו  המשפטית  ודבו,  מפלה  בהסכם

שלם יכמו  כן  הבעל  .  )6.8ק  "ס(שלה    יאההואיל  והדירה  ,  על  שמה  מת  גןרב[...]  '  בדירה  ברח
כך ,  )  א6.3ק  "ס(רדות  הרכושית  יפון  ליום  ההנכ,  ישהאהשם  מחצית  מהחוב  בבנק  בחשבון  שעל  

למעט ,  ישהאיהיו  ל,  ודירנכון  ליום  הפ,  מיטלטליןה.  )6.9ק  "ס(  ישהאהחוב  לאבי  ה  נייןעגם  ב
–ת  קרנות  השתלמו,  תגמולים,  וויתור  חלקי  על  זכויות  של  מוניטין.  חפצים  אישיים  של  הבעל

כשמדובר  במי  שהחל  להיות בפרט    ,אשר  הדבר  נעשה  באופן  הדדי  הוא  בהחלט  דבר  מקובלכ
כך  שלא  מצאנו  כל  סיבה  לומר  שסעיף  כזה .  אך  שנתיים  ומחצה  בטרם  חתימת  ההסכם  ך  דיןרעו

 ".עושק"או אחר נכלל בהגדרת 

ליצור ,  מקובל  לחלוטין  בין  בני  זוג,  כי  גם  אם  קיימים  פערי  הכנסות  בין  הצדדים  וערי
הסכם  ממון  נצרך  גם .    הסכם  ממוןת  שלראו  במסג  ירושיןגאם  במסגרת  של  ,  רדות  רכושיתיפה

 .כשקיימים פערים של הכנסות ורכוש בין בני הזוג ובעיקר
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 שתהות בהגשת התביעהה

מדוע  שהתה  שנה  ומחצה ,  גם  אם  הייתה  האישה  מוכיחה  טענות  של  לחץ  וכפייה,  זאת  ועוד

אם  הטענה  היא  שסברה  כי  הצדדים  יפעלו  לשלום  בית ?  עד  אשר  תבעה  לביטול  ההסכם

  ומנהלים  התדיינויות 2016  הרי  הצדדים  פרודים  מאוגוסט  –  )  לתצהירה32ה  בסעיף  כטענת(

הם  זמן ,  והוסף  תשעה  חודשים  שלפני  כן,    שמונה  חודשים–בבית  המשפט  לענייני  משפחה  

מה  אירע  היום  שהאישה  נזכרה  לבקש  לבטל .  בלתי־סביר  לחלוטין  לטעון  לבטלות  ההסכם

בעל  בבית  המשפט  לענייני  משפחה  לאכיפת התביעה  שתבע  ה,  שמא  ואולי?  את  ההסכם

 !ההסכם על האישה

 חינת הטענה בדבר אונס וכפייהב

אולם  למען  הזהירות  ִאפשר  בית .  כך  לכאורה  צריכה  הייתה  התביעה  להידחות  לאחר  הדיון

ראיות  שההסכם  נעשה  באונס ,  תוך  ארבעה־עשר  יום,  הדין  לבא  כוח  האישה  להמציא

 :הדין שניתנה מיד לאחר הדיוןוכך נאמר בהחלטת בית . וכפייה

, משמורתי  כי  נושא  י  כוחםאהבהיר  לצדדים  וב  ית  הדין  במסגרת  הדיוןב
ול הכ  –ניתנים  לבחינה  מחדש  בכל  תקופה  ,  םזונות  הקטיני  ומהיהסדרי  ראי

 .בהתאם לטובת הקטינים

, טובת  הקטינים  למשמורת  משותפת  ייתההור  ההסכם  ישם  אם  במועד  אג
היא  משמורת  של  האב ם  טעון  שכיום  טובת  הקטינימהצדדים  ל  אחדל  יכול  כ

 .משמורת משותפת בהסדרים שונים לופיןיאו לח או האם בלבד

מובהר  כי ,  יההסדרי  הראי  נייןעל  ית  המשפטבואיל  והבעל  הגיש  תביעה  בה
ניתן  לבחינה  מחדש  על  ידי  הערכאה ,  הקטיניםו  ניינעכל  נושא  שאושר  ו

ונגזר  מכך  גם ,  המשמורת  המשותפת  יניינעובכלל  זה  .  נייןעשנדרשה  לדון  ב
 .המזונות נייןע

 :מחליט כדלהלן ית הדיןב, עצם ביטול ההסכם נייןבע

יום  מה  הן   רבעה־עשר  אבכתב  תוך  ית  הדיןביודיע  ל  ישהאה  א  כוחב
באונס ,  פייהכההוכחות  שאותן  מבקש  להביא  כדי  להוכיח  שההסכם  נעשה  ב

 .או בחוסר הסכמה

 .תצהיר מהעדים ית הדיןבלהמציא ל ישהאכ ה"על ב, כל שמדובר בעדיםכ

תוך ,  ובמקביל  לצד  שכנגד  ית  הדיןבל  ל"ימציא  את  הנ  ישהאה  כוחבא  
 .ום מהיוםירבעה־עשר א

ית בל  ל"יום  מהגשת  הנ  ארבעה־עשר  –הבעל    י  כוחאזכות  תגובה  לב  ינתןת
 .הדין

אם  להוציא  החלטה  בתביעה  או  לקיים  דיון   ית  הדיןבאחר  מכן  יחליט  ל
 .הוכחות

אולם ,  הבעל  י  כוחאבתחילה  סברנו  לבקש  את  תגובת  ב.  ישהאה  קבל  חומר  מבא  כוחתה
ללא  קבלת ,  ות  את  התביעהחסברנו  כי  יש  לד  ולאחר  העיון  )ההוצאות  נייןעב(לאור  האמור  בסיפא  

 .ישהאה תגובת באי כוח הבעל על החומר שצירף בא כוח
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 ישהאה  כוחא  ב.  הסכםכי  אין  בתצהירים  ובחומר  שצרף  כדי  לבטל  את  ה  ית  הדיןבעת  ד
יום  מה  הן  ההוכחות  שאותן  מבקש  להביא  כדי   רבעה־עשראוך  ת  "ית  הדיןבהתבקש  להודיע  ל

שההוכחות  על  חוסר  הבנה   תבררמ."  באונס  או  בחוסר  הסכמה,  פייהכלהוכיח  שההסכם  נעשה  ב
פי  הטענה לשגם    מה  עוד.  אין  בו  כדי  להוות  ראיה  –וזה  לכשעצמו  ,  ישהאתצהיר  ה  רקן  ה  ולחץ
 .וכדלהלן, כדי לבטל את ההסכם אופי הלחץ אין בו, גופה

 בנת ההסכם־הד והכחשת האמור בעניין הגישור אינם ראיות לאי"ל עושיעוץ ־ייא

השאלה  אם  הייתה  האישה  מיוצגת  על  ידי  עורך  דין  סמוכה  בזמן  עריכת  ההסכם  היא 

אין  בעצם ,  וניםגם  אם  דברי  באי  כוח  הבעל  לא  היו  נכ".  לא  מעלין  ולא  מורידין"בבחינת  

האם יש , וכי אם בא כוח הבעל כיום אמר דבר שאינו נכון. עובדה זו כדי לפסול את ההסכם

 ?בזה כדי לבטל את ההסכם

לא  תגלה  את  אזנו ,  מטעמים  מובנים,  וכיום  אחר  צה  עם  עורך  דיןיעהתי  ישההאש  יתכןירי  ה
ץ  עם  גורם יעיש  זכות  להתיצד  בהליך  ל:  זאת  ועוד.  שייעץ  לה  ך  הדיןרועמי  היה    ית  הדיןבשל  

, כאמור.  צות  כדי  לבטל  את  ההסכםיעתי־הואין  באי,  עוץ  אינו  מהותיייאך  עצם  ה,  כזה  או  אחר
כדי  להבין  מה   דיה  ינטליגנטיתא,  כלכלנית  במקצועהא  שהי,  ישהאוה,  מדובר  בהסכם  ברור

 .רדות רכושית מכאן ולהבאיפהמשמעות של ה

אף   ישהאוה  –הצדדים  היו  אצל  מגשר  מוסמך  ש  )במבוא(רשומה  בהסכם    הביעהקם  אם  הג
דבר  מהותי ה  אין  ז,  )ול  זוגייפצדדים  היו  אצלו  רק  בטה(נה  נכונה  איכה  תברר  ה–חתמה  על  כך  

לא  הבינה  את  משמעותו  הברורה  של   ישהאכי  אין  לפנינו  הוכחה  שה  המשנה  את  עצם  העובדה
, ם  שאינם  מדויקיםתבו  דבריכגם  אם  בהסכם  נ.  פייהכהסכם  נעשה  באונס  ושהאו  ,  ההסכם

 .ול ההסכםביטביא ללהאין לכך משקל שיש בו כדי , שלדעתנו אינם מהותיים

 היעדר יסוד לטענהלאינדיקציה נוספת  –שיהוי בתביעה ה

, 2015אין  מחלוקת  כי  ההסכם  נערך  בנובמבר  .  מדובר  בשיהוי  שאינו  סביר,  כאמור

ן  כה  רב  מלטעון  ולתבוע מדוע  השתהתה  האישה  זמ.  2016והצדדים  בפירוד  מאז  אוגוסט  

 ?בבית הדין את בטלות ההסכם

 טענה כי שיקול דעתה של האישה בעת חתימת ההסכם היה לקוי עקב מצבה הרפואיה

 –  שניתנה  ארבעה  חודשים  לפני  החתימה  על  ההסכם,  ר  רוני  שרף"מחוות  הדעת  של  ד

ר  חשק מחוס,  ניתן  ללמוד  שהאישה  סבלה  מעייפות,  )21.7.15(ה  "באב  תשע'  בתאריך  ה

צוין  שם  כי  קיימת  החמרה .  מצוין  שם  שהאישה  מסודרת  ומתמצאת.  וממצב  רוח  מעט  ירוד

, אין בכל האמור.  להרגעה)ג"  מ10(ל נתן לאישה ציפרלקס "הנ. במערכת היחסים עם הבעל

 .כדי להכריז על האישה כמי ששקול דעתה לקוי, שאירע ארבעה חודשים בטרם ההסכם

אחר לר  רוני  שרף  "כי  פנתה  לד  ישהאטוענת  ה,  לתצהירה  34  עיףסב.  א  זכינו  להביןל
שים  בטרם  חתימת ודח  רבעה  אייתההר  שרף  "לדיה  אולם  מתברר  כי  הפני  .החתימה  על  ההסכם

 27  עיףסאנו  מפנים  ל  –  )2015ביולי  (ההסכם  נולד  כבר  אז    נייןעשמא    :ואם  תאמר.  ההסכם
 !ולא מובן, תמוה. 2015ף שבו היא מתארת כי כל הורתו של ההסכם בסו, ישהאבתצהיר ה
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 טענה כי ההסכם נוגד את טובת הציבורה

. הסכמים  מסוג  זה  נעשים  כמעשה  שבשגרה  בין  בני  זוג  במהלך  חיי  הנישואין:  נחזור  ונאמר

והן  בעניין ,  )כאמור  לעיל,  שהוא  נושא  הראוי  לבחינה  מחודשת(בין  אם  מדובר  בנושא  הילדים  

אינה  נכונה ,  "נוגד  את  טובת  הציבור"ן  זה  כך  שהטענה  שהסכם  מעי.  ההפרדות  הרכושית

 !לחלוטין

 שהביאו להסכם –מצג של שלום  –כפייה או הטעיה , יעדר ראיה לטענות בדבר איומיםה

וכן  הקלטות ',  איום  להתגרש  וכו,    עולה  טענות  של  לחץ)  ולהלן28סעיף  (מתצהיר  האישה  

 32בסעיף  .  ילם  בביתַיְרֶאה  התכתבויות  וסרטים  שצ,  שאם  לא  תסכים  לחתום,  ואיומים

 . חובת ההוכחה עליו–צד הטוען כי אוים , עם זאת. אומרת האישה כי אין בסרטים ממש

סביר  שמי  שהופעל  עליו שלהראות  וצריכות  להיות  בעלות  משקל    פייהכענות  של  לחץ  וט
בדל  של   וללא  הביאה  אפי  ישהאה:  מריאי.  מאבד  את  שיקול  דעתו  וחותם  על  ההסכם  לחץ  כזה

ם  האמור ג.  מוטלת  עליה  פייההכחץ  והלוחובת  ההוכחה  על  ,  פייהכנה  של  לחץ  והוכחה  לטע
ולהלן   28  עיףסכנטען  ב('  כי  הבעל  איים  עליה  שיפיץ  סרטים  או  התכתבויות  וכו  ישהאבתצהיר  ה

והיא  לא   ישהאמפיה  של  ה  יאהכל  הטענה  ,  כאמור.  אין  בו  כדי  לבטל  את  ההסכם  )ישהאבתצהיר  ה
לתצהיר   32  עיףסן  הדברים  אינם  עולים  בקנה  אחד  עם  הנאמר  בכמו  כ.  הביאה  הוכחות  לכך

כיצד  טענות  של  הפצת  התכתבויות .  של  הבעל  שכוונתו  לחיי  שלום"  וואשמצג  "שהיה    ישהאה
 ?"מצג של שלום"עולים בקנה אחד עם , וסרטים

גם ,  עומד  להתגרש  ממנה  נואישהבעל  נתן  לה  את  התחושה  ש,  וואשעל  מצג    ישהאענת  הט
שאינו  הסכם   ברור  שמי  שעושה  הסכם  ממון.  הסכםהאין  בה  כדי  לבטל  את  ,  נכונה  ייתההאם  

והטענה  שלא  הבנתי  או  לא  חשבתי  על אפשרות ,  ירושיןגש  בו  צד  לשלום  וצד  ליודע  שי,  ירושיןג
 .נשמעת תמוהה, ירושיןגה

 טענה לביטול ההסכם בשל הפרתו בידי הצד השניה

ל  את  ההסכם  מהטעם  שהבעל  הוא  זה מבקשת  האישה  לבט,    לתצהיר  האישה47בסעיף  

לא  הוגשה  לבית  הדין .  יוער  כי  בית  הדין  לא  קיים  דיון  על  הפרת  הסכם.  שהפר  את  ההסכם

הבעל הגיש תביעה לאכיפת ההסכם בבית המשפט לענייני , אדרבה. תביעה לאכיפת ההסכם

תגיש  תביעה  לפורום  הנאות  לקיומו ,  אם  טוענת  האישה  שהבעל  הפר  את  ההסכם.  משפחה

תתכבד  ותעלה ,  ומאחר  שהליך  כזה  כבר  קיים  בבית  המשפט  לענייני  משפחה.  ואכיפתו

 !טענותיה אלה שם

 סקנותמ

לתביעה  אחרת  שתבע  הבעל  את  האישה ,  קשה  שלא  ליחס  וליצור  זיקה  בין  תביעה  דנא

כתב .  שבה  הוא  תובע  את  האישה  לקיים  את  ההסכם,  בבית  המשפט  לענייני  משפחה

בפני (ופרוטוקולים  של  הדיון  ,  הדין  גם  על  ידי  בא  כוח  האישההתביעה  שצורף  לתיק  בית  

מהחלטת  בית  המשפט  לענייני  משפחה .  שהוגשו  על  ידי  באי  כוח  הבעל,  )השופט  ארז  שני

נראה  כי  משתבע .  עולה  כי  בית  המשפט  העביר  ביקורת  על  אי־כיבוד  ההסכם  מצד  האישה
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  לתבוע  בבית  הדין  את –  בחרה  האישה  בדרך  אחרת,  הבעל  את  האישה  לקיים  את  חיוביה

 .בטלות ההסכם

, חוסר  תום  לב,  פייהכ,  עושק,  הטעיה,  אין  כאן  טעות:  כולים  אנו  לומר  בבהירות  המוחלטתי
 .דבר דבור על אופניו, וכפי שכתבנו לעיל, וגד את תקנת הציבורנבר הדאו 

 .והתיק נסגר, נדחית ישהאתביעת ה, אור האמור לעילל

יון יסאנו  רואים  בחומרה  נ.    מקום  לחיוב  התובעת  בהוצאותאפשר  שהיה,  מקרים  מעין  אלהב
–לב  ום  מדובר  בתביעה  שאינה  בת.  בערכאה  אחרת  ישגיםהכדי  להשיג  ,  ית  הדיןבלהשתמש  ב

הוחלט  שלא  ליתן  צו   נייןעולאחר  ששקלנו  את  ה  אולם  לפנים  משורת  הדין.  המעטהן  לשוב
 .להוצאות

 ).28.6.2017 (ז"בתמוז התשע' דיתן ביום נ
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