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 גדנ
 )מואל גרוסשד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 נוי הסכם גירושין שי:נדוןה

 סק דיןפ

 םמקרה וטענות הצדדיה

בית  הדין  דן  בטענות  הצדדים .  2009  ונפרדו  בחודש  ספטמבר  1990הצדדים  נישאו  בשנת  

 .לעניין תשלום הכתובה ואיזון הנכסים

וניתן  נייןקגישו הצדדים הסכם גירושין שנעשה עליו ה) 21.2.2010 (ע"באדר תש' תאריך זב
 :שלשונו כדלהלן, סק דיןפלו תוקף 

שאר  הכתובה .  בעבור  כתובתהח  "ש  מישים  ושנים  אלףחהבעל  ישלם  סך  "
 לחודשח  "שסכום  הכתובה  ישולם  בתשלומים  חודשיים  של  אלף  .  נמחקת

הרשום על  01.03.2009עד  לתאריך   ]חברת  הביטוח[במחצית  מהזכויות  [...]  
 ."תגבה אותם בזמן פדיונם אישההו, אישההשם הבעל ירשמו על שם 

חצי  לאחר  חתימת  ההסכם  כתבו שבוע  וכ)  03.03.2010  (ע"תש'  ז  באדר  ב"יתאריך  ב
שאליהם   בו  הצדדים  מבקשים  לשנות  את  ההסדרים"  הסכם  גירושין  מתוקן"הצדדים  ביניהם  

ח "  שמישים  ושנים  אלףחלפי  ההסכמות  החדשות  במקום  תשלום  של  .  ל"גיעו  במועד  הנה
ל  במזומן  ובתמורה  היא "הסכימה  הנתבעת  לקבל  את  כל  הסכום  הנ,  תשלומים  מישים  ושנייםחב

מוותרת  על  השתתפותו  במדור  הילדים   מו  כןכ.  ותר  על  מחצית  הזכות  הפנסיונית  של  הגרושתו
סק פשו  מבית  הדין  ליתן  תוקף  של  יקהצדדים  אף  ב.  מעלות  שכר  הדירה  לושים  אחוזיםשבסך  

 ).21.02.2010 (ע"תש' באדר ב' זתחת ההסכמות אשר ניתנו ביום , להסכמותיהם אלה דין

ושניהם  חתמו  על  תצהירים  כאשר  הנתבעת  כתבה  בתצהירה צדדים  חתמו  על  הסכם  זה  ה
 :זה הלשוןבד "לפני עו

] [...] לוניפ[מבמזומן  ח  "ש  45,000מאשרת  כי  קבלתי  סך    [...]  ]פלונית[אני  "
 ."3.3.2010וזאת בהתאם להסכם שנחתם בינינו בתאריך 

] לוניפ[מח  "ש  45,000קיבלה  סך  של    ]פלונית[הנני  לאשר  כי    ":ד  הוסיף  בחתימתו  כי"והע
"[...] 

, י  הנתבעת"כבר  נתקבלו  ע,  הבנוספים  המשלימים  את  סך  הכתוח  "  שבעת  אלפיםשכי    צויןי
 .ח"ש מישים ושנים אלףחקבלה את כל סך  כלהובסך 
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בקשה  בהסכמה  למתן  תוקף "גישו  הצדדים  ה)  15.03.2010  (ע"תש'  ט  באדר  ב"כתאריך  ב
 ."של פסק דין להסכם גירושין מתוקן

 :ותבים הצדדים כיין השאר כב

על  פי  הסכמת  הצדדים  מסכימים  הם  כי  יינתן  תוקף  של  פסק  דין  להסכם "
ב בלא צורך בקביעת מועד דיון מיוחד לשם כך ובלא צורך בהתייצבות "המצ

 ."מצידם

 :כי 8.3.2010ל ועורך הדין ציין בשולי הבקשה בתאריך "צדדים חתמו על הבקשה הנה

 ."מו בפני על בקשה זול חת"ד מאשר כי הנ"עו] 'א[אני "

שנים  לאחר  מכן  הוגשה  בקשה  מטעם   משח)  04.01.2015(ה  "שע  תטבתג  ב"יתאריך  ב
(ע  "שת'    באדרז  ב"יהתובע  בו  מבקש  אישור  הסכם  הגירושין  המתוקן  שנערך  בתאריך  

בבקשתו  כותב  התובע  כי  נקבע  בהסכם  המתוקן .  לו  תוקף  של  פסק  דין  לתתו)  03.03.2010
, יהיה  שייך  לו  וכי  הוא  שילם  לאשתו במזומן את כל הכסף שדרשה  ]טוחחברת  הבי[שהסכום  שב

הנתבעת  לא   5.4.2011עוד  הוסיף  כי  בתאריך  .  לתת  תוקף  להסכם  המתוקן  ית  הדיןבומבקש  מ
קבע   ית  הדיןב.  הופיעה  לדיון  לאישור  ההסכם  וכי  הוא  מבקש  להזמינם  שוב  לאישור  ההסכם

במועד  דיון  זה  הנתבעת  לא .  ישור  ההסכמותאל)  15.2.2015  (ה"ו  שבט  תשע"מועד  ליום  כ
חברת [הבעל  סיפר  בדיון  כי  התברר  לו  חודש  לפני  כן  כאשר  חפץ  היה  להוציא  כסף  מ.  הופיעה
  והוא  מבקש 2010הוציא  בשנת    ית  הדיןבש]"  ברת  הביטוחח"[ספי  כשישנו  עיקול  על  ,  ]הביטוח

כדי  לאשר  את   ית  הדיןביע  לקבע  במועד  הדיון  כי  על  הנתבעת  להג  ית  הדיןב.  לבטל  את  העיקול
 ).2.11.2015 (ו"בחשוון תשע' קבע מועד דיון לאישור ההסכם ליום כ ית הדיןב. ההסכם

טענת  הנתבעת  הייתה  כי  בעת  חתימתה  על  הוויתור .  כ  על  טענותיו"דיון  זה  שב  התובע  ובב
 :לשונה כ,היא הייתה במצב נפשי מעורער

זה  נחתם .  זו  חתימה  שלי,  כחישהאני  לא  מ  [...]  עברתי  מצב  נפשי  קשה"[...]  
ימים  מישהי   5-6נראה  לך  שאחרי  .  ראה  מה  עברתי  מאז.  בתום  לב  מובהק
מישים חיבלה  קגלל  שבשלה    ]חברת  הביטוח[ספים  מכתוותר  על  כל  ה

אני  הייתי  במצב  נפשי  גרוע [...]  ?  ח  שגם  ככה  מגיעים  לה"שף  לא  ושניים
חשוב  שתקראו  את   [...]  ותחודשים  הוא  השאיר  אותי  בלי  מזונ  8  [...]  מאוד

גם  אני  פוטרתי .  הנספחים  הנלווים  שמדברים  על  מצב  נפשי  רעוע  ביותר
 ."ופוטרתי בגלל המצב הנפשי שלי [...] מהעבודה בגלל זה

כתב  כי  טענתה  של  הנתבעת נ)  23.11.2015(ו  "שע  תכסלוא  ב"יתגובת  התובע  מתאריך  ב
נה  זו  אין  לה  כל  בסיס  ובשקר  יסודה  וכי טע,  שבמועד  חתימת  ההסכם  הייתה  במצב  נפשי  בעייתי

 .נטל הוכחת עניין זה מוטל על כתפי הנתבעת

בדיון  זה .  ופיעו  העדים  הבו  שתקיים  דיון  ההוכחותה)  17.1.2016  (ו"בשבט  תשע'  תאריך  זב
 :כ הנתבעת טענה חדשה וכך אמר בדיון"העלה ב

מגיע היא  קיבלה  את  מה  ש".  משטה  הייתי  בך  [...]  "יש  לי  טענת  השטאה"
ובהתחשב  במצב  הנפשי ,  יא  קיבלה  את  מה  שמגיע  לההיות  והאבל    ...]  [לה

והמצב  הנפשי  שלה  לא  טוב  עד   [...]  יש  פה  טענת  השטאה,  והרפואי  שלה
 ייתההוהיא , פ"אחרי  חודשים  רבים  הוא  שילם  את  המזונות  בהוצל  [...]  היום

לה  כתובה והוא  חוייב  לשלם  ,  הגיעו  לפה?  לה  ייתההאיזו  ברירה  .  חסרת  כל
 כלהשישלם  לה  את  ,  והיא  עשתה  לו  תרגיל,  תשלומים  מישים  ושנייםבח

 ."לתרגיל זה קוראים משטה הייתי בך [...] בפעם אחת
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ית   שברי  הו  זטענה  בהחזיק  למשיך  תיא  האם  שנתבעת  בית  הדין  בתרהה,  ו  זענה  טמשמעל
 .וצאות הליה עשית יהדין

 אםה]  'א[ד  "נשאל  העד  עו,    המתוקןעניין  מצבה  הנפשי  באותה  עת  שחתמה  על  ההסכםב
 :והוא השיב. ב"ראה באותה עת שהנתבעת לא הייתה שקולה וכיוצ

כמו  מישהו  שלא ,  אם  היה  מעורר  בי  חשד.  לא  משהו  שיכול  לעורר  בי  חשד"
למשל  שמעון  פרס  יבוא ,  ואפילו  מבוגר  שכן  מתמצא,  מתמצא  בזמן  ובמקום

אבל  לא   [...]  הוא  מבוגר  כי,  וא  צלולהמרות  של,  אני  אבקש  רופא,  לפניי
 ."בגלל משהו שכלי או מנטלי

כ  הנתבעת  אמר  בדיון  כי  אין  לו  ראיות  שבזמן  חתימות  ההסכם  היו  לנתבעת  בעיות "ב
 .נפשיות

וא  מצרף  הודעת  פקס  ששלחה ה)  04.02.2010(ע  "ש  תשבטב'  כסיכומי  התובע  מתאריך  ב
 : ובה נכתב11:40עה בש 3.3.2010נשלחה לתובע בתאריך ש) ספח בנ (הנתבעת לתובע

חברת [מוותרת  בזאת  על  חלקה  ב  ]פלונית  [...]  [הנני  לאשר  קבלת  סך"
 לףאבסך  של    [...]  מוותרת  על  חלקה  במדור  הקטינה  ]פלונית  [...]  []הביטוח

ולבית   ית  הדיןבידוע  וברור  לצדדים  כי  הסכם  זה  יוגש  ל  [...]  לחודשח  "ש
ין  ולא א  [...]ק  דיןלקבל  תוקף  של  פס  ל  מנתעהמשפט  לענייני  משפחה  

או /ותהיינה  לה  תביעות  נוספות  בשום  אופן  ודרך  לכל  גורם  פרטי  ממשלתי  
 .אישההעל כך חתומה  [...]". חרא

אני  אהיה  אצלך  בשעה .  אנא  השב  אלי  בפקס  חתום:  "י  הנתבעת"שולי  הפקס  נכתב  עב
 !!!"אחת

(ו  "שע  תוןחשב'  כי  בדיון  הראשון  בתאריך  כ)  10'  עיס  (בסיכומי  התובען  וד  צויע
טענה  הנתבעת  טענה  יחידה  והיא  כי  הייתה  במצב ,  ו  הופיעה  הנתבעת  ללא  ייצוגב)  02.11.2015

טענה  זו  עלתה  לדבריו  רק  בדיון  השני .  אולם  לא  טענה  כל  טענת  השטאה,  קשה  וניסיון  אובדני
 .כ הנתבעת שהופיע לראשונה בדיון השני"י ב"ע

כ "סיכומיו  מצרף  בב)  09.03.2016(ו  "שעת'    אאדרט  ב"כיכומי  הנתבעת  הוגשו  בתאריך  ס
 .כדלהלן, הנתבעת מסמכים לאשש טענותיו

 :עובדת הסוציאליתהותבת כ) 20.4.2009(ט "שס תניסןו ב"כתאריך ב

מוכרת  ומטופלת  במחלקתנו  על  רקע  משבר   [...]  ]פלונית[הרינו  לאשר  כי  "
..] [.ל  פוטרה  מעבודתה  בסוף  חודש  "הנ.  משפחתי  אקוטי  ובעיות  כלכליות

  [...]"ונותרה ללא מקורות פרנסה

 עובדת  הסוציאליתהל  ש)  25.03.2009(ט  "שסת'    באדרט  ב"כטופס  ביקור  בית  מתאריך  ב
 :ל נכתב כדלהלן"הנ

נראית ,  בהשפעת  כדורי  שינה,  מצב  קשה  ב]פלונית[מצאנו  את  "  [...]  
זאת  עם  מספיק  כוחות  להפגין  חוסר  שביעות  רצון   חד  עםיו,  בוכה,  "סחוטה"

מתביישת  ולא  מאמינה  שעובדות  סוציאליות  צריכות "וכחותנו  ולדבריה  מנ
 נרגעה  ובקשה  לנוח  ]פלונית[לאחר  שיחה  ודברי  הרגעה    [...]  "להגיע  אליה

"[...] 

על  שילובה   )05/04/2009(ט  "א  בניסן  תשס"יגיליון  טיפול  מטעם  הרווחה  נכתב  בתאריך  ב
 אהמתווי  קניה  ועל  קבלת  ח  "  שאתיםמ  על  קבלת.  סל  מזון  לחג  הפסח  פרויקט  ב]פלונית[של  

 .מתורם כעזרה ראשונה וחריגהח "ש
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ח "ל  לקרן  גמ"הנ  ונה  העובדת  הסוציאליתפ)  05.05.2009(ט  "שס  תאיירא  ב"יתאריך  ב
 .ל"בבקשה לסייע לה וחוזרת על הפרטים הנ

ש  ובמקביל "לביהמ  ונה  העובדת  הסוציאליתפ)  26.05.2009(ט  "שס  תסיוןב'  גתאריך  ב
הרבני  בבקשה  לפטור  את  הנתבעת  מאגרה   ית  הדיןלב)  26.8.2009(ט  "שס  תאלולב'  ובתאריך  

 .עוברת משבר חריף אקוטי אישי וכלכלי ]פלונית[בין השאר כותבת כי . ל"בנסיבות הנ

פ מתאריך "ומצא גם מסמך מההוצלה) 04.08.2010(ע "ש  תאבד  ב"כך  גם  כותבת  בתאריך  כ
ועל  הטלת  הגבלות  עליה ח  "  שושים  ושש  אלףלשעל  חובות  של  הנתבעת  בסך    1.2.2011

כך .  ל  מאותם  נסיבות"פונה  הרווחה  שוב  לבית  הכנסת  לעזרה  לנ  15.6.2011בתאריך  ".  חייבת"כ
 .14.11.2012גם פנו לסיוע המשפטי בתאריך 

וען  הוא  כי  אין ט)  16.03.2016  (ו"תשע'  באדר  ב'  וסיכומי  התשובה  של  התובע  מתאריך  ב
 כדי להועיל לביסוס טענתה שבמועד החתימה על הסכם 2009משנת  םהל שרובם "במסמכים הנ

.   הייתה  שרויה  במצב  נפשי  המונע  ממנה  לחתום  על  ההסכם2010הגירושין  המתוקן  בשנת  
לטענתו  המצב  הכלכלי  הקשה  מחזק  את  ההיגיון  שהסכימה  בלב  שלם  לפרטי  ההסכם ,  אדרבא

הוא מצרף את . די שירווח לה כלכליתבמזומן כח  "  שמישים  ושנים  אלףחהמתוקן  ולקבל  את  סך  
בעניין ]  'ב[ו  העיד  הבן  ב)  24.01.2011  (א"ט  בשבט  תשע"יש  מתאריך  "וקול  ביהמוטפר

הנתבעת  ובין  דבריו  אמר  כי  אמו  אינה  עלה  נידף  מבחינת  מבנה   גדנהאלימות  של  התובע  
 .כלשונו, ראייריתפיודעת לעמוד על שלה ולא , דעתנית, סרטיביתא, האישיות שלה

 .אחת לאחת אישההכ "ונדון על הטענות ב, אישההכ "ש לדחות את טענות בי

 נושאים לדיוןה

טענת  חוסר  שפיות  מצד  הגרושה  בעת  חתימה  על  ויתור  על  חצי  מזכויות  הפנסיוניות  .א

 .של הגרוש

 .ל"מצד הגרושה על הוויתור הנ] 'השטאה'[' משטה אני בך'טענת  .ב

 ה על הוויתורבעת חתימ אישההטענה לחוסר שפיות ה

אין  חולק  כי  האישה .  נטען  כי  האישה  הייתה  במצב  נפשי  מעורר  בעת  שחתמה  על  הוויתור

אבל  כדי .  הייתה  שרויה  במצב  נפשי  לא  קל  עקב  המאורעות  שפקדו  אותה  באותה  התקופה

באותה  עת  ודבר  זה  לא '  שוטה'לערער  את  תוקף  החתימה  על  האישה  להוכיח  שהיא  הייתה  

וך  ניסוח  ההסכם  העדכני  בצורה  פרטנית  נראה  כי  האישה  הבינה אדרבה  מת.  הוכח  כלל

 .היטיב על מה היא חותמת

 בנוגע לחתימה על הוויתור אישההשל ' משטה אני בך'ענת ט

אלא  אדרבה  הוא היה במצב ',  שוטה'טענת  השטאה  בהלכה  אינה  טענה  מצד  שהמתחייב  היה  

ת  תוקף  משום  שלא  הייתה  לו ולפי  טענתו  ההתחייבות  אינה  בר,  של  שפיות  ופיקחות  מלאה

וכל  ההסכמה  להתחייבות  הייתה  רק  כדי  שחברו  יעשה  לו ,  להתחייב  באמת'  גמירות  דעת'

חושן  משפט (ע  "הדוגמא  המרכזית  לטענת  השטאה  נפסקה  בשו.  טובה  ויחלץ  אותו  ממצוקתו

 ):ד סעיף ז"סימן רס
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 אני  ועבירניה:  ל"או,  פניו  לעבורת  מייתה  והאסורים  הבית  מברח  שי  מכןו"
 ."ו לראוי הכרו שלא או ליןא, העבירוו, ינר דך לותןנ

ולשם  כך  היה  חייב  לעבור  את  הנהר .  מקרה  המדובר  הוא  במי  שהיה  בורח  מבית  האסוריםה
שהוא  שכר ,  כדי  להגיע  לשם  סיכם  עם  חברו  שהוא  ישלם  לו  דינר  .בטחיםמכדי  להגיע  לחוף  

  הדין  הוא  שלא  מגיע  לנותן  השירות ,מופקע  ביחס  לשכר  הריאלי  שלוקחים  על  שירות  מעין  זה
 .דינר כפי שסוכם אלא נותן לו את שכרו הראוי לו דהיינו כפי שמקובל לשלם במקרה דומה

לוויתור  על  חלקה   אישההשאין  תוקף  לחתימת  ,  הוא,  אישההכ  "אור  זה  המקום  לטענת  בל
י  שהיה דומה  למב  (בדוחק  של  מצוקה  כספית  ייתההבזכויות  הבעל  משום  שבעת  החתימה  היא  

ולכן  הסכימה  בשעתו  לוותר  על  סכום ,  )כדי  להימלט  מבית  האסורים  בטחיםמחייב  לעבור  לחוף  
וכמו  שאין  תוקף ,  כסף  גדול  בעתיד  כדי  לקבל  בתמורה  סכום  כסף  קטן  בהרבה  במזומן  כבר  כעת

אין  תוקף  לוויתורה  על   נידון  דידןבכמו  כן  ,  להתחייבותו  במקרה  שהיה  זקוק  לעבור  את  מעבורת
ית  מזכויות  הבעל  כיון  ששווים  של  זכויות  אלו  אינו  משתווה  כלל  לתמורה  הפחותה  שהיא מחצ

 .תקבל עבור כך

 :בל נראה שגם טענה זו יש לדחות על הסף מכמה סיבות וכדלהלןא

שהבורח ,  אשית  יש  לחלק  בין  המקרה  במעבורת  המדובר  על  עיסקת  שכירות  פועליםר
 .בנידון דידןכומחילה לבין וויתור , מתחייב לשלם לבעל המעבורת

 ונאה  אלכות  השפט  מושן  חרוך  עולחןשיסוד  לחילוק  זה  יש  ללמוד  בהקדם  הדין  שנפסק  בה
 :ש"ת הרא"ט ומקורו בטור בשם שו"ס כז רימן סעות טמקחו

 ניכרש,  ועה  טהדעת  שכדי  מותר  ימכירתו  בזלזלו,  וחקו  דפני  מכר  מם  אכןו"
 ."מחיל וידעד, חזור לכול יינוא, זלזל לוצרך הוחקו דמפניש

אין  לו  טענת  ביטול  מקח ,  בואר  שאדם  שמכר  דבר  במחיר  זול  משום  שהיה  דחוק  למעותמ
שיש ]  שאין  הדעת  טועה  כדיב[=מצד  דיני  אונאה  כיון  שמדובר  במקרה  שהמחיר  היה  כזה  נמוך  

 .להניח שהמוכר בוודאי ידע מזה ומחל על טענת אונאה

המוכר  לחזור  בו  מהמקח  מדין  טענת ז  אין  ביכולתו  של  "יש  להבין  מדוע  בסימן  רכו
ומאי  שנא  מהבורח  מבית  האסורים ,  שהרי  הוא  היה  אנוס  למכור  מפני  דוחקו  למעות,  השטאה

' אונאה'ע  שאינו  יוכל  לטעון  טענת  "ומה  שכתב  השו.  שגם  שם  היה  אנוס  לברוח  מבית  האסורים
זור בו מצד טענת היה צריך להיות שביכולתו לח ל מקוםכמ, משום שהוא בודאי מחל על אונאתו

 .ד"המבוארת בסימן רס' משטה אני בך'

 ין טענת השטאה לאחר שהמקבל זכה בממון הנותןא

ד "ז  וכן  בנידון  דידן  לבין  המקרה  בסימן  רס"אבל  נראה  כי  יש  לחלק  בין  המקרה  בסימן  רכ

. ואינו  מחוסר  גוביינא,  ז  הקונה  זכה  מיד  בגוף  הדבר  הנקנה"במקרה  הנפסק  בסימן  רכ.  ז"ס

 .ד שהוא רק התחייב לשלם והתשלום עדיין לא הגיע לידי הזוכה"כ בסימן רס"משא

 :א"ת הרשב"ח בשם שו"ד ס"ש לתמוך חילוק זה ממה שנפסק שם בסימן רסי

 ינו  אדברים  הלו  אכל  בו  לתן  נם  אבלא.  ו  לתן  נשלאב,  מורים  אברים  דמהב"
 ."ידו מהוציאה לכולי

 אם  שינו  טעמאיהו,  שטאה  הענת  טו  לין  אשובד,  מעבורת  הבעל  לילם  שבר  כאם  שמבוארה
 צא  יהדבר  שימת  אכל  דכאן  מלמוד  לנראהו.  עת  דמירות  גתוך  מאת  זנתן  שוכיח  מהז,  ו  לילםש
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 י  נמיכהו.  שטאה  הענת  טו  לין  אוב  ש,התחייב  שה  מילם  שהוא  ששלמות  כגון  במתחייב  הרשותמ
יבה  שלא  שייך  שהמוכר זכה  בו  לגמרי  וזוהי  הס,  ז  משהגיע  הדבר  הנקנה  לידי  הקונה"בסימן  רכ

וכלפי  זה ,  אבל  עדיין  היה  מקום  לדון  לביטול  המכר  מצד  הלכות  אונאה,  יטען  טענת  השטאה
 .אמרינן שהמוכר בודאי ידע מהמחיר ומחל על טענת אונאה

 חילה על זכות ממון נדונה כנתינת ממון עכשווית לידי הזוכהמ

אבל  נראה  כי  מחילה .    ידי  הגרושאמנם  בנידון  דידן  לא  הייתה  נתינת  ממון  מידי  האישה  אל

 .כנתינת ממון עכשווית לידי הגרוש, כמוה, וויתור על ממון המגיע לה

, ב  כתב"דהנה  הטור  שם  סל.  ס  בפירוש  דברי  הטור"א  סק"ע  בסימן  פ"כך  נראה  מדברי  הסמו
 :ל"וז

ל "צ  אליך  עי  ליש  שחוב  מכך  וך  כמך  מבלתי  קדים  עפני  בברו  לחהמודה"
 לא  ושטאה  הא  לאן  כאיןפ  ש"  עלוהש  מ"  לשטר  בלוהש  מ"  לדי  עתםא
 גמר  נהמעשה  שדים  עפני  בובו  חפורע  לומה  דה  זמה  לאה  שבעהה
 ."ראייתםב

 :ל"וז, ל הוסיף"ע שם לאחר שהביא את לשון הטור הנ"הסמו

 ובו  חפורע  לומה  דה  זמה  לאה,  ל"  זכתב  וסייםמ]  ג"ל  –ב  "  לעיףס  [טורה"
 אן  כףא,  די  עתם  אומר  לריך  צאין  וראייתם  בגמר  נהמעשה  שדים  עפניב
 ברו  לחשמוחל  ככןו,  די  עתם  אומר  לריך  צאין  ועדותן  בגמרה  נהודאהה
 ."ופיה געמא טהאימ

ולכן  לא ,  ע  מחילת  חוב  נדונה  כפרעון  חוב  דהיינו  כמו  נתינת  מעות"רי  מבואר  שלפי  הסמה
 .שייך טענת השטאה במחילה בדיוק כשם שלא שייכת טענת השטאה בפרעון חוב

משום ,  הענין  נראה  להבהיר  שגדר  הוויתור  והמחילה  על  הממון  נדון  כנתינת  ממוןבסברת  ו
וויתר  ומחל  לו   ברוחוכעת  ש,  ברוחממון  של  המקבל  היה  משועבד  לטובת  ה  –  שקודם  הוויתור

 נידון  דידןבוכמו  כן  .  הרי  כעת  הסתלק  השיעבוד  מהממון  וזכה  בו  המקבל  לגמרי,  על  תשלום  זה
 –  זאת  אומרת  שקודם  הוויתור.    הגרוש  בממון  באופן  מוחלט  ומיידיבוויתורה  זיכתה  את  אישהה
יעבוד  זה ש  –  ואילו  לאחר  הוויתור,  היו  משועבדות  לאשה  ]חברת  הביטוח[חצית  מהזכויות  במ

סולק  ממחצית  מהזכויות  של  הגרוש  ומעתה  זכה  הוא  לגמרי  בממון  זה  כשהוא  פנוי  מכל 
 .שיעבוד

אין  ביכולתה ,    וויתור  הנדון  כנתינת  ממון  עכשוויתכי  במציאות  כזו  של  נידון  דידןלנוגע  ה
א  שהאריך "ש  פרדס  שליט"ד  הגר"אב'  ראה  להלן  בנימוקי  כב[לטעון  טענת  השטאה    אישההשל  

ד סברת הדין היא "ולענ. ז"א סקל"מאד לבסס גדר זה והביא שהדברים מפורשים בתומים סימן פ
 ].ממון ניתן למקבל בשעת המחילהכמו שנתבאר שגדר המחילה על זכות ממון נדונה כאילו ה

 אין  ויימים  קדבריוש,  וחק  דיבת  ספני  מתנה  מותן  נו  אוחל  מצינו  עוד  שאדםמא  בזה  צכיוו
ב "ב  מ  ע"ב  במקורוי  ו"ב  ס"מ  רימןע  ס"שו  במה  שנפסק  מכך  יש  ללמוד.  הם  מחזור  לכול  יואה
 וחק  דיזה  אמתח  מתנה  מותן  נו  אמוחל  בנידון  דידן  כבמקרה  בם  גלא  אמכר  בק  רא  לדין  הכךש
 אחד  בוא  הם  שמדוברה.  מורה  גתנה  מיא  ההמתנהש,  מתנה  המקבל  ללל  כשור  קאינו  שו  לישש
 גדול  הנו  בכששמע  וכסיו  נל  כה  ליכתוב  שד  עו  להנשא  לצתה  רלא  ולונית  פשה  אישא  לחפץש
 החביאו  וכו  לעדים  לאב  האמר  וכסיו  נל  כה  לכתוב  לצונו  רל  עפניו  לצווח  וביו  אפני  לאב
 מפורסמת  ולויה  גמתנה  בכסיו  נל  כאישה  להתבכ  כ"אח  ומתנה  בכסי  נל  כבני  לתבוכ  וצמיכםע
 מירתא  טתנתא  מייתה  שהפני  מבן  הונים  קינם  אשניהם  שאמרו  וכמים  חפני  למעשה  הבאו
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 בן  התנת  מהרי  שוא  הכאנוס  וה  לתב  כרצונו  בשלא  דוכיחים  מהדברים  שפני  מנתה  קא  לאישהוה
 כתוב  להעדים  לוה  צה  זתכלית  להרי  שה  ליתן  לרצונו  ביןא  שעת  דגילוי  כיאמ  ה"  מנה  קלא  שףא
 .ול

 :ל"זו, וק ט" סמב רימןע ס"סמ בובא הם שטור הכתבו

, ל"ז  ז"  עכתבש]  '  טעיףס  [טור  בבואר  ממור  גאונס  לחשב  נלא  דהטעםו"
 א  לזהד]  בא  רמרה  א"ב  ד"ע'  ב  מ"ש  ב"גאי  מ"ר  [לוי  הוסףר  י"ר  הפירשו

 מיכף  לצי  מוה  העי  בי  אהריד,  וא  הפשיהנ  מאתא  דאונסא  דמור  גונס  איקרימ
 עלמא  מו  לשבא  כלא  אונס  איקרי  מלאו,  שה  אההיא  לושא  נוה  הלא  ויצריהל
 ילוי  גכח  מלא  אניה  שתנה  מתבטלה  נאה  ל"משוו,  ה  זדבר  לוכרח  מהואש
 ."ראשונה המודעא דעתד

 ת  אתת  לותו  אהביא  שה  מך  א,מורה  תשום  לצפה  מאינו  שתנה  מנותן  בגם  שבואר  מריה
 זרה חאין ומורה גתנה ממתנתוד, כך לכריחו הא לחד אף איכ, נפשיה דונסא אחמת מיה  התנהמה
 ל  עויתרה  ואת  זבעבור  ומזומנים  לחוקה  דייתה  האישה  שהנידון  דידן  בומר  לש  יי  נמיכהו,  מנהמ
וראה  עוד .  ונס  אענת  טצד  ממנה  מזרה  חאין  ומורה  גחילה  מיא  המחילתה  שבעל  הזכויות  בלקהח

מ  אינו "ומ,  ד  שנפסק  שאונסא  דנפשיה  אינו  אונס  לגבי  ביטול  מכר  ומתנה"ה  סי"רע  סימן  "בשו
ד  שאם "אדרבה  נפסק  שם  בסו(  מבואר  שם  להדיא  שזהו  גם  במקרה  שהמוכר  או  הנותן  התאנה

והיה  מקום  לומר ,  המוכר  התאנה  בסכום  של  המקח  דלא  אמרינן  דתלויה  וזבין  דזביניה  זביניה
ז "ע  בסימן  רכ"מ  מדברי  השו"מ,  נה  במחיר  דשפיר  הוי  אונסשגם  באונסא  בנפשיה  במקרה  שנתא

 ).מוכח שאם ידע משיעור האונאה דאין לו זכות חזרה

הגרוש  שלה  הוא  זה  שהוביל ,  אישההפי  נקודת  המבט  של  לל  אף  שעאן  המקום  לאזכר  כי  כ
ועל  אף  אם  ננקוט  כי  הגרוש  הוא  שזה  שגרם .  אותה  אל  מצוקתה  ודחקות  הכספית  אליה  נקלעה

מ  אין  זה  בגדר  אונס  אלא "מ,  ]נוקט  כאן  עמדה  בשאלה  זו  ית  הדיןבכי  אין  ,  מובהר  בזהירות  רבה[רוד  לפי
 אונס"ז  גדר  אונס  הוא  באופן  ש"ה  ס"מ  סימן  ר"ע  חו"כי  כפי  שנפסק  בשו,  בגדר  אונסא  דנפשיה

נידון באבל  הרי  ".  עשות  לו  לאפשר  שדבר  בהפחידו  שוא,  מכר  שד  עלאו  תו  אשהכהו  בברו  חתא
אלא עצם הפירוד והגירושין , הגרוש לא הפעיל לחץ חיובי כלשהו שהביא אותה למצבה זה דידן

ושוב  יש  לדון  את  הצורך  שלה  והיוזמה  להחלטתה  לוותר ,  הם  הם  שהובילו  אותה  אל  מצוקתה
 .על מחצית מזכויות הבעל רק כאונסא דנפשיה ולא כאונס רגיל

ורך  שתקדם  תביעה  להודאה  כדי א  בענין  הצ"מ  עמוס  שליט"להלן  בנימוקי  הגרן  עויי
אין  צורך  שתקדם   נידון  דידןבאנו  להעיר  ש  במה  שכתבנוו,  שהנתבע  יוכל  לטעון  משטה  אני  בך

 .תביעה להודאה

 שייך לבטל את ההסכם מצד טענת אונאה נידון דידן באםה

  כגון ]זאת  אומרת  שאינו  מוכר  לו  חפץ  מסוים[הנה  בגדר  אונאה  על  דבר  שאינו  מקח  בעין  

הדין  הוא  שיכול  לבטל  את  המקח  מדין  אונאה  לעולם  ולא  בעינן '  ת  פועלים  וכובשכירו

ז "מ  סימן  רכ"ע  חו"וכן  פסק  השו)  ז"ג  י"מכירה  י(ם  "כ  הרמב"כ,  שיעבור  בכדי  שיראה  לתגר

ובטעם  הלכה  זו  כתב  המגיד  משנה  שם  משום  שאין  הדרך  להראות  לתגר  רק .  ה"סעיף  ל

יש  מקום  לדון  שיש ,  אין  כאן  מכירת  דבר  מסויםואם  כן  בנידון  דידן  ש.  דבר  שהוא  בעין

ביכולת  האישה  לטעון  טענת  אונאה  לעולם  כיון  שהיא  וויתרה  על  סכום  גדול  בהרבה  כדי 

 .לקבל מזומנים
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ט  שהבאנו  לעיל  מבואר  להדיא  שאין  לו  טענת  אונאה  כאשר "ז  ס"ע  בסימן  רכ"הנה  בשוו
ויש ,  ש  להניח  שהמוכר  ידע  ומחלשאין  הדעת  טועה  משום  שי  כדיבכך  ל  מדובר  במחיר  נמוך  כ

הרי  שאין  כל ,  יש  להבהיר  שאם  קיימת  טענת  אונאהו.  שייך  לדון  כן  נידון  דידןבלדון  אם  גם  
 קא  מינהפונ,  שיובא  להלן  נתיבות  המשפט  בכתבכן  ו,  תן  את  התשלום  או  לאנין  שבהבדל  

, )נת  השטאהממילא  לא  שייכת  טעו(  את  הבעל  כמי  שזכה  בכספו  נידון  דידןבנדון    פילו  אםאש
 .מ עדיין שייכת כאן טענת אונאה"מ

ד  גבי  בורח  מבית  האסורים  יש "די  לברר  נדון  זה  יש  להקדים  בשאלה  מדוע  בסימן  רסכ
 .'אונאה'ולא מצד דין ' משטה אני בך'ביכולתו לבטל את הקציצה רק מדין 

 :מצינו בזה כמה דרכיםו

 :ל"וז,  במוד עו נף דציעא מבא בסכתא מ"ריטב הידושיחתב בכ

 מר  אממכר  דונאה  או  באין  דשיטא  פועל  פשכירות  ולאכה  מקבלת  באילוו"
 גוזל  הפרק  באמרינן  דהא  מדבר  לעד  סישו,  לל  ככירה  מיכא  להכא  וחמנאר
 ך  בבדי  עך  בני  אשטה  מומר  ליכול  דטור  פהעבירני  וינר  דולט)  'ז  א"טק  ק"ב(

 דעת  האין  שכדי  בההיא  דמימר  לליכאו,  ונאה  אויא  הלא  וייב  חכי  האו  לאה
 ו  באין  שונאה  או  ביש  שני  אודע  יאמר  שמי  כהוי  דמחל  וידע  דאמר  קועהט
 תמא  סגוזל  הפרק  דהיא  ההאד,  )'ח  א"ב  ע"ב(  מוכר  הפרק  בדאיתא  כונאהא
 ."ועה טדעתה]ש[) איןש( כדי באפילו ויתמרא

א  כי  לא  שייכת  טענת  אונאה  גבי  מי  שהיה  בורח  מבית  האסורים "מבואר  מדברי  הריטבה
לא  של  פועל   –א  אין  שייכות  של  דיני  אונאה  בשכירות  פועלים  "  דעתו  של  הריטבמשום  שלפי

א  דוחה  את  האפשרות  לומר  שאין  דין  אונאה  במי  שהיה  בורח  מצד "הריטב.  ולא  של  קבלן
משום  שלא  משמע  בדין  מי  שהיה  בורח  מבית ,  שמדובר  במחיר  מופקע  שאין  הדעת  טועה

 .ההאסורים שמדובר דוקא במקרה שאין הדעת טוע

ח  מחזיק  כי  הסיבה  הנכונה  במי  שהיה  בורח "ד  סק"בסימן  רס  נתיבות  המשפטהעומתו  ל
 כדיבמבית  האסורים  שאין  בו  בטענת  אונאה  הוא  משום  שמדובר  במקרה  שקצבו  מחיר  גבוה  

 :ל"וז, שאין הדעת טועה

 הביא  שפוסקים  הכתבו  שהא  בהקשות  לש  יכאורה  להנהד,  ראה  נכןל"
 ]א"ז  ע"טק  ק"ב[ס  "ש  באה,  ונאה  אשום  מנרי  דטול  בטעם  הקובצת  משיטהב
 שום  מיה  בית  לודאיל  ד"כ  צ"עו.  שטה  מומר  ליכול  דשום  מהדיא  במרוא
ב "ב  במבואר  כונאה  אין  דייך  שא  לועה  טהדעת  שכדי  מיותר  בהאד,  ונאהא
 ."ש"ע, יה להיב יתנה מאמרינן דבקר ומד צבי ג]א"ע[ח " עףד

לא ש  –  לולא  היה  מדובר  בשכירות  פועליםא  שייכת  טענת  אונאה  אי"קרונית  לפי  הריטבע
אין   נתיבות  המשפטהואילו  לפי  ,  התחדשו  בהם  גדרי  אונאה  במי  שהיה  בורח  מבית  האוסרים

 .שייכות לטענת אונאה כיון שידע ומחל

אלא  רק  טענה ,  לא  פירטה  מהו  הסכום  של  מחצית  מזכויות  הבעל  אישה  הנידון  דידןבנה  ה
. במזומןח  "  שמישים  ושנים  אלףחלקבל  רק    דיכגבוה    כ"כשהיא  לא  התכוונה  לוותר  על  סכום  

נתיבות הולפי  ,  שייך  לדון  דין  אונאה,  עקרונית,  א  מלבד  בשכירות  פועלים"והנה  לפי  הריטב
והנה  בשעת  כתיבת  שורות  אלו  נשלח .  יש  לדון  דין  אונאה  רק  במקרה  שהדעת  טועה  המשפט
 לףאומדת  על  כמאה  ותשעים  ע  ]וחברת  הביטח[  הזכות  ב2009כי  נכון  לשנת    אישההכ  "מטעם  ב

מישים חויש  לדון  אם  קבלת  .  ח"שלף    אמונים  וחמישהש-כנמצא  כי  מחצית  מזה  הוא  .  ח"ש
 .בגדר אונאה ואהבמזומן תמורת וויתור על סכום זה ח " שושנים אלף
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הנה  קשה  מאד  לאמוד  אם  עיסקה  זו  כדאית  או  לפחות  אינו  גובלת  בוויתור  על  המגיע ו
 –  במזומןח  "  שמישים  ושנים  אלףחש  מקום  לומר  ששווה  לקבל  סכום  של  וי.  בשיעור  אונאה

, בגיל פרישהח "  ששמונים  וחמישה  אלףכח  ולוותר  על  סכום  של  "ש  לףאאשר  בתשלומים  של  מ
אבל  נראה  שגם  אם  מדובר .  ולכן  אין  כאן  טענת  אונאה,  וזהו  בגדר  דבר  שאין  הדעת  טועה  בו

דעת  טועה  בו  כי  קשה  מאד  לברר  עובדה  זו בסכום  שהדעת  טועה  בו  או  לפחות  ספק  אם  ה
 .טענת אונאה לפי מה שנבאר נידון דידןבמ לא שייך "מ, לאשורה

אבל  עסקה  שאינה  כלולה  בשם ,  הנה  כלל  הוא  בידנו  שדין  אונאה  חל  רק  על  עסקאות  מכרד
 חליפין  בונאה  אא  שאין"ג  ה"ם  מכירה  פי"ומכאן  כתב  הרמב.  אין  היא  בכלל  דיני  אונאה'  מכר'
 ו  ליןא,  סוס  בלה  טו  אשריון  בחט  מפילוא,  בהמה  בהמה  בו  אכלים  בלים  כמחליף  הוכל"
 למידי  תשםב,  םש(  שנה  מובטעם  הדבר  כתב  הכסף.  כ"ז  ס"ע  סימן  רכ"השו  פסקן  כ  ו,"ונאהא

ומכאן  יש  ללמוד  שאף .  פני  שאין  אונאה  אלא  במכר  ואילו  לחליפין  אין  שם  מכרמ)  א"רשבה
לא ',  מכר'אם  מבחינה  הלכתית  אינו  תחת  שם  ,  ]ומה  למכרשד[שנעשה  על  דרך  תמורה    נייןקב

 .התחדשו בו דיני וגדרי אונאה

כי  במהות ,  שאין  כלל  שם  מכר  על  ההסכמה  שבין  הצדדים  נידון  דידן  בא  הדיןונראה  שהו
אלא  מהות  ההסכמה  היא  רק  וויתור  על  מחצית ,  נייןקלא  דובר  על  מכר  או    נידון  דידןבההסכמה  

ואף  לדעת .  י  גוונאאולכן  לא  שייך  כלל  דיני  וגדרי  אונאה  כה.  זומניםהזכויות  עבור  קבלת  מ
 יד  משנהגד  שם  החולק  וסובר  שאין  שורש  לקביעה  כי  אין  דיני  אונאה  בחליפין  וראה  מ"הראב

מ  כדי  להחיל  דיני  אונאה  בעינן  שתהיה  להסכמת  הצדדים  שם "מ,  ן  שהסכים  לזה"בשם  הרמב
אלא  זוהי  הסכמה  לוויתור  תמורת ,  נייןקן  של  מכר  או  אין  כל  סממ  נידון  דידןבאבל  ,  נייןקשל  

א  שפסק  שבמקרה  שאין  בו  אונאה  מחמת  שאין "שם  סכ  ערוך  השולחןבוראה  .  קבלת  דבר  אחר
הגם  אם  מדובר   נידון  דידןבולכן  .  הדין  הוא  שאפילו  ביותר  מחצי  אין  בו  דין  אונאה,  בו  שם  מכר

 .בדבר שהדעת טועה אין בו כלל גדרי ודיני אונאה

לפי  דעתו  יש .  א  להלן"ש  פרדס  שליט"הגר  ית  הדיןב  ביש  לאזכר  כאן  את  אשר  כתב  בזה  או
שאשה  מוכנה  לוותר  על  תשלום  מלא  של ,  למכירת  כתובה  בטובת  הנאה  ון  דידןדלדמות  ני

 .כתובתה ובלבד שתקבל סך מזומנים עבור כתובה כבר כעת

נאה  משום  שידוע הנה  מכירת  שטרות  כולל  מכירת  שטר  כתובה  אינו  בכלל  טענת  אוו
נידון לא  ולכן  אין  להביא  ראיה  משם  "מ  סימן  ש"ע  חו"ששטרות  התמעטו  מדין  אונאה  ראה  שו

חברת [ומה  עוד  דכפי  שכתבנו  אין  בידנו  לאמוד  אם  ההסכמה  לוויתור  על  מחצית  הזכות  ב.  דידן
אבל  לפי  מה  שהעלינו  שאין  כאן  בכלל .  ובלת  בטענה  לביטול  ההסכמה  מדין  אונאהג  ]הביטוח

 .הרי שאנו פטורים מדון מצד דיני אונאה לכל פרטיה, אלא רק הסכמה לוויתור, סקת מכרע

 ענת משטה אני בך במקום שעושה מצוהט

ד "י ביו"ד  לפי  מה  שכתב  הב"ז  לבין  האמור  בסימן  רס"ועוד  יש  לחלק  בין  האמור  בסימן  רכ

התנו  מפני ן  בדעת  יש  מי  שסובר  שהטעם  שאינו  נותן  לו  כפי  מה  ש"סימן  שלו  בשם  הרמב

שמצוה  מוטלת  על  בעל  המעבורת  להציל  חברו  הנמצא  בסכנה  ולכן  בכל  דבר  מצוה  אפילו 

י  סוף  פרק  מצות  חליצה "כ  הנ"התנה  עמו  שכר  הרבה  אינו  נותן  לו  אלא  שכרו  הראוי  וכ

ולפי  זה .  ר  חזקיה"ק  בשם  הר"כ  המרדכי  בב"יהונתן  וכ'  א  וכן  נראה  דעת  הר"בשם  הריטב

.   חובה  להצילו  חייב  הנהנה  לשלם  לו  שכרו  משלם  כפי  שהתחייבכל  מקום  שאין  על  חברו
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וממילא  יש  תוקף  גמור ,  ומכאן  שגם  בנידון  דידן  שאין  כאן  כל  ענין  של  חיוב  הצלה

 .למחילתה על חצי מזכויות הבעל

 :ל"רא כתב וז' שכירות עמ י חושןחי בלוי בפת"אן המקום להזכיר את שכתב הגרכ

 שבורח  כמעבורת  דהך  בגון  כגוף  האונס  בלא  אינו  אני  אשטה  מומר  ליכול"
 ני  אשטה  מומר  לכול  יינו  אמון  מאונס  בבל  א,סממנים  בו  אאסורים  הביתמ
 התחיל  שאחר  להטעותו  ליכול  שאבוד  הדבר  בחזר  שועל  פדין  בדמוכחכ
 ומר  לוכל  יאבוד  הבר  דו  ליש  שמי  שצינו  מא  לבל  אא  ירקפ'  י  עמלאכהב
 ."ך בני אשטה מאמר ישוב ורבה הכר שו ליתן ויעשה ששוק האדם מןל

רי  מבואר  מדבריו  שרק  באנוס  הגוף  נחשב  הדבר  לאונס  כמבקרה  של  מעבורת  שיש ה
ו ' עיד ס"סר' ע  סי"אבל  נראה  כי  דבריו  נסתרים  ממה  שנפסק  בשו.  ביכולתו  לטעון  משטה  אני  בך

 :זה הלשוןב

 אמרו,  דבש  הד  כנסדקו,  יקנים  רקנקנים  בא  בזה  ובש  דל  שכד  בא  בה  זיהה"
 לישו  שו  אציו  חי  לתתן  שד  עקנקני  בה  זבש  דך  לציל  מיניא,  קנקנים  העל  בול
 אינו  וו  בחק  שה  זריה,  ןה,  ו  לאמר  ודבש  העל  בליו  עקבלו,  ינרים  דכך  וך  כוא
 ."לום כפסידו הא להריש, ו לראוי הכרו שלא או לותןנ

ל "ך  הנ"גם  מדברי  המהרש  נראהן  וכ.  רי  מבואר  שגם  באונס  ממון  קיימת  טענת  השטאהה
שגם  בשאר  אונסים  נחשב  הדבר  לאונס  שהצריך  רק  שיה  אונסו  ידוע  וניכר  הגם  שאין  בו  אונס 

של  שוכר  את  הפועל  כבנדון  מעבורת   מקרהבבא  לאפוקי  רק    י  חושןחאבל  נראה  כי  הפת.  הגוף
ירות  פועלים  נקנית  בדיבור  ולאו  כל  כמיניה כידוע  שכש,  ששכר  את  הפועל  להעבירו  את  הנהר

הוא  שהתחדש  שבשכירות   נידון  דידןלוהנוגע  ,    במה  שהבטיח  לו  שכרולטעון  ששיטה  בו
 נתיבות  המשפטבלא  שייך  לטעון  השטאה  כמבואר    נייןקולכן  לאחר    נייןקפועלים  הדיבור  הוא  כ

שבא  להתחייב  לחברו  שלא   יתור  ושחתמו  על  הסכם  נידון  דידןבאבל  בשאר  מילי  כ.  ד"ס  רס"ס
שפיר  היה  שייך  לטעון  טענת  השטאה  אף  באונס   ייןנקהרי  שכל  עוד  לא  נעשה  ,  בדרך  שכירות

, אולם  כל  זה  צריך  לומר  רק  לשיטות  שלא  קיימת  חובת  על  בעל  המעבורת.  שאינו  אונס  הגוף
אבל  לשיטת  שקיימת  חובת  הצלה  על  בעל  המעבורת  ונתבאר  להלן  בסוף  הנימוקים  שכך  שיטת 

בת  התשלום  מיוסדת  מדין לא  שייך  לומר  שחו  לאו  הכיבהרי  ,  לדינא  נתיבות  המשפטהך  ו"הש
 .שכירות פועלים

 ית הדיןבבאישורו בפני  והצורך ענת משטה אני בך במקום חתימה על הסכםט

 –ד  שכתב  שבמקום  שעשה  קניין  או  שכתב  שטר  "ראה  בנתיבות  המשפט  שם  בסימן  רס

  לפי  כל  הדעות  דינו –ושלא  במקום  שמצוה  או  שהיה  אונס  כמו  במעבורת  וחליצה  מוטעית  

אולם  במקום  מצוה  או  ביש  אונס  אין  דין [ואין  ביכולתו  לטעון  טענת  השטאה  )  ששילם(  כמו  שנתן

קניין  כמו  שנתן  אלא  בקניין  או  בכתב  שטר  לחוד  יוכל  לומר  משטה  אני  בך  מחמת  האונס  או  המצוה 

 .]שהייתה מוטלת על המציל ודלא כהתומים שתלה בזה מחלוקת ראשונים

מה  על  הוויתור  על  מחצית  מזכויות  הבעל  ללא  כל חת  אישההכיון  ש  נידון  דידן  בזהי  לפו
י חראה  פת.  או  שכתב  שטר  דלכל  השיטות  דינו  כמו  שנתן  מעות  נייןקיש  לדון  זאת  כמו  ,  אונס

י חוראה  עוד  פת,  נייןקב  שכתב  שאם  כתבו  וחתמו  דזהו  נדון  כמו  "ג  סק"מ  סימן  של"חו  תשובה
די  לקיים  את  הדבר  החתימה ט  שכתב  שבמקום  שנהגו  לחתום  כ"ד  סקי"מ  סימן  י"חו  תשובה

ו ב)  198'  מע(  'או  בכרך  דר(  וכך  נקטו  למעשה  בפסקי  דין  רבניים.  מצד  סיטומתא  נייןקנדונה  כמו  

 :ל"זו) ל"ולטי זצ'ז. אלישיב ורבי ב. ש. רבי י, כתבו הרבנים הגאונים רבי הדס
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 ברו  לחמתחייב  הסוחרים  הין  בנהוג  הלפי  וואילה,  אמור  הל  עהוסיף  לויש"
 כתובים  הדברים  החרי  אמלאות  לותו  אחייב  מה  זריה,  התחייבות  הל  עחתםו
 ניין  כקמוהו  כתחייבות  הל  עצמו  עחתם  שזהכ  ב"א,  ליו  עחתם  שכתבב
 הגהתב'    עיטומתא  סניין  קהני  מהתחייבות  בם  גיכ,  יטומתא  סדין  ממועילו
ו "כ'  ימ  ס"וב  ח"  חיים  חבדברי  ום  שבנתיבותא  ו"ר'  ימ  ס"ול  ח"פ  ז"בר

 ."ניין בקהתחייבות כזאת ההתחייבות בראות לשיז "לפיו[...]

. טנא רבי י. פסק  דינם  של הרבנים הגאונים רבי ש  ב228  מודע(  ט  לק  חבניים  רין  דסקיפקטו  בנך  גם  כ

א  וכך  נקט "נ  בן  שמעון  שליט"את  הגרמ)  91'  מ  עח"רך  יכ(  ר"וכן  בפד  ,)ל"הורביץ  זצ.  נשר  ורבי  א
עניין  בעל  שביקש  לבטל  את  הסכם  הגירושין  מהסיבה ב  )נג,  זט(  י  ולדינברג  בציץ  אליעזר"הגרא

 .שלא נכתב בו לשון קניין או התחייבות הנדרשים על פי דיני הקניינים

 כתב  בינוי  שורש  דירושין  גסכם  הל  שינויש,  לל  כבדרך,  ולם  לפי  דרישת  חוק  יחסי  ממוןא
 ):א( 2 עיף סמון מיחסי לחוק הלשוןכ, שפטית מרכאה על שישור אכןו

 יתב  –  הלןל(  שפחה  מענייני  למשפט  הית  בישור  אעון  טמוןמ  הסכם"
 גירושין  וישואין  נענייני  בשיפוט  המכות  סלו  שדתי  הדין  הית  בוא)  משפטה
 ישור  אזה  כסכם  הל  שינוי  שעון  טכןו,  )דין  היתב  –  הלןל(  זוג  הני  בלש
 .אמורכ

 ):ד( ם שחוק הלשון כמון מהסכם כינו דירושין גסכםה, ה זענייןל

 ינוד, דין הית בדי יל עישואין נהתרת לין דפסק באושר שזוג הני בןי בהסכם"
 ."ה זעיף ספי לאושר שמון מסכם הדיןכ

היה  מקום  לדון  לכשרות  ותוקף  הסכם  מבחינה  הלכתית  רק  על  סמך  חתימת  הצדדים ו
 5037־28־1  'סמיק  ת(  הגדול  ית  הדיןבאולם  מצינו  בנימוקי  .  ל"ר  הנ"כמבואר  בדברי  הפוסקים  ובפד

שנדרשו  לשאלה  כעין   ,)איזירר.  ורבי  ח,  שרמן.  רבי  א,  דיכובסקי.  ו  מאת  הרבנים  הגאונים  רבי  ש"נת  תשסמש
הנחת .  ית  הדיןבי  הצדדים  וטרם  קיבל  את  אישורו  של  "לתוקפו  של  הסכם  שנחתם  ע  ידון  דידןנ

. כי  הוראת  החוק  בענין  זה  מחייבת  היא  גם  מבחינה  הלכתית  ייתהההיסוד  של  דייני  ההרכב  
 :זה הלשוןבא שרמן הסביר את הדברים "רוהג

 ין  ברושין  גסכם  הישור  אגבי  להקובעש,  מסקנה  לגעתיה,  וסף  ניון  עלאחר"
 ודע  יצדדים  הן  מחד  אלכ.  משפט  הבית  בהופעה  הגע  רואה,  וג  זניב
 םג,  ן  כלע.  כך  לשפטי  מישור  אא  בא  לוד  עלכ,  חייבת  מינה  אחתימתוש
 ודע  יוא  היכ,  ופית  סאינה  שעתד  מירות  גיאה,  עבר  בייתה  שהעתו  דמירותג

 אופן  באת  זלכ.  חתימה  לרך  עיןא,  מיוחל  האישור  הגיע  הא  לוד  עכלש
 ."יון עריך צדבר העדייןו, קרוניע

הגמירות  דעת  של  הצדדים  לחתימתם  על  ההסכם  אינה ,  מבואר  כי  לאחר  שנחקק  החוקה
הגדול  את  הדרך  לקיים  את   ית  הדיןבחרף  זאת  מצאו  דייני  [שלימה  עד  אשר  ערכאה  שיפוטית  תאשר  זאת  

 .]ל"ש ואכמ"הסכמת הצדדים עיי

בין  לפי  ההלכה  ובין   נידון  דידןבא  מסיק  כי  "ש  פרדס  שליט"ד  הגר"כן  בסוף  נימוקי  אבא
 :והריני לחזק מסקנה זו בשימת לב דגש לפרטים הבאים. לפי החוק יש תוקף להסכם

מת  במשך  זמן  מכח אם  הצדדים  התנהגו  בצורה  מסוי,  פי  שיתבאר  בנימוקים  שםכ .א
הרי  שמכח  זה  לבד  יש  להכריע  כי  להסכמות  אלו  יש  תוקף  משפטי ,  הסכמות  אפילו  בעל  פה

מישים  ושנים חלקחה  סך  של    אישה  הנידון  דידןב.  כאילו  נעשו  ואושרו  בפני  ערכאה  שיפוטית
לא  רק  החתימה  על  קבלת  הסך  אלא  החזקת  הכסף  וההנאה  ממנו  במשך .  ח  מאת  הגרוש"ש  אלף

 אישההזה  על    נגדכו,  להסכם  אישההדה  כאלף  עדים  על  הנהגה  של  גמירות  דעת  מצד  שנים  מעי
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דעתה  של   ייתההמובהר  עוד  כי  אילו  .  לקיים  את  חלקה  בהסכם  החתום  על  ידה  באופן  מיידי
, ובכלל  זה,  היה  עליה  ליזום  תביעה  נגדית  לביטול  ההסכם  המתוקן,  להשטות  בבעלה  אישהה

מנים  אשר  לקחה  כדי  להראות  שדעתה  היה  לקיים  רק  את היה  מצופה  ממנה  להחזיר  את  המזו
נוח  היה  לאשה  לקחת  את  המזומנים  מאת ,  נמצא  איפוא  כי  במצב  הנוכחי.  ההסכם  הראשון

ואין  בכוחה  לבוא  כעת ,  לה  גמירות  דעת  לקיים  את  ההסכם  המתוקן  ייתההמשום  ש,  הגרוש
 .ולבטל את ההסכם המתוקן

 :הסכם המתוקן נכתבב .ב

 הסכם  לין  דסק  פל  שוקף  תינתן  יי  כם  הסכימים  מצדדיםה  סכמת  הי  פלע"
 התייצבות בורך צבלא וך כשם ליוחד מיון דועד מקביעת בורך צלאב ב"מצה
 ."צידםמ

עובדה  לכשל   –רי  מפורש  כי  הצדדים  וויתרו  על  הצורך  להתייצב  בפני  ערכאה  שיפוטית  ה
יש  לראות  בוויתור ,  זאת  ועוד.  עצמה  המעידה  על  גמירות  הדעת  הגמורה  להסכמות  הצדדים

. להתייצב  כמסירת  יפוי  כח  למי  מהצדדים  או  לבאי  כוחם  להתייצבות  בפני  ערכאה  משפטית
כהתייצבות של , כמוה, לאישור ההסכם ית  הדיןבלפיכך  יש  לראות  בהתייצובתו  של  הגרוש  בפני  

 .ית הדיןבבפני  אישהה

 יתור ומחילה על דבר שלא בא לעולםו

לדון  בעצם  תוקף  של  הוויתור  של  האישה  על  מחצית  מזכויות בשולי  הנימוקים  היה  מקום  

א  בסימן "כמבואר  בדברי  הרמ,  הגרוש  מצד  שהוה  ליה  מחילה  על  דבר  שלא  בא  לעולם

. כ הוא דבר שלא בא לעולם"ט כי הזכויות של הבעל מצטברות בכל שנה מחדש א"וה, ט"ר

  מיוסד  על  דעת  רבים  מן אבל  המנהג  לדון  וויתור  על  זכויות  כדבר  שהוא  בר  תוקף  ודבר  זה

א "ר'  סי(מ  "בנתיה,  ובכללם,  שסיטומתא  מהניא  גם  להקנות  דבר  שלא  בא  לעולם,  הפוסקים

  שהביא  שכן  מוכח ,)א"ר'  סי(ם  "  ובמשפט  שלום  להמהרש,)ו"ס'  סי(ס  "ת  חת"  ובשו,)'ק  א"ס

וכן  משמע ,  כתב  דמהני)  ו"ל'  סי(ל  "רש'  וגם  בתשו',  ב'  ב  סי"ש  כלל  י"מתשובת  הרא

 ,)ג"ת'  סי(  ד  המקור  חיים"  וכ,)פ"ש'  סי(ם  "ד  המהרשד"וכ,  )ג"קנ'  ב  סי"ח(ט  "בות  המביבתשו

' מ  סי"ח('  ת  שם  ארי"  ובשו,)ח"כ'  מ  סי"חו(  ובדברי  חיים  ,)ט"ל'  ב  סי"ח(כ  בשואל  ומשיב  "וכ

, 258'  ה  עמ"ח(ר  "ובפד,  ל"דסוגיין  דעלמא  דסיטומתא  מהני  גם  בדשלב,    כתב  בפשיטות,)'ל

ל "י  זצ"ואמנם  עיין  באריכות  למה  שכתב  מרן  הגרע.  ל  יותר"ואכמ,  בדברהאריכו  )  ואילך

אבל  במקום  שכך ,    שהביא  רבים  דלא  סבירא  ליה  הכי,)אות  ו'  ו'  מ  סי"ו  חו"ח(ביביע  אומר  

וכך  הוא  בנידון  דידן  ולכן ,  ע  מהני  אף  בדבר  שלא  בא  לעולם"לכו,  הוא  גם  דינא  דמלכותא

בר תוקף לכל צד וענין ובפרט שהגרוש תפוס כעת יש  לראות  בהסכם שבנידון דידן כהסכם 

 .בממונו

מבחינה הלכתית  בר תוקף הן ואהאור  האמור  יש  לקבוע  כי  ההסכם  המתוקן  שבין  הצדדים  ל
 .והן מבחינה חוקית

 :סקנותמ

 וקף  תת  ביא  התובע  הל  שפנסיוניות  הזכויות  ממחצית  לוויתור  הל  ענתבעת  התימתח .א
 .ענין וד צכלל
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 לש'  ]חברת  הביטוח['  בפנסיוניות  ההזכויות  מעיקולים  הסרת  הל  עורה  מית  הדיןב .ב
 .בעלה

 וידאל' רב חיים וה

 נושאים ההלכתיים העולים לדיוןה

טענה  אחת  שהנתבעת  הייתה  במצב  נפשי  קשה .  כ"שני  נושאים  עלו  בטענות  הנתבעת  וב

. היגיוןומשום  כך  הסכמותיה  לוותר  על  סכומי  כסף  גדולים  לא  נעשתה  מתוך  שיקול  דעת  ו

טענה  נוספת .  י  הנתבעת  בעצמה  בדיון  הראשון  כאשר  לא  הייתה  מיוצגת"טענה  זו  נטענה  ע

הנתבעת שיטתה , לדבריו". משטה אני בך"כ הנתבעת בדיון השני והיא טענת "י ב"נטענה ע

בתובע  בהסכם  המתוקן  כדי  להוציא  ממנו  את  סך הכתובה בבת אחת ולא ב־חמישים ושניים 

הייתה  כוונתה  לוותר  על  זכותה  באיזון  הנכסים  ובקופת  גמל  של אולם  לא  ,  תשלומים

הרשומה  על  שם  התובע  ואשר  לפי  הסכם  הגירושין  המקורי  מחצית "  ]חברת  הביטוח["

 ."תרגיל"כ הנתבעת כי היא עשתה לתובע "וסגנונו של ב. ממנה שייכים לאשה

טענת  הנתבעת כ  סותרת  את  "י  ב"שנטענה  ע"  תרגיל"או  "  משטה  אני  בך"ראה  כי  טענת  נ
. ודי  בכך  כדי  לדחותה  על  הסף.  בעצמה  שהדבר  נעשה  בחוסר  שיקול  הדעת  ומחמת  לחץ  ודחק

בדיון  הראשון  טענה .  כ  הנתבעת"רק  בדיון  השני  עם  כניסתו  של  ב"  נולדה"הטענה  של  השטאה  
הנתבעת  רק  את  טענתה  הראשונית  כי  הסכמתה  וויתורה  לא  נעשו  בשיקול  דעת  עקב  לחצה 

אולם  על  אף  זאת  נעסוק  בטענה זו שבכל מקרה ,  כי  טענת  השטאה  אינה  מתקבלתנמצא  .  הכלכלי
 .י הנתבעת מלכתחילה"דנן והייתה נדחית גם אם הייתה נטענת ע מקרהבאינה שייכת 

 והתנאים לקבלתה" משטה אני בך"ענת ט

 :פסקנ)  ז'עי סד"ס ר'יס( מ"ו חע"שוב

 אני  ועבירניה,  ל"או,  פניו  לעבורת  מייתה  והאסורים  הבית  מברח  שי  מוכן"
 אמרו,  ייד  ציה  הואם.  ו  לראוי  הכרו  שלא  או  ליןא,  העבירוו,  ינר  דך  לותןנ
 יוצא  כל  ככןו,  מו  עהתנה  שה  מל  כו  לותןנ,  העבירני  וצודתך  מטל  ב,יהל
 ."זהב

 שטה כשנותן המעות מיידמ

 .כדלהלן וקרה דנן נחשב שכבר שילם המתחייב ואין שייכת בו בשל כך טענת השטאהמ

 :וסף שם כתב יתביב

 וקא  דכרו  שלא  או  לאין  דהאמ  ד"ר  ולף  אימן  סתשובהא  ב"רשב  הכתב"
 מרדכיכ  ה"  וכידו  מהוציא  לכול  יינו  או  לקדים  הם  אבל  או  לקדים  השלאב
 כן  ורבה  הדמיהם  בהעלה  ומנים  סו  ליש  שימ).  הכ'  י  סבמותי(  חולץ  הפרקב
 וסף  ינימוקיבו  ו"ל  שימן  סעה  דורה  יטור  ביין  ערבה  השכרו  בהעלה  שופאר
 :)."ד לבמותי( ליצה חצות מרקפ

 :זה הלשוןבד "א שכתב בתו"קור הדברים כאמור הוא בתשובת הרשבמ

כיון   [...]  ואין  היבמה  רוצה  בו  מפני  שהוא  נשוי  [...]  ראובן  שמת  ללא  בנים"
נכון  וראוי   [...]  שאינו  הגון  לה  ועוד  שהוא  נשוי  ויכניס  קטטה  בתוך  ביתו

ולאחר  שיחלוץ ,  שתתן  לך  כך  וכך  ל  מנתע  חלוץ  לה  להתחכם  לו  ולומר  לו
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אבל  אם  הקדימה   [...]  מצי  אמר  ליה  משטה  אני  בך  [...]  אינה  חייבת  לו  כלום
, והא  דקתני  בברייתא  טול  דינר  והעבירני,  אין  השטאה  אחר  נתינה,  ונתנה  לו

וקרוב .  אלא  טול  לאחר  שתעבירני  קאמר,  לאו  למימרא  שנטל  קודם  שהעבירו
ואפילו  חייבה   אישההשחלץ  קודם  שנטל  מעות  שאין  מוציא  מיד  בעיני  שכל  

 "[...]ניין קעצמה לו בשטר ואפילו ב

 :זה הלשוןבא והמרדכי "סק כהרשבפ) ' ח'עיס( ע שם"בשוו

 ינו  אדברים  הלו  אכל  בו  לתן  נם  אאבל.  ו  לתן  נשלאב,  מורים  אברים  דבמה"
 ."ידו מהוציאה לכולי

א "פ'  עסיג  ו"הש  כ"ל  ושטה  משום  מדטעמא',  וא  כ"בד  ":תבכ)  ח"קיס(א  "גר  הבביאורו
 ."ו"כס

 .לומר טענת השטאה לא תתקבל כאשר המתחייב כבר פרע את חובוכ

 :תבכ) ד"א אות ל" פ'יס( מ"ו חוסף יבביתו

 ם  שוד  עכתובו)  [...]  ב  –א  '  יו  ס"ח(ב  "  מער  שתרומות  העל  בברי  דלה  אגם"
 משים  חהם  מהילך  וייד  בך  לנה  מברו  לחאומר  הדכוותה  ועיטור  הסברתכ
 תן  נא  לעדיין  שחמשים  הענין  לך  בני  אשטה  מומר  לכול  ידי  עתם  אמר  אלאו
 ."תון ננתן שה מבלא

שומה  על  שם  התובע  והיא  בחזקתו ר"  ]חברת  הביטוח["מקרה  דנן  הרי  קופת  הגמל  ב

משטה "כאשר  הנתבעת  וויתרה  ומחלה  על  זכותה  בקופה  זו  אינה  יכולה  לטעון    כןם  וא.  וברשותו
לא  מקבלים  טענת  משטה  כי   כהאי  גוונאבשהרי  הכסף  אינו  בידה  אלא  בידי  התובע  ו"  י  בךאנ

 .וכעין הדינר בדין המעבורת, אדם אינו משטה כאשר הממון כבר בידי חברו

 שטה כאשר הממון בידו של המקבל משכברמ

ת  או משום  שבנתן  דינר  לבעל  המעבור,  ולם  היה  מקום  לטעון  כי  שונה  מקרה  דנן  מדין  מעבורתא
אם נתנה היבמה סכום כסף ליבם קודם לחליצה כדי שיחלוץ לה הרי עשתה מעשה חיובי בנתינת 

אולם  אם  הממון  שוויתרה  כמקרה  דנן  נמצא ,  לא  אמרינן  משטה  כהאי  גוונאבהדינר  ואולי  רק  
אמרינן  טענת   כהאי  גוונאבאולי  ,  כבר  בידי  התובע  ולא  עשתה  כעת  כל  מעשה  חיובי  ואקטיבי

 .משטה

 .כדלהלן ו להוכיח כי גם במקרים שכאלה אין דין משטהראהנ

 :ל"י וז"תב על דברי הבכ)  יותא( שה שם מדרכיב

 ימן  סעיל  לעייןו,  החזיר  לריך  צנתןש'  נ  הף  איה  לסבירא  דהמרדכי  כודלא"
 ."ארוכה בלו אינים דתבארוב נ"ל

 :תבכ) ג"קם סש( בהגהות דרישה ופרישהו

אבל  במרדכי  לא  מצאתי   [...]  ד"כהראבל  ודלא  "נראה  דטעות  סופר  הוא  וצ"
אינו יכול דכתב ש)  תשא'  יס(  כלל  מזה  ואדרבה  משמע  איפכא  בפרק  זה  בורר

ואין  לך  מעשה  גדול .  ש"עיי  לומר  משטה  כי  אם  אדבור  ולא  אמעשה  שעשה
ד לא כתב כן להדיא אלא "ודע שגם הראב. מזה שכבר נתן לו חמשים זהובים
ד "ולענ.  ד  נראה  לו  כן"מדברי  הראבה  ש"שהבית  יוסף  כתב  בסימן  לב  מס

כן נראה לי להוכיח ממה שכתב רבינו ו [...] ד"נראה דלא עלה על דעת הראב
ז  שלו  הודה  תופס  ועומד  בממון  של  המודה  תו  לא  מצי '  בסימן  זה  סעי
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למימר  משטה  הייתי  בך  ואין  לך  תפיסה  גדולה  מזה  שמודה  וכבר  נתן  לו 
  [...]"בשעת הודאתו

נחשב  כשילם  ופרע  לו ,    אם  היה  תפוס  בממונו  של  המתחייב  קודם  לכןבואר  להדיא  שגםמ
 .כדלהלן וייכת כאן טענת השטאה וכפי שנוסיף ונרחיבש ואין

 :פסקנ) ו כ'עי סא" פ'יס( מ"ע חו"שוב

 כולי,  די  עתם  אמר  אלאו,  משים  חהם  מילך  הידי  בך  לנהמ,  ברו  לחהאומר"
 ."תוןנ, נתן שה מבל א,ול תן נא לעדיין שחמשים הגבי לך בני אשטה מומרל

 :תב במקור הדיןכ) ב"קנס(א "גר הבביאורו

 ו  לשנתןש  ב"כו'  ו  כפרעיה  דיתא  אאם  דםב  ש"בש  ב"מכ',  ו  כה  מאבל"
' ו  כשטרא  דילתא  מלימא  אשטרב'  ו  כייבל  ח"א'  אפי  ומידקל  ל"הש  ד"כד
 ."גבוי כהויד

 :ובאמ) א, ה"עק( ם שתרא בבא בבמסכתו

, ידי  בפלוני  לנה  מאמר  שרע  מכיב  ש,יתמר  אכי  היתמר  אי  אאלא"  [...]  
 נו  ת.ידכר  מדכוריא,  ט"מ,  אמנין  נ,רעתי  פבא  אנו  לאמר  וזר  ח,תומין  יאמרוו

 יתא  אאםד,  אמנין  נאין,  רעתי  פבא  אאמר  וזר  חתומין  יאמרוו,  פלוני  לנהמ
 ."נו תמר אוה האל, פרעיהד

 :תבכ) נזכריםה ז המצויין בהגהות דרישה ופרישה' עיס( א" פימן סמ"ו חבטורו

 מנה  הנגד  כודאתו  השעת  בנתבע  המון  מופס  תתובע  הםת  א"עה  בכתב"
 וב  ש,נתבע  הה  זל  שמונו  מהוא  שדים  עיש  שי  פל  עף  או  בו  לודה  מהואש
 ."מורה גודאה ההודאתו לושה עהתפישה ששטאה הענת טטעון לכול יינוא

 :ל"ם באר את טעם הדין וזח ש"הבו

 הדי  סאנן  דשום  מטעמוד  ראהנ',  כו  וופס  תתובע  הם  אתרומות  העל  בכתב"
 ,ידו  במונו  מופס  תברו  חם  א,ו  לחייב  דחנם  בברו  לחודה  מדם  אאיןד
 פני  בהודית  שמו  כה  זנגד  כי  לייב  חתה  אאמרו  בממונו  בחזיק  ין  פמתייראד
 טענו  מה  זדין  לאיה  רביאב  ה"  משער  בתרומות  הבעל  דאיתי  רובש.  דיםע
 ,ראה  ועדים  באפילו  ושלו  מפס  תאם  וטור  פהוא  ששעורים  בו  להודה  וטיםח
 ודם  קהיות  לתפיסה  הצריכה  ותפס  שמה  בזוכהו  מורה  גודאה  היה  לשויאמ
 ."הודאהה

שוב  לא ,  מצא  שאף  כאשר  ממונו  של  המודה  נמצא  ותפוס  משכבר  בידי  זה  שהוא  מודה  לונ
משום  שיפחד ,  בהשטאה  כהאי  גוונאביוכל  לטעון  טענת  השטאה  משום  שאנן  סהדי  שלא  יודה  

 . יתפוס את שבידו משום ההודאהשהלה

 :ל"וז, ח אולם הביא שדעת העיר שושן חולקת וכדלהלן"ם כתב גם כשיטת הב שהפרישהו

 ומר  לוצה  ראינוו.  ב"  מער  שרומות  תעל  בתב  כןכ',  ו  כופס  תתובע  האם"
 יה  לוה  הלא  דוא  השיטא  פן  כאם  ד,ה  זשתק  ומש  מהודאה  השעת  בתופסש
 לא  אתק  שא  לאי  וודאתו  המנו  מגבות  לא  בזה  שואות  רעיניו  דיון  כשתוקל
. שטאה  הענת  טטעון  לוכל  יא  למה  לשה  קתכוונתי  נהשטות  לאמר  ויד  מעקצ
 לו  שהודאה  השעת  בידו  בעומד  ופוס  תיה  הנתבע  הממון  שיירי  מלאא
 ממון  שודה  האלו  כוי  ההודאה  השעת  בידו  בוא  ההממון  דכיון  דיה  לסביראו
 .הדיא בותתרומ הבעל בפורש מוא הכן ולו שוא ההז
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 ביעה  תשעת  בתופסו  שוקא  דמייריד)  ד"ס(  ושן  שעיר  בכתב  שמו  כדלאו
 כוין  מאינו  ותופס  וולך  הזה  שרואה  שאחר  מהודות  ליה  לוה  הלא  דמשוםו
. 'כו  ודים  עיש  שי  פל  עףש  א"מו).  גק  י"ס(ע  "סמ  בעייןו.  תביעתו  בהשטותל
 די  עלא  בפילו  אידך  בי  לנה  מומר  לנאמן  דשיטא  פעדים  בלא  שפס  תאםד
  [...]"שלו מלום כידו באין דמגו בודאהה

דם  שמודים  לו  הולך אאותו    לדעתו  רק  אם.  ח  והפרישה"עת  העיר  שושן  חולקת  על  הבד
אולם  אם  כבר  הממון .  ודה  לו  בהשטאה  מובודאי  שבמקרה  שכזה  לא  היה,  ותופס  באותה  עת

ובביאור .  טאההתכוון  להודאה  באמת  ולא  להש,  לומר  שהמודה  לו  פשרא,  תפוס  בידו  משכבר
ע "ח  והסמ"להלן  נביא  שהתומים  פסק  כהב.  ך"ע  והש"כוונתו  ראה  להלן  בסמוך  בדברי  הסמ

 .ך"ש והש"ודלא כהע

 :פסק, עקבות דברי הטורב) ד' עיס( ע שם"בשוו

 מנה  הנגד  כודאתו  השעת  בנתבע  המון  מופס  תתובע  האם  שאומר  שי  מיש"
 שוב,  נתבע  הה  זלש  מונו  מהוא  שדים  עיש  שי  פל  עףא,  ו  בו  לודה  מהואש
 ."שטאה הענת טטעון לכול יינוא

 :ל"ח וז"זר על שיטתו בפרישה וכדברי הבח) ג"י, א"קיס(ע "הסמו

 קדון  פו  אלואה  התורת  בבר  כממון  הידו  לבא  שירוש  פ,נתבע  המון  מתופס"
 שוןל',  ו  כטעון  לכול  יינו  אשוב.  ודאתו  השעת  בעומד  ותופסו,  זה  ביוצא  כוא
 יוןל  כ"ר.  ל"כ  ע,מורה  גודאה  ההודאתו  לושה  עיסההתפש,  )  זעיףס(  טורה
 חייב  שא  לם  אהודות  לו  ליה  האל,  ו  להודה  שה  זיד  בוא  הממונו  שה  זידעש
 שעת  בתפסו  שוקא  דאיירי  דכתבש)  '  דעיףס(  ושן  שעיר  כלאו,  אמת  בול
 תפס  ורח  טהריש  השטות  לינה  אתביעתו  שראה  דיון  כעמא  טהיינוו,  ביעהת
 כתבתי  שכמו  וינו  אזהו.  ש"ע,  השטותו  לודותה  לו  ליה  האל,  מונו  מול
 ."ש"ע) םש( פרישה בהוכחתיו

ע  באר  בדעת  העיר  שושן  כי  רק  בראה  בשעת  מעשה  ההודאה  שהלה  עושה  מעשה "סמה
 .תפיסה אז מוכח שאין כוונתו להשטאה

 :ל"וז, סק כהעיר שושן והוסיף טעם על טעמופ) א"קיס( שםך "הש, הנהו

 א  לם  אהודות  לו  ליה  הא  לזה  ממודה  הידע  שוןכיד',  ו  כנתבע  המון  מתופס"
, ביעה תשעת  בתפסו  שוקא  דאיירי  דכתב  שושן  שעיר  כלאו.  אמת  בו  לחייבש
, מונו מו  לתפס  ורח  טהרי  שהשטות  לינה  אתביעתו  שראה  דיון  כעמא  טהיינוו
ח "ב  בראה  נכןו.  ג"ק  י"ע  ס"מל  ס"כע,  ינו  אזהו,  ש"ע,  הודות  לו  ליה  האל
 .ב" מער שתרומות הבעל וטור בכאורה לן כשמע מתבאמו. ש"ע) ' זעיףס(

 ממונו  שה  זידע  שכך  במהד,  יקר  עושן  שעיר  הברי  דראין  נעיון  החרי  אבלא
, שאתבעך  כלי  שת  אי  להחזיר  לתתחייב  שדעתי  יני  אומר  לוכל  ילאה,  ידוב
 י  לנה  ממרת  אמהכ  ל"אלד,  לי  שת  אי  להחזיר  לוצה  רעצמך  בתה  אאדרבהו
 דעת  יי  לייב  חאתה  שה  מדאי  ולאא,  ונגד  כךכ  ידך  בי  לש  יהלא  וידךב
 אני  ון  הך  לשבתי  הה  זעלו,  חרת  אנה  ממני  מתבעתו,  י  לשלם  לתתחייבש
 מנו  מפס  תזה  שיירי  מדאי  ולאא.  ה  זממון  לה  זמון  מנין  עמהו,  ך  בשטיתיה
 י  לנה  מו  למר  אביעה  תבשעתו,  ידו  בבר  כלו  שמונו  מהיה  שוא[  ה  זוב  חל  ערחו  כעלב
 א  לדאי  וו  להודה  שיון  כמרינן  אאזד,  ]ו  זנה  מל  עידי  בי  ליש  שה  מקחזי  אאני  וידךב
 .ו בשטהה

 :ל"ז וושן שעיר הברי דם הכךו
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, תבע  קקושטא  בלא  או  בשטה  הלא  שוכחה  הו  בש  יתפס  וטרח  שכיוןש
 כיוןש,  ני  אשטה  מייתי  הן  כתה  אהשטית  שמו  כוב  שנתבע  הטעון  יהאיךו

, ו  להודות  לו  ליה  הא  לחור  כעל  במנו  מתפוסו  לנגד  כתאמץ  הזה  שראהש
, לום  כך  לייב  חני  אאין  ולי  שת  אוטל  נתה  אמה  לו  לומר  לו  ליה  הדרבהא
 טור  הברי  דרחך  כבעלו  [...]  וסף  יהנמוקיה  ו"רמ  הדברי  מוכח  מכןו.  ל"כע
 מנו  מתפס  שמיירי  דזכירו  הלאג  ש"אעד,  ן  כפרש  לריך  צתרומות  הבעלו
 דו  יחת  תברו  מחו  לש  יםא,  יתא  אתרומות  העל  בלשון  בגםו,  ביעה  תשעתב
 שלך מבידי שה מאחזיק וידך  בי  לנה  מתובע  הו  לאמר  שמיירי  דומר  לשי',  וכ
 .דוקל ו" נןכ, ו זנה מלע

 ודם  קתפיסה  ההיות  לצריכה  דתרומות  העל  בשם  ב]'  זעיףס[ח  "ב  התב  כודע
 איו,  ל"ז  ו]ב"א  ס"ח[ב  "  מער  שיש  רםת  ש"בעה  בוא  הן  כבאמתו,  הודאהה
 ו  להודה  וטים  חטענו  ב]ב"ה  ע"ק  ל"ב[  דאמרינן  כמורה  גודאה  הויא  הפסת
, י  לשה  קבלא  [...]  הודאה  הודם  קהיות  לתפיסה  הצריכהו',  ו  כשעוריםב
 שעורים  מפטור  דטעמא  דתרומות  ההבעל  ליה  לביראב  ס"ח'    זשער  בהתםד
 ייב  חאין  שודה  האילו  כיה  לוה  העורים  שתובע  הבע  תלא  דכיון  דשום  מואה
 וחזק  מהייתי  שפי  לעורים  שבעתי  תא  לכך  לומר  לכול  יכשתפסו,  עורים  שול
 התפיסה  דפיר  שם  שתב  כהלכךו,  הדיא  לםת  ש"בעה  הכתב  שכמוו,  הםב
 בלא.  'ו  כאירר  מ"  בתןר  נ"  העתו  די  ללח  שכך  והודאה  הודם  קהיות  לריכהצ
כ "א,  ו  בשטה  הא  לשתק  ושלו  מתפס  דכיון  דלאא,  ן  כמימר  לייך  שלא  דכאה
 פס  תיא,  הודה  דתר  בדאף  [...]  עמא  טאי  הייך  שהודאה  החר  אשתפסה  כ"ה
 דבריו,  יקרל  ע"  נכןו,  פיסתו  תהניא  מהודאתו  מנתבע  הדר  הלא  דמן  זלכ
 [...]"ע "לח צ"הב ותרומות הבעלה

 גדנח  והתומים  "הב,  ע"היה  מקום  לומר  שמקרה  דנן  תלוי  לכאורה  במחלוקת  הסמ,  הנהו

תובים  מזמן  על כ"  ]חברת  הביטוח["ג  "שהרי  מדובר  כאן  שהזכויות  בקופה,  ך"והש  ר  שושןיהע
כ  אם  יוכל  לטעון  משטה  בנידון  דנן "וא.  אך  לא  מדובר  שתפסם  בעת  ההודאה,  שמו  של  התובע

 .יהיה תלוי לכאורה במחלוקת זו

 י  אפשרא,  לכל  השיטות  ואף  לדברי  העיר  שושן,  ך"ולם  נראה  שבמקרה  דנן  לפי  ביאור  השא
חלוקת  שמדובר  שזה  שהודו  לו  תפוס  בממונו  של משום  שדווקא  בנידון  המ.  לטעון  טענת  משטה

ך  בדעת "על  כך  אמר  הש,  בזהא  המודה  מסיבה  אחרת  כגון  משום  שהלווה  לו  או  הפקיד  וכיוצ
שהמודה  לא  חושש  מלהודות  בהשטאה  משום  שהממון  התפוס  אצל  הלה  אינו  קשור   ר  שושןיהע

וא  על  הממון  גופו  אשר אולם  בנידון  דנן  הרי  הוויתור  של  הנתבעת  ה.  לממון  שהוא  מודה  עליו
 .לא יוכל לטעון משטה אני בך י עלמאללכו כהאי גוונאבתפוס בידי התובע ולא ממון אחר ו

ע  נקט "ך  והמובאת  גם  בסמ"המצוטטת  בהמשך  דברי  הש  ר  שושןימנם  בלשונו  של  העא
ומשמע  לכאורה  שרק  בטרח ,  "השטותו  להודות  לו  ליה  האל,  מונו  מו  לתפס  ורח  טהריש:  "ל"וז

ך  עצמו  באר  את  דבריו  לעיל  שם  בסמוך  שהוא  משום  שמדובר  בשני  חובות "  אולם  הש.ותפס
ך "ונראה  מהש.  יך  ביאוררוצ.  מקרה  דנן  אינו  דומה  כןם  וא.  נפרדים  שאינם  קשורים  זה  לזה

 .לכאורה ששני הטעמים נכונים ומוסיפים הם זה על זה ומה שאין באחד יש בשני

ברת ח[הרי  התובע  מוחזק  בממון  ב,  קת  הפוסקים  הזוולם  גם  אם  נידון  דנן  היה  תלוי  במחלוא
 .משום כך יכול לומר קים לי ולא ניתן להוציא מידוו ]הביטוח
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 ין דין השטאה במחילהא

 במקרה  דנן  אין  דין  השטאה  כלל  שהרי  מדובר  במקרה  שהנתבעת  מוחלת  על  האיזון,  והנה

ה  כל  שכן  במחל ואם  בתפס  לא  אומרים  דין  השטא".  מוותרת"וכלשונה  בהסכם  המתוקן  ש

 .חוב ממון

ל בביאור מקור "וז, ך"סק  כדעת  העיר שושן ודלא כדעת השפ)  א"א  סקי"פ'  יס(  התומים,  הנהד
 :דין תפס שבספר התרומות

 על  בל  שבריו  דראשו,  ברא  סכח  מקר,  מרו  אאיה  רכח  מא  לה  זין  דדודאי"
 הוי דעמו טעיקרו', כו  וסתבראב  מ"א  ד"ב  ח"  משער  בכתבד,  מת  אתרומותה
ט "  כסעיף  במבוארכ,  שטאה  הענת  טייך  שא  לבמחילהו,  חילה  ממו  כיהל
)   זעיףס(ח  "הבו)  םש(  תרומות  העל  בברי  דדקו  צן  כאם  ו  [...]ם  שייןע
 שום  מטעם  הל  ככתבתי  שה  מפי  להאד,  ופס  תהיות  לריך  צודאה  הבשעתד
ך "ש  ההשגת  לקום  מאיןו,  יה  בייך  שחילה  מהמ,  ידו  בז  אין  אאםו,  חילהמ
 פשר  אזהוד,  יה  בזר  חלא  דמן  זל  כודאה  החר  אפס  תפילו  איה  לסביראד
ע "סמ  הברי  דדקוצ  [...]  ן  ליימא  קא  לבלא,  ח"  פסימן  בקמןה  ל"רמ  השיטתל
, חילה  מיה  לוי  הוף  סל  כוף  ס,כך  במהד,  ה  זלא  בידו  בפוס  תאפילוד)  ג"קיס(
 ופסן  תני  איאמר  שוקא  דבעיד)    דעיףס(  ושן  שעיר  הדברי  לסכיםך  ה"השו
 בעל  הלשון  דופיהך  ג"ש  הכתב  שמו  כ,ינו  אזהו,  י  לייב  חתהא  ששבילב
, חילה  משום  מטעם  הכל  דכתבתי  שה  מלפיו,  ע"סמ  כשמע  מטור  ותרומותה
 לוה  הידע  דעינן  בקר,  ה  זשביל  בו  אכי  הלאו  בפס  תם  אכך  בה  מן  כםא
 ."לל כחילה מיה לוי הא לן כא לאםד, פס תמלוהש

 :פסקנ) ט"כ' א סעי"פ' יס( ע שם"בשוו

 יןא,  ליך  עי  ליש  שחוב  מכך  וך  כמך  מבלתי  ק,דים  עפני  בברו  לחמודהה"
 איןש,  ה  פל  עלוה  מהיא  שין  בשטר  בלוה  מהיא  שיןב,  די  עתם  אומר  לריךצ
 מוחל  לדין  ההואו.  השביע  ללא  שענת  טלא  ושטאה  הענת  טא  לאן  כייךש
ם "ורכ  מ"וכ(  תובול  כ"צ  אכןו,  די  עתם  אומר  לריך  צאין  שדים  עפני  בובוח
 )."ג"סט ס"נ' יס עילל

 :תבכ) ג"ק ע"ס( שםך "השו

 שלם  מאינוש,  שטר  הל  כקיבל  שו  אשטר  הל  ענה  מקיבל  שו  לדהודה"  [...]  
 ו  אשטאה  הייכא  שלאד,  די  עתם  אמר  אלא  שי  פל  עף  אהודה  שה  מל  כול
 ."רעון פל עהודאה בשבעהה

 :תבכ) ז"קלס( ם שהתומיםו

'   דעיף  סעיל  למחבר  הסקפ  דה  מפי  להקשות  לאיןו',  כו  ומוחל  לדין  הוהוא"
, וחל  מם  אכן  של  כן  כםא,  ענה  טום  שטעון  לכול  יינו  אברו  חשל  מבתופסד
 ושן  שיר  על  שפירושו  לכאורה  לאיה  רצת  קמזהו,  ורך  צלא  לינא  דך  הן  כאםו

 מוחל  באן  כן  כאםו,  בידך  שנה  משביל  בופסם  תני  אהדיא  לומר  לצריךד,  םש
 ה מפי לדאח, איה ראן כין  אאמתב  ךא.  ה  זשל  כא  לה  זל  שדינוו,  ה  זריך  ציןא
 ן  כאםו,  מוחלל  כ"הו  דמהני  דפיסה  תל  שעמו  טיקרע)  א"קיס(  עיל  לכתבתיש
 ףא,  וטבעו  הדניו  אה  מל  עשרשו  ודין  היקר  עהודיענו  לרוך  עשולחן  הריךצ
 ו  לוחל  מהוא  ומלוה  היד  בהמשכוןו,  משכון  בנה  מו  לחייב  דיירי  אכאן  דםג
 יון  כמנםא,  שכון  ממלוה  לו  לש  יהאד,  הו  לגבי  ליכא  לפיסה  תן  כםא,  חובה
 צריך  ועבודו  שפקע  וחילה  מלח,  כדומה  ושטה  ממר  אצי  מא  לבמחילהד
 ."ן לשמע מא קטובאו, אן כין אשכון מאן כין אנהמ, שכונו מו להחזירל
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אין  דין  טענת  השטאה  כלל  כי   כהאי  גוונאבמקרה  דנן  הנתבעת  מחלה  את  זכותה  באיזון  וב
 . התחייב לה בהסכם הגירושין הראשוןזהו חוב ממוני שהתובע

 גדרת שליש ועיקול ביחס לדין מוחזקות וההשלכה לטענת השטאהה

לא  אמרינן ,  זר  על  הדין  שבנתן  ושילם  ולא  רק  התחייבחת  יוסף  יצינו  במקום  נוסף  שהבמ
 :סקפ) ג"ו סקי"ל שימןס( הלכות ביקור חולים בורה דעה יהטור, דהנה. השטאה

 ותר  ידמיהן  בו  להעלות  לסור  א,הם  לצריך  וולה  חרוב  וחמנין  סו  ליש  שמי"
 לא  ששעה  הורך  צפני  מרבה  הדמיהן  בו  לסקופ'  פי  אלא  אוד  עלא  ו.ראוי  הןמ
 רופא  השכר  בתנה  הם  אבל  א.מיהן  דלא  או  לין  א,ידו  בלא  אממנין  סצאומ
ע  שם "פ  בשו"כו(  [...]"  מים  דו  לאין  וו  לכר  מחכמתו  שו  ליתן  לייב  חרבהה

 ).ג' סעי

 :ם כתב שוסף יהביתו

 ליצה  חצות  מפרק  בדאיתא  מאיה  רהביא  וםן  ש"רמב  השון  לה  זכל"  [...]  
 תם  המסיק  ווז  זאתים  מך  לתתן  שנת  מל  עה  לחלוץ)  [...]  א,  ו  קבמותי(
 אסורים  הבית  מורח  בהיה  שרי  הכדתניא  וך  בייתי  השטה  מיה  לאמרהד

 כרו  שלא  או  לין  או  בהעבירני  וינר  דול  טיה  למר  אפניו  לעבורת  מייתהוה
"[...] 

 :זה הלשוןבי "בבדק הבית כתב שם הבו

 ,ו  לתן  נשלא  כילי  מהניד)  ה"כ  וד"כ'  י  סבמותי(  חולץ  הפרק  במרדכי  הכתב"
א "רשב  התשובות  בתוב  ככן  וידו  מהוציא  לכול  יינו  אוב  שו  לתן  נם  אבלא
 ."מ"ר ולף אימןס) א"ח(

 :יתאא)  א,וק( במות יבמקור הדין במסכתו

 אומרים שלכ [...] וטעת מליצה חיא הו זיא. שרה  כוטעת  מליצה  ח,בנן  רתנו"
 וטעת  מליצה  ח,כי  המי  נניאת.  וז  זאתים  מך  לתתןמ  ש"  עה  ללוץ  ח,ול
 ך  לתתן  שנת  מל  עה  ללוץ  ח,אומרים  של  כ.וטעת  מליצה  חיא  הו  זיא,  שירהכ
 ,ו  לאמרוו,  ה  לגון  האין  שבם  יפני  לנפלה  שחת  אאשה  במעשה  ו.וז  זאתיםמ
 הכשירה  וייא  חבי  רפני  לעשה  מבאו,  וז  זאתים  מך  לתתן  שתנ  מל  עה  ללוץח

 אביי  דקמיה  לתאא,  ה  לגון  האין  שבם  יפני  לפלה  נפא  פרב  דמוה  חתב[...]  
 ב  היל  ז,ה  למרא,  ה  לחלץ  דבתרל.  וז  זאתים  מך  לתתןמ  ש"  עה  לחלוץ[...]  

 בית מורח בהיה שרי  ה,ניא  תא  לימ,  יה  לבדה  עך  בני  אשטה  מ,יה  למרא,  יהל
 לא  או  ליןא,  העבירני  וינר  דול  טיה  לאמרו,  פניו  לעברא  מייתה  והיןאסורה
 ."ך בני אשטה ממי נכאה, ך בני אשטה מיה למר אאלמא, כרוש

פסק  דין  חליצה  מוטעת  בתוספת  פרט  דין נ)    נ'עי  סט"קס'  יס(  לכות  חליצה  הבן  העזראע  "בשוו
 :ל"וז, "שליש"בנושא 

 חליצהה,  וזק  ז"  קך  לתתןשמ  "  עה  ללוץ  ח,ו  לאומריםש,  וטעת  מחלוצה"
 י  פל  עואף  [...]  תנאי  הפל  כאפילוו,  לום  כו  לותנת  נינה  אפילוא,  שרהכ
 כר  ששארכ,  ו  ליתן  לייבת  חקום  מכלמ,  ו  לתן  תא  לם  אף  אשרה  כהחליצהש
 גון  האינו  שפני  מו  בפיצה  חאינה  שענה  טש  ים  אבלא.  לאכתן  מעשות  לכירש
 תתן שנת מל עה ליחלוץ שעוהוהטו, וצה ראינו שלא אחלוץ לייב  חהואו,  הל
 ו השלישה אמעות הו לתנה נם אבלא. לום כו ליתן לייבת חינהא, וזק ז" קול
 יש  רעיל  לעייןו()  מ"  רלףא  א"שב  רשובתת(  חזור  לכולה  יינהא,  מעות  הול
 )."ה"ס קימןס



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

20 

והיה .  לכאורה  משמע  שנתינת  ממון  ביד  שליש  הרי  היא  כנתינה  גמורה  ואין  בה  השטאהו
לבקשת  הנתבעת  יחשב  כמעין   ית  הדיןבי  לדמות  לכך  אם  וכאשר  מוטל  עיקול  מטעם  מקום  אול

קב  עיקול  זה ע  ]חברת  הביטוח[אינו  שולט  על  ממונו  שב,  נתינה  שהרי  התובע  כבנידון  דנן  למשל
כשליש  מטעם  הנתבעת  ושוב  תוכל  לטעון  השטאה  כי   ית  הדיןבשהוטל  ויתכן  אולי  שייחשב  

נראה  בסברא  שאין  הדבר  נחשב  כברשותה  שהרי  הממון  רשום אמנם  .  הממון  יחשב  גם  ברשותה
ללא  שיהיה  לנתבעת   ית  הדיןבניתן  להתבטל  כל  רגע  לפי  החלטת    ית  הדיןבעל  שמו  וגם  עיקול  

 .כל שליטה לעצור את ביטולו של העיקול

 .כדלהלן וולם באמת גם שליש גופו לא נחשב כנתינהא

 :תבכ) ג"קמס( ם ששובה תהפתחי, הנהד

ל "זב  ו"ל  נ"  זיגרק  א"ע  רגאון  הלע  ש"  שגליון  ב,מעות  הול  השלישה"
 מחלקש  ד"  עיבמותד  ד"  פמרדכי  בולת  זשלישה  הזכר  נאא  ל"רשבת  ה"שוב
 כה  זכבר  דלשתן  שמעמד  ביחלוץ  שחר  או  ליתנם  לאמרה  ושליש  לתנהנ  יןב
 יכולה  ודיין  עכה  זלא  דו  ליתנם  שמר  אהשליש  ושליש  לתם  סתנה  נביןו  הםב
 אף  דפשיטות  בכתבד  ש"כ'  יא  ס"מת  ר"שו  בעייןו.  ש"  עני  אשטה  מומרל
 ימנה  ההימוני  דלא  איבם  הכה  זא  לעדיין  דשטה  מומר  לכולה  יהשלישהב
 ."ד"סס ר"מ ס"חב' על ו"כ עה זה ביזכה שא לבל אהשלישל

 .ה וכדלהלן"קס' ע שם בסי"ז את דברי השו"ך גם באר הטכ

 :פסקנ)  א'עי סה"ס ק'יס( ע שם"בשו, הנהד

, חליצה  הל  ערבה  המון  מיקח  שו  ללומר  והטעותו  לפשר  אם  אמיהו"  [...]  
 ממון  השלישו  ילא  שיזהרוו).  כ"י  מ"נ(  כוף  לצטרך  נלא  שדי  כיה  לטעינןמ
). חולץה'    פרדכימ(  ך  ביינו  השטה  מו  לומר  לכולין  יא  לז  איכ,  ליש  שידב
 ."' נעיףט ס"ס קימן סקמן לעייןו

 :ל"א וז"ם באר את דברי הרמז ש"הטו

 חולץה'    פמרדכי  התב  ככן  שלשתן  שמעמדב  ירוש  פ,ממון  השלישוי  שלא"
 אחר  למעות  הותן  או  לן  תלשתן  שמעמד  בשליש  למרה  איא  האםל  ש"זו

 יד מלשתן שמעמד בותן אנה קהרי שו ליתן לשליש לו לש ידאי וז א,יחלוץש
 שליש למרה אא לם אבלא', כו וידו לא באלו כהוהו' כו וחליצה האחר ליתןל
 בלה  קםה  א"  הה  זלפיל  ו"כ  עלה  שן  העולם  לשתיקה  בו  לתנם  נלא  או  לןת
 ."ל"נ כו ליתנם לחייבתז ד" עו לשבעה נכן שכל ונייןק

 :זה הלשוןב) ח"קיס( א"כך הובא שם בביאור הגרו

ז "יא  ס"  פימןמ  ס"עח  ולשתן  שעמדי  מ"  עבר  כקנה  שיוןכ',  ו  כויזהרו"
 ."ש"שמ

 ):ד"כ' יס( כך כתב שם המרדכיו

 אחר  לקוקים  זני  שותם  או  לן  תלשתן  שמעמד  בשליש  למרה  איא  הםא"  [...]  
 לשתן  שמעמד  בותם  אנה  קהרי  שו  ליתן  לשליש  לו  לש  ידאי  וז  אי  ליחלוץש
 תובתה  כטר  שאפוקה  לכי  התר  בציא  מלא  וחליצה  האחר  לו  ליתנם  לידמ
 ידו  לבא  שדבר  בך  בני  אומר  משטה  לייך  שלאד  כתובה  בלגבותה  וישבעל
  [...]"ידו לא באילו כוי היבם לתתם לאמרה ושליש היד לבאו דכיוןו

 :ל"וז, בהמשך הביא המרדכי ראייה שמשטה לא שייך בנתן ושילםו
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 יה  ליהב  דיירי  מא  לכרו  שלא  או  לין  אהעבירני  וינר  דול  טאמר  דוהא"  [...]  
 טול  תיה  לאמר  שיירי  מלא  אך  בני  אשטה  מומר  לייך  שא  לבהא  דיד  מדינרה
 .כרו שלא או ליןל א"י קבהא דיעבירנ תם אבסוף לינרד

 שכרך  בינר  דולל  ט"  אבל  איפא  סדקתני  מידי  מהיב  ילא  דיירי  מבהכי  דדעת
 מרה  אא  לם  אבל  א,ידי  מיה  להיב  יא  לאכתי  דלמא  א,שלם  מכרו  שו  לותןנ
 לה  שם  הקוקים  זני  שותם  אשתיקהב)  שלישל(  ו  לתנתם  נלא  או  לן  תשלישל
 פי  טגרע  וני  קא  לעלמא  בירהאמ  בננהו  קבמאי  דיבם  הננהו  קלא  ועולםל
 מצי  דכרו  שלא  או  ליןה  א"אפ  וכיל  ה"  אופיה  גאיהו  דהעבירני  וינר  דטולמ
ל "א  דליש  שלא  אידי  מלא  ואמרה  קא  לאיהי  דכאש  ה"  כך  בני  אשטהל  מ"א
 ."ב"ר באיר משלום ושלה מו ליתןל

 ):ג"כ' יס( ו הלכות שליש כתב הטור"נ' מ סי"בחוו

 ו אפלוני לנה מחייב שדו יכתב בודה האם שתשובהל ב"ש ז"ראא ה"  אכתב"
 השביע ללא שטעון לכול יינו איכרת נחתימתו וליו עתום חהוא וחר אד יתבכ
 ."צמו עהשביע ללא שביד עוה הא לאי הכולי דודיתיה

 :ח שם כתב"הבו

ה "  סכללב',  כו  ודו  יכתב  בודה  האם  שתשובהש  ב"רא  הבי  אדוני  אוכתב"
 יה  הא  לם  אאף  דפסק  ודו  יכתב  בהודה  שער  משכיב  בה  זין  דתבכ'    אימןס
. ביד  עוה  הא  לאי  הכולי  דהשביע  ללא  ששוי  עדם  אמרינן  אא  לובעות
 בלא  [...]  ברו  חד  יתחת  מוצא  ייה  הד  יהכתב  שיה  ההמעשה  דשם  למבוארו
 חתם  ודו  יכתב  בכתב  שיה  הו  זשובה  תליה  עהשיב  שהמעשה  דפרש  ליןא
 ניין בקתנה מטר שאפילו דלום כאינו דשיטא פן כאם דברו לחסרו מלא ומוש
).   בלה  קםש(  וחלין  נש  יפרק  בדתנן  כלום  כינו  אריכו  יל  עקשורה  ובעדיםו
 כתב בכן שלכ'  יעיףה ס" נסימן בדלעיל כחר איד בשטר הה זפקיד האפילוו
 " [...]שוט פבר דהוא ודוי

 :זה הלשוןב) יז' א סעי"פ' מ סי"וח( א"כן נפסק ברמו

 מעמד  בו  אניין  בקהודה  שוא,  נה  מפלוני  לחייב  שדו  יכתב  בודה  האם"
 ,גהה.  השביע  ללא  שטענת  בלא  ושטאה  הטענת  ביפטר  לכול  יינוא,  לשתןש
 צלו  אתוב  כמצא  נם  אבלא.  ברו  חביד  שדו  יתב  כדוקאו)  ג"כ'  ימ  ס"ד'  ע(

, לוני  פפץ  חל  עלוני  פם  שכתב  שוא,  )ב"ז'    פרדכימ(  לוני  פל  שה  זשטרש
 ימן  סוף  סעיל  לנתבאר  שכמוו,  ן  כהש  עצמו  עהשביע  ללא  שומר  לאפשר

 ."ב" כעיףה ס"ס

 ."ח"ב [...] ואפילו הפקיד זה השטר ביד אחר ":תבכ) ות כא( בבאר הגולהו

 ט"ת  המבי"בשו,  דהנה.  באמת  מצינו  במפורש  לעניין  עיקול  גופו  שאינו  נחשב  למוחזקותו
 :זה הלשוןבתב כ) ד"צ' ב סי"ח(

מה  והלך  שמעון  למדינת  הים ראובן  שהיה  לו  שטר  חוב  על  שמעון  מסך  "
אשר  על   עיכבם  מפני  החובוונזדמנו  נכסים  משמעון  ביד  לוי  ובא  ראובן  

שמעון  ויהודה  בשמעו  שבאו  נכסים  משמעון  ליד  לוי  הוציא  שטר  חוב  שהיה 
לו  על  שמעון  מסך  מה  מוקדם  על  שטר  חוב  של  ראובן  וראובן  טוען  שאף 

הנכסים  מטלטלים  הם ששטר  חוב  יהודה  מוקדם  משטר  חוב  שלו  עם  כל  זה  
  [...]ומטלטלין אין להם קדימה זאת

נתנו  אחר  שנכתבו  השתי   נכסים  של  שמעון  שהם  ביד  לויהאם  ,  שובהת
אין  שום  קדימה  ליהודה  על  שטר  חוב  של  ראובן  כמו ,  חובות  של  שמעון

 שכתוב  בשניהם  דקנאי  ודאקני  וכל  הקודם  לגכות  זכה  ואפילו  הוא  אחרון
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ובאים  לגבות  כאחת  ואין  בנכסים  כדי   חד  מהםאם  לא  תפס  שום  או[...]  
  [...]"חולקין הנכסים ביניהם בשוה, שיגבה כל אחד חובו

לטובת  אחד   ית  דיןבי  "מצא  מפורש  שבמקרה  שעיקלו  ממון  של  שמעון  הנמצא  בידי  לוי  ענ
כל  זמן  שלא  תפס ,  אין  זה  נחשב  כתפוס  ומוחזק  בידיו  ביחס  לבעל  חוב  אחר,  מבעלי  החובות

 .שכן כאמור עיקול אינו נחשב למוחזק, ידיו את הממון גופואחד מהם ב

 ענת השטאה בכתב או עשה מעשהט

א "פ' ע בסי"מדברי השו, א  הביא  להלן להוכיח שטענת השטאה לא מועילה"מ  עמוס  שליט"גרה
 .נייןקהעוסק בדין הודאה בכתב ידו או ב

' ווקא בהשטאה של סיכי ד, היה  אולי  לומר  שיש  לחלק  בין  המקרים בהשטאה  יתכןיסברא  ב
דווקא  שם  כיון  שמה  שהודה  לו  הוא ,  א  העוסקת  בהודאה  בחוב  לאחר  שתבעו  אדם  אחר"פ

ומשום  כך  דווקא  בהשיב  לו .  הנתבע  שיחק  בו  ושיטה  בו,  מטעם  שכשם  שהתובע  שיחק  בו
. אולם  לשם  מה  הנתבע  יכתוב  הודאתו  או  יעשה  עליה  מעשה  קניין,  כדבריו  בעל  פה  וללא  מעשה

סימן  הדבר  שהודאתו ,  ואם  אמנם  כתב  או  הקנה.    לשחק  עמו  די  לו  בהודאה  בדיבורשהרי  כדי
אולם  מנגד  במקרה  המעבורת  במקרה  הגמרא  אמנם  כדי  לשטות .  מחייבת  ולא  נעשתה  בהשטאה

אולם .  בו  די  היה  אם  יסכים  להתחייב  לפני  בעל  המעבורת  לשלם  לו  דינר  כדי  שיעבירו  את  הנהר
  בעל  המעבורת  ידרוש  ממנו  לעשות  מעשה  קניין  או  לכתוב  את היה  נראה  לכאורה  לומר  כי  אם

הרי  וודאי  שהיה  כותב  לו  או ,  התחייבותו  לדינר  ומבלי  שיעשה  זאת  לא  היה  מסכים  להעבירו
אולי  יכול  היה  לטעון   כהאי  גוונאבו,  עושה  עמו  מעשה  קניין  כדי  להציל  עצמו  מבית  האסורים

, ואם כך היה הדין. הגנתו כי לא הייתה לו ברירהומה שכתב או עשה קניין יטען ל, משטה  אני בך
אזי  במקרה  דנן  שללא  כתיבת  הסכם  חדש  ברור  שלא  היה  מסכים  התובע  להעביר  לנתבעת 

ולכן  היה  נראה  לקבל  את  טענת .  במזומן  ללא  תשלומים  כבקשתהח  "  שמישים  ושנים  אלףח
ת  השטאה  אינה הנימוקים  שכתבתי  שטענ  ליבההשטאה  אם  הייתה  נטענת  כבר  בדיון  הראשון  

אולם  מנגד  היה  מקום  לומר  כי  ברגע  שנעשה  קניין .  שייכת  בנידון  דנן  מהטעמים  הנזכרים  לעיל
שאף  שלא "  תליוהו  וזבין"סבר  וקיבל  וכעין  סברת  ,  או  כתיבה  או  שילם  גם  אם  היה  אנוס  על  כך

נביא וכדי  לבאר  אם  במשטה  בדין  מעבורת  מועיל  קניין  .  רצה  תלינן  שהסכים  מסיבות  ענייניות
 .כדלהלן ואת המקורות הבאים ונוכיח כי להלכה אם יעשה קניין באמת תתבטל טענת השטאה

 או בשטר או בשבועה או נתינת משכון אם נחשב כנתן לעניין טענת השטאה נייןקיוב בח

 ו  לשבעה  נכן  שכל  וניין  קבלה  קםה  א"  הה  זלפיו":  זה  הלשוןבז  שהזכרנו  לעיל  סיים  דבריו  "טה
 ."ל"נ כו לתנםי לחייבתז ד"ע

 :תבכ) נ' סעי, ט"קס' ז סי"בהעא( ע שם"השו, הנהו

 ."חזור לכולה יינהא, מעות הו לו השלישה אמעות הו לתנה נם אאבל"

 :ל"תב וזכ) ג"קנס( ש שם"הבו

 ין  אניין  בקו  אשטר  בצמה  עת  אייבה  חם  אבל  א,עות  מו  לתנה  נם  אאבל"
 תב  כתן  נםל  א"יק  דב  גל  עף  א.םא  ש"שב  רשובות  תאישה  היד  מוציאיןמ

אני ש,  א"  פימןה  ס"תש  ב"מ  כשטאה  הטענת  בצמו  עת  אפטורי  ל"  אברולח
 ומר  ליתי  תמהיכא  וחנם  בחלוץ  לה  זחייב  דעסק  הנו  לדוע  יהכא  דהא

 ו  לחייב  שוא  המת  אסתמא  מאמרינן  דםכ  ש"שא  מ,חנם  בצמו  עת  איתחייבד
 ."ליוי ע"ת כו לתן נאשרכ
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. מ  הכול  לפי  העניין  והמקרה"מ,  "  ידוכתב"מצא  שאף  שטענת  השטאה  לא  תתקבל  בנ
 .אזי נאמן לומר משטה אני, ובמקרה שנראה בסברא שגם בכתיבה שייכת טענת השטאה

 :ש כתב"ל דברי הבע) ות יאא (א"בהגהות הרעקו

הגה  ובמקור  הדין  שם  בתשובת ב)  כב'  עיס  (ס  קכט"מ  סו"ע  חו"עיין  שו"
 ."הנימ נייןקבואר דסבירא ליה דמ) ג"ד ס"לל סכ (ש"הרא

 :פסקנ) ב" כ'עי סט"כ ק'יס (ע שם"בשוו

 וב חטר שמלוה הו לימסור שדע, לוה דמשעבדי מורפין טין אהקבלן והערב"
 י  מ,גהה.  ה  פל  עביעה  תיהוי  ללא  דיכי  היכ,  טרות  שניין  קרך  דו  ליקנהוו

 ה  מפי  כייבח,  כר  שו  ליתן  לניין  קבל  קאם,  עדו  ביערב  שברו  לחכר  שנדרש
ש "ראה  (עלמא  באמירה  בכר  שו  ליתן  לריך  ציןא,  ניין  קבל  קא  לאםו.  קצבש
 )."' גימןד ס" סללכ

 :תבכ) ה"י אות כ"תכ (ז"בטו

נראה  לי  דהוא  הדין  לא  נתנה  אלא  נשבעה לו ליתן חייבת ',  אבל  אם  נתנה  כו"
א  דאין "י  בשם  הרשב"שכתב  ב  נייןקוזה  חמור  משטר  ו,  לקיים  את  השבועה

 ."מוציאין ממנה

 :ע שם כתב"גהותיו לשוה ביגר אקיבא עביור

' יס'  תשוא  ב"מ  רכרו  שו  להקדים  כוי  המשכוןב  ו"נ,  חזור  לכולה  יאינה"
 ."ו"פ

 ת"ח והאו"מחלוקת הקצוה –א לא אמרינן השטאה "ניין שבו גם לרשבק

 :פסקנ) ב כ'כט סעי ק'יס( מ"ע חו"בשוו

 וב חטר שמלוה הו לימסור שדע, לוה דמשעבדי מורפין טין אהקבלן והערב"
 מי,  גהה.  ה  פל  עביעה  תיהוי  ללא  דיכי  היכ,  טרות  שניין  קרך  דו  להויקנו

 ה  מפי  כייבח,  כר  שו  ליתן  לניין  קבל  קםא,  עדו  ביערב  שברו  לחכר  שנדרש
ש "ראה(  עלמא  באמירה  בכר  שו  ליתן  לריך  ציןא,  ניין  קבל  קא  לאםו.  קצבש
 )."' גימןד ס" סללכ

 :זה הלשוןבתב על כך כ) ח"קס( ם שחושן ההקצותו

 אומר לה זין דמדמהד) 'ג' יד ס" סללת  כ"וש(ש  "הרא  בייןע,  ניין  קיבל  קאם"
א "רשב  הדעת  לפילו  אנראהו).  א,  טזק  ק"ב  (כרו  שלא  או  לאין  דינר  דולט
ג "ק  נ"ט  ס"ס  קימןס)  ע"הא  (מואל  שבית  בובאה)  מ"  רלףא'  יא  ס"ת  ח"וש(
 ו  אשטר  בצמה  עת  אייבה  חאפילו  דוז  זאתים  מתתן  שנת  מל  עה  ללץ  חביג

 ה  לחלוץ  לוא  המחויב  דיון  כאונס  לומה  דהתם  דשום  מהני  מא  לנייןבק
, ל"ז)  ף"רי  הדפיב  ב,  ד  לבמותי  (ליצה  חצות  מרקי  פ"נ  מראה  נכןו,  חנםב
 יא  הנוסה  אעין  כחליצה  בתורה  הן  מליו  עמיא  רמצוה  וגון  האינו  שכיוןד
 ן  מותר  יהדה  באתני  דה  מכל  ויה  לזיא  חא  להא  דידי  מפסיד  מא  למי  נאיהוו
 אפילוא  ד"רשב  ליה  לבירא  סכי  המשוםו,  ש"  עפטורה  ותנתה  הו  לראויה
כ "שאמ,  עות  מושלשכ  ה"  אלא  אאנוס  לדומה  דשום  מהני  מא  לניין  וקטרש
 הוא  דתבכ)  כ"קס  (תומיםו.  לום  כניין  קאחר  ליןכ  א"  אונס  אייך  שלא  דכאה
 ניין  קפילו  אליצה  חבי  גיה  לביראא  ס"רשב  דיוןא  כ"הרשבש  ו"רא  החלוקתמ
  [...]"ודהא מ"רשב הם גכאן דראהד נ"ולפענ. הני מאל

 :פסק כאמורנ)  ז־ח'עי סד"ס ר'יס( מ"ע חו"הנה בשוו
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 אני  ועבירניה:  ל"או,  פניו  לעבורת  מייתה  והאסורים  הבית  מברח  שי  מוכן"
 אמרו,  ייד  ציה  האםו.  ו  לראוי  הכרו  שלא  או  ליןא,  העבירוו,  ינר  דך  לותןנ
 יוצא  כל  ככןו,  מו  עהתנה  שה  מל  כו  לותן  נ,העבירני  וצודתך  מטלב:  יהל
 ליו  עיתן  לגילות  ראין  שדבר  ביינו  הכרו  שלא  או  לאין  דאא  ה"  י,גהה.  זהב
 ייבח,  פואה  רו  אדים  ששבעת  הגוןכ,  רבה  היתן  לדרך  שדבר  בבלא,  רבהה
 בשדכנותו). ליצה חצות מרקש פ"הרא ווספותת( מו עהתנה שה מל כו  ליתןל
ה " קללש כ"ראה( רבה הו לתת למו עהתנה שי פלע ףא, כרו שלא אד יו ליןא
 שלאב,  מורים  אברים  דבמה).  ם"והר  משם  בתרא  בגוזלה'    פמרדכיו'  א'  יס
 ."ידו מהוציאה לכול יינו אדברים הלו אכל בו לתן נם אבלא. ו לתןנ

 :תבכ) ג"קס( ח שם"בקצוהו

 ל כו ליתן לצריך שראה נו ליתן לף כתקיעת בו אשבע  נאם  ו,ו  לתן  נם  אאבל"
 סלק  משבועהו,  ך  בני  אשטה  מלא  אאינו  דטעם  העיקרד,  נשבע  שיון  ככרוש
  [...]"שטאהה

 :תבכ) ח"קס( ביאורים נתיבות המשפטוב

 ו אניין קהני  מי  אלעניןו.  'ו  כסרסור  בדין  הכןד  ו"ק  י"ך  ס"  שיין  ע,בשדכנותו
, לחליצה  וינר  דטול  לה  זמדמין  שאףש'  ק  ו"א  ס"  פימן  סתומים  בתבכ,  טרש
 אפילו  דבוארמ)  ג"קנש  ס"ב  בם  שאהר,  ה"הגב'    נעיףס(ט  "ס  קימןע  ס"הבאו
 סוףב,  )מ"  רלףא'  יא  ס"  חתשובהב(א  "רשב  הדברי  מהוא  והני  מא  לנייןק
, ינר  דטול  לותו  אדמהכ  מ"ג  דףא,  רב  עביג)  ה"הגב  ב"  כעיףס(ט  "כ  קימןס
 בואר  מריה.  הני  מנייןדק)  'ג'  יד  ס"  סלל  כתשובהב(ש  "רא  השם  בתבמ  כ"מ
ט "כ  קימן  סבסוףש  ו"ע,  ניין  קהני  מיש  א"הראא  ל"רשב  הין  בחלוקת  מישש
 ).כ"ק סומיםת(

, מרדכי  הל  עולקש  ח"הרא  דנהיד,  לל  כחלוקת  מליכא  דראהד  נ"לפענו
 ומר  ליכול  דמרו  אלא  דיה  לביראס)  ד"עק'  יק  ס"ב  (גוזל  הרק  פהמרדכיד
 יהל  ביראס'    גימןד  ס"  סלל  כתשובהש  ב"הראו,  מצוה  דמילי  בק  רשטהמ
ש "רא  התבה  כ"משוו[,  ניין  קלא  בוכה  זינו  אכרו  שכדי  מותר  יהוא  שבר  דכלש
כ " גודה ימצוה דמילי בבלא. ניין קזה  להנימ,  שטה  מטעם  מנה  קלא  דצוה  מלאו  דבמידיד
 שום מואה, הני מא לניין קאפילול ד"סא ד"הרשב דדאי ובלא. ]ניין קהני מלאד
 ערב  לדמיאו,  העבירני  ונרי  דטול  במו  כמצוה  דמילי  בוקא  דהואל  ד"סד
 ניין  קהני  מלאד)  '  ועיףס(ב  "  קימןע  ס"אה  בוסקים  פהרבהל  ל"ס  דכתובהד
 מידיכ  ב"שאמ,  אונס  בניין  קהוי  ונוס  אוא  הם  שגםו,  עביד  קמצוה  דשוםמ
 ועיל  יא  ליתי  תהיכימ,  דיבור  בתחייב  מלא  דק  רוא  ההטעם  דצוה  מלאוד
 מילי  בדוקאד,  הדיאב'    כימן  ס]שלישי  הטורה['    דלקץ  ח"תשבה  ב"כו.  נייןק
 [...]ש "ע, ניין קהני מצוה מלאו דמידי בבלא, הני מא לניין קפילו אמצוהד

 בלא,  הני  מא  לניין  קאפילו  ושטה  מטעון  לכול  ימצוה  דבמיליד,  זה  מיוצאה
 הוא  שף  אדבר  בונאה  אשישכ,  שדכן  וסרסור  וועל  פגון  כצוה  מלאו  דמידיב
 הוא  שוא,  ניין  קהיה  שא  לםא,  שטהמ  טעון  לכול  יועה  טדעת  האין  שכדיב
 אינו ולל כונאה אוי הא לשובד, צבה קו לאין  וב  רך  סעמים  פיתן  לדרך  שברד
 ."שטה מטעון לכולי

 :ז שם שכתב' א בסעי"הנה הבאנו את דברי הרמו

 ."פ שהתנה עמו לתת לו הרבה"ובשדכנות אין לו אלא שכרו אע"

 :ל"ד וז"תב בתוכ) ח"קס (ש שם"בפתו

 ו  לנתן  שתנה  מל  עשטר  בהזכיר  ווב  חטר  שו  אשכון  מו  לתן  נואם"  [...]  
 גוף  בנה  קו  ליאמר  שדע,  אן  כין  אשכון  מאן  כין  אמנהל  ד"  ימינ,  חילהת
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 ים קשדכן הומר לכול יוב חטר שו  אשכון  מנתןפ  ב"עכ  דראהמ  נ"מ,  משכוןה
 צריך  דו  לראוי  השכר  מותר  יו  לבטיח  האם  דהו  לסבירא  דבוותא  רהנך  כיל
 דור  הכמי  חקיבלו  ויימו  קבר  כמשכון  התינת  נלא  בבלא,  נאו  תקייםל
  [...]יטבש ה"ד ע"כע, מוט תלא שתד יהואא ו"מ רהכרעתכ

ל "יי  קא  להאד,  שטר  הזקת  חיה  להני  מא  לטר  שפוס  תאםד  ם  שבואר  מךא
 בית כלא אמי דגבוי כגבות לעומד הטר שאמרי  ד]ב"ח  ע"  לבמותי[  מאי  שביתכ
 הבאתיש'  ה'  יס]  מ"וק  ח"הדומ  [יהודה  בודע  נתשובת  בםג.  [ש"ע',  ו  כללה
 יקרי  מא  לטר  שתפוס  שמהדכ  "  גבוארה  מ"קס'    חעיףה  ס"ל  רימן  סעילל
, וחזק מקרא נא לובו שנגד שכגם דעולה פושה עהשטר שלאא, הכי בוחזקמ
 שובת  תל  עולקז  ח"נ  קימןב  ס"  חעקב  יבות  שתשובת  בםג  [...]  יטבש  ה"ע
, שדכנות  בכרו  שק  רו  ליתןצ  ל"אא  ד"מר  הכרעת  כפסוק  לדעתול  ו"נח  ה"ב
 ו  לתן  נא  לאפילוכ  ד"  גכתבו,  ידו  מוציאין  מאין  דו  לתן  נכבר  שיכא  הולתז

 ין אדינא דפיקא סהוא דיוןכ, ו ליתן שד עידו בעכבו לכול ישכון מק רעותמ
 בלא,  ו"פ'  יא  ס"מ  רתשובת  בפשיטות  בסק  פכןו,  משכון  הידו  מוציאיןמ
 רוטנבורגמ(ם  "הרש  מ"מ  כמור  גניין  בקו  להיקנ  שד  עהני  מא  לד  יתיבתכ
ש "ב  ע"כ'  י  סזיקין  נספר  ליימוני  מתשובת  בובאה)  ב"תקנת'  י  סראג  פפוסד

"[...] 

לבטל סברת השטאה   נייןקש  אי  מהני  "א  והרא"חלקו  הרשב  נמצא  לסיכום  שלדעת  התומיםנ
  קניין  לבטל לכל  הדעות  בעניין  שאינו  מצוה  מהני  נתיבות  המשפטהבדין  מעבורת  ואילו  לדעת  

 .ורק במילי דמצוה יכול לטעון משטה ואפילו קניין לא מהני. סברת השטאה

 ענת הוויתור בשל לחץ כלכליט

 כירה באונס דנפשיהמ

 :יתאא) ב, זמ (תרא בבא במסכתב

 או  ליא,  יניש  אמזבין  דלכ,  ט"  מ.ביני  זביניה  זזבין  וליוהו  ת,ונא  הב  ראמר"
 נפשיה דונסאא אני שדילמאו. ביני זיניהב זכי  האפילוו,  זבין  מוה  הא  לאניסד
  [...]"אחריני דאונסאמ

 :ל"ם וזם ש"באר הרשבו

 או  לי  אוכר  מאדם  שטליתו  ויתו  בכלי  ופצים  חוב  ר,יניש  אמזבין  דדכל"
 רחו  כעל  בביני  זביניה  זוהה  ה"אפ  וזבין  מוה  הא  למעות  בדחיק  ואניסד
 ברים  דיןב  ממכר  ומקח  בילוק  חורה  תתנה  נלא  שמקני  ומר  גא  לפילוא
 ףנ  א"ה  ווקח  לונה  קולהו  כלא  או  לריכין  צאין  שדברים  למכרן  וו  לצריכיןה
. מקני ומר גלא  דב  גל  עף  אמים  דקיבל  וואיל  הוקח  לונה  קוכר  מאניס  דב  גלע

 התם  דדעתו  מפציו  חוכר  מך  כמתוך  ומעות  לצריך  ש,נפשיה  דונס  אשאני
 א  להתם  דמכור  לוות  אמכריחין  ש,אחריני  דמאונסא.  מקני  ומר  גמימר  ליכאא
 ."מקני ומרג

כ  לא "במקרה  דנן  מתברר  וכפי  שהרחבנו  כי  הנתבעת  וודאי  גם  לטענתה  וטענת  ב,  הנהו
" פרייארית"עתנית  ואינה  עלה  נידף  אינה  ד  –  בנה  העיד  כי  היא  כלשונו.  הייתה  מעולם  שוטה

  וכי העדים  של  הנתבעת  שהם  עורכי  הדין  שבמשרד  בה  עבדה  הנתבעת.  ויודעת  לעמוד  על  שלה
הם  אלו  אשר  חתמו  על  במסמכים  בהסכם  המתוקן  לא  העידו  שהנתבעת  לא  הייתה  שקולה 

גם  דיווחי  הטיפול  ברווחה  עוסקים .  בדעתה  כאשר  יזמה  את  ההסכם  המתוקן  ואף  העידו  להפך
 .במצוקה כלכלית ואישית קשה אולם אינם מדווחים על חוסר שפיות או על חוסר שיקול דעת
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הגמרא  בו  מדובר  על  אדם  במצוקה  כלכלית  קשה  עד  שמוכר  הוא קרה  זה  תואם  את  מקרה  מ
בכגון  זה  אומרת .  ם"את  כלי  תשמישו  וחפציו  האישיים  כמו  טליתו  וכלי  ביתו  כלשון  הרשב

הגמרא  כי  אדם  המוכר  כלי  ביתו  מכירתו  מכירה  שכן  הוא  החליט  מחמת  מצוקתו  הכלכלית  מתוך 
. כרם  כדי  להשיג  מעות  ולצאת  מדוחקוחישוב  מדעת  ומרצון  של  רווח  והפסד  כי  עדיף  לו  למ

. כי  מנפשו  ומדעתו  עשה  זאת  ונחשב  כמכר  מתוך  שיקול  דעת".  אונס  דנפשיה"  –  ל  כינוהו"חז
כי  עדיף ,  שנקלעה  למצוקה  קשה  עשתה  חשבון  מתוך  רצון  לצאת  ממצוקתה  אישההבמקרה  דנן  

שתקבלם  רק   ]חברת  הביטוח[לה  לוותר  ולמחול  על  התחייבות  עתידית  של  איזון  הנכסים  ב
מישים חובמקום  זאת  קבלה  .  בגמילתם  כעבור  שנים  רבות  ובתשלומים  חודשיים  ככל  פנסיה

אף  אמנם  כי .  סכום  אשר  יכול  לחלצה  ממצוקה  באותה  עת  ונקודת  זמן,  במזומןח  "  שושנים  אלף
כי  עיקר  מצוקתה  נגרמה  לה  באשמת  הבעל  משום  שמעת  עזיבת  הבית  הפסיק  את   אישההטענת  

אולם  הוא  לא  עשה  זאת  באופן  ישיר  כדי  שתחזור  בה  מהסכם .  את  הביתכל  תשלומי  הוצ
שבה  ממנו  כאמור  ביוזמתה   אישהההגירושין  כשנה  קודם  לעריכת  הסכם  הגירושין  וחתימתו  ש

 .ונעשה הסכם חדש מתוקן

באונסיה  דנפשיה  קבל  המוכר  את  מלוא  המחיר  לחפציו  וכלי  הבית  שמכר  ואילו ,  הנהו
כמו .  ]חברת  הביטוח[וויתרה  על  מחצית  כספי  ח  "  שישים  ושנים  אלףמחבנידון  דנן  הרי  תמורת  

 .בהשתתפות האב במדור ילדיו חודש בחודשוח " שלףאכן ויתרה על 

התייחס  לעניין  זה  ובעניין  מחיר  התמורה  מצינו  כי  מכירת  שטר  חוב  שפירעונו  הוא  במועד ב
". טובת  הנאה"נה  מכירה  במכירה  זו  מכו.  פחות  מהמחיר  הנקוב  בשטר  ואהעתידי  הרי  כי  מכירו  

א  ובעוד ,  ב  בעניין  מכירת  כתובה  בטובת  הנאה  ובמסכת  מכות  ג,  ראה  מסכת  בבא  קמא  פח
כך  שמכירת  זכויותיה  העתידיות  על  פי  ההסכם  הראשון  במחיר  מזומן  כאן .  מקומות  רבים

ששיעור   צויןי.  ועכשיו  הרי  היא  נקראת  מכירה  במחירה  האמתי  שכן  זו  מכירה  בטובת  הנאה
אינו  אחיד  והוא  ספציפי  לכל  מקרה  לגופו  והוא  תלוי  בגורמים  ונתונים "  טובת  הנאה"ר  במחי

במקרה  דנן  כאשר  הנתבעת  זקוקה  למתן  בסתר  ותווי  קנייה  מהרווחה .  מקרהלהמשתנים  ממקרה  
במזומן  הם  כדאיים  לה  בעת ח  "  שמישים  ושנים  אלףחנראה  לי  ברור  כי  ,  ותרומות  אחרות

 .פים רבים יותר אולם מאוחרים בשנים רבותהרלוונטית הרבה יותר מכס

 פסיקה והיחס בינה ובין גמירות הדעתה

ש  להבהיר  כי  אם  מבחינה  משפטית  ועל  פי  הפסיקה הייתה הוראה ברורה כי ללא אישור ערכאה י
היה  מקום  אולי  לומר  כי  הנתבעת  לא  אישרה  את  תיקון ,  משפטית  אין  לשינוי  הסכם  כל  תוקף

אולם  להלן  נבהיר  כי  גם  מבחינת .  ה  סמיכות  דעת  על  שינוי  ההסכםההסכם  בכוונה  וכי  אין  ל
 .בר תוקף ואההפסיקה הכללית הסכם זה 

, שינוי  של  הסכם  גירושין  דורש  שינוי  בכתב  וכן  אישור  של  ערכאה  משפטית,  דרך  כללב
 ):א (2כלשון החוק ליחסי ממון סעיף 

ית   ב–הלן  ל  (סכם  ממון  טעון  אישור  בית  המשפט  לעניני  משפחהה"
ו  בית  הדין  הדתי  שלו  סמכות  השיפוט  בענייני  נישואין  וגירושין א)  המשפט

וכן  טעון  שינוי  של  הסכם  כזה  אישור ,  )  בית  הדין–הלן  ל  (של  בני  הזוג
 ."כאמור

 ):ד (הסכם גירושין דינו כהסכם ממון כלשון החוק שם, עניין זהל

דינו ,  ית  הדיןהסכם  בין  בני  הזוג  שאושר  בפסק  דין  להתרת  נישואין  על  ידי  ב"
 ."אושר לפי סעיף זהשן סכם ממוהדין כ
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רציונל  מאחורי  הדרישה  הזו  היא  כדי  לבדוק  שהצדדים  מודעים  היטיב  למשמעות  השינוי ה
 419/84א  "  עאהר  (.לפיכך  נקבע  בפסיקה  כי  הסכם  שאינו  מאושר  דינו  להתבטל.  ולתוצאותיו

 )בידורא'  נבידור א486/87א "ע. טד ל" פ,)וכמינץט (רמלכ'  נוכמינץט

כל  הסכם  ממון  וכן  לכל  הסכם  גירושין  יש  מימד לאחר  שמנקבע  בפסיקה  כי  ,  מרות  זאתל
צדדים  התנהגו  לפי  ההסכמים  ביניהם  ההסכם  ייחשב  בר השבהם    לפיכך  במקרים,  חוזי  והסכמי

 :08־10־2623פ "לעניין זה ראה בה. תוקף מכח דיני החוזים אף אם לא אושר בצורת פסק דין

 נאי  תהווה  ממון  מהסכםש  ל"ימי  ב"  עמוענק  הישור  איכ,  וא  ההכלל"
 ).776) 3 (טד ל"פ, )רעביש (יש' נ) רעביש (י ש169/83א"ע (תקפותול

 וסף  נובד  רשפט  מית  באישור  ברואים  השי,  כלל  לחריגכ,  את  זם  עחדי
, ש"ימי  ב"  עושר  אלא  שמון  מסכם  הםג,  לפיהםו,  וג  זני  בערכו  שהסכםל

'   נבידור  א486/87א"ע'  ר  (חוזים  היניי  ד"פע  קף  תהסכם  להיחשב  לעשוי
 י  פל  עתנהגו  ההסכם  הל  עתימת  הצדדים  חאז  מאשרכ  –  כלוה)  [...]  בידורא
 ."יניהם במוסכםה

י  שינוי  של  התנהגות  הצדדים  עצמם  כמו "של  הסכם  ממון  יכול  לקבל  תוקף  ע  ינוישמו  כן  כ
 :4946/94 א" עגברה אוכפי שנכתב בתיק. שהדבר אפשרי בהסכם ממון ראשוני

 כול  יביטולה.  חר  אוזה  חדי  יל  עהחוזה  מנובעים  החיובים  הת  אבטל  ליתןנ"
 ."יכללא מוזה חדי יל עיןב, פורש מוזה חדי יל עין בהעשותל

התנאים .  לא  כל  התנהגות  של  הצדדים  יוצרת  ביטול  או  שינוי  של  הסכם  הממון,  מובןכ
 :והם, 08־17140ש "מ להגיע לכלל שינוי של הסכם נכתבו בתמ"הדרושים ע

 פי  להתקיים  לנכון  ואוי  רהסכם  הישור  אגם  ללא  שברו  סצדדים  האםה"
 הותי  מלק  חביצעו  והסכם  הסתמכו  על  הצדדים  האםה  ;וראותיוה
 חלף  שהו  הזמןמ  ;הסכם  הכוח  מכסים  נחולקו  וועברו  האםה  ;הוראותיומ
 ."הסכם הישור אאי לסיבות ההןמ ;הסכם הריתת כאזמ

. מחוקק  מפני  חיסרון  גמירות  דעת  של  הצדדים  אינו  קייםהחשש  של  ה,  נסיבות  אלוב
ל  מהווים  אות  ומופת  להבנת  הצדדים  את  התהליך  ואת  חפצם  החד  משמעי  בקיומו "התנאים  הנ
 .מתייתר ית הדיןבש או "ולפיכך הצורך באישור ביהמ. של השינוי

 דרךב,  םההסכ  מהותי  מינוי  ששונה  במן  זאורך  לעלו  פצדדים  הני  שו  במקרהב,  אור  האמורל
 צד  הידיעתב'  כדו  וספים  כהוצאת  בשינוי  הל  עסתמך  הצדדים  החד  אמחמתו  שאופןב.  וסכמתמ

 וזית  חבחינה  מקף  תינו  אראשוני  הההסכם  שומר  לצדקה  הש  יזה  כמקרהב,  ב  לבתום  ונגדשכ
 .וזה חכל כמהותי הנסיבות הינוי שחמתמ

  ההסכם  המתוקן  ופרע  את התובע  קיים  את.  ל"נידון  דנן  מתקיימים  כל  התנאים  החוקיים  הנב
הנתבעת  לא  תבעה  את .  ל"הנתבעת  קבלה  את  הסכום  הנ.  במזומןח  "  שמישים  ושנים  אלףחסך  

שנים  תמימות  להסכם   משחחלפו  .  עלות  המדור  על  הילדים  כפי  שוויתרה  בהסכם  המתוקן
ית בהצדדים בקשו לאשר את ההסכם אף בלי הגעתם ל. המתוקן והצדדים התנהלו על פיו כאמור

הנתבעת  חתמה  גם  ובנוסף  על  וויתור  על  כל  טענה  ותביעה  ביחס  להסכמתה  להסכם .  ןהדי
הנתבעת  חתמה  בפני .  ד  על  בקשתה  לאישור  ההסכם  המתוקן"הנתבעת  חתמה  בפני  עו.  המתוקן

 .נמצא כי ההסכם המתוקן תקף ככל חוזה בין שני צדדים. ד על קבלת הסכום מידי התובע"עו

כוחו  ככל  שטר  הסכם  וחוזה  הן .    נעשה  בגמירות  דעת  גמורהמצא  כי  תיקון  הסכם  הגירושיןנ
 .מבחינה הלכתית והן מבחינה חוקית
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 ש"ודאת הנתבעת בביהמה

ית בכ  התובע  השלמת  מסמכים  על  פי  הוראת  "גיש  בה)  03.01.2017(ז  "שע  תטבתב'  התאריך  ב
ון  תשלום ו  נידב)  22.05.2012(ב  "שע  תסיוןב'  אש  מתאריך  "וביניהם  את  פרוטוקול  ביהמ  הדין

חלקה  של  הנתבעת  בחוב  משותף  לבנק  דיסקונט  שהתובע  שילם  אותו  במקומה  לבנק  ותבעו 
 :זה הלשוןבבין הדברים שם אומרת הנתבעת . ש"מהנתבעת בביהמ

הוא  חוייב   [...]  ויתרתי  על  ים  של  כסף,  ]חברת  הביטוח[זה  אני  ויתרתי  על  "
כיון ,  ח"שאלף    מישים  ושנייםח,  הרבני  לשלם  לי  את  הכתובה  ית  הדיןבב

הוא ,  לקחתי,  פ"שהיו  לי  הוצל,  לשלם  דברים  אחרים  אוד  לחוצהמשהייתי  
אמרתי  כיוון  שאני  חייבת  לשלם  כספים  נוספים ח  "  שלףאחוייב  לשלם  ב  

שזה  לא ,  ]חברת  הביטוח[אוותר  על  ה,  אמרתי  לו  תשלם  בבת  אחת,  אחרים
, ואכן  שילם,  אוותר  על  המדור,    שנה  באותו  מקום20הוא  עובד  ,  סכום  פעוט

  [...]"אינני אדם שמתחמק מחובות, מה הקשר בין זה לזה

 :פסק הדין כותבת השופטת בין הדברים כדלהלןב

מוסיפה  הנתבעת  וטוענת  כי  עצם  התביעה  הוגשה  בחוסר  תום ,  לבד  מכך"
שכן  במסגרת  הליכי  הגירושין  אשר  נוהלו  בין  הצדדים  ויתרה  לתובע ,  לב

עור  של  עשרות  אלפי  שקלים  ואף  למעלה ויתורים  כספיים  משמעותיים  בשי
התביעה  הנוכחית  בגין ה  נגדכאין  זה  ראוי  כי  כעת  יגיש  ,  ומתוך  שכך,  מכך

 ."ח" שחד עשר אלףאאותם 

 .לתובעח " שחד עשר אלףאהכרעת הדין חויבה הנתבעת בתשלום מחצית החוב בסך ב

כיוון   ]וחחברת  הביט[מצא  כי  הנתבעת  מודה  בפירוש  כי  וויתרה  ביוזמתה  על  כספי  נ
של בש  ש"טענה  בביהמ  היא  אף.  פ"שחפצה  הייתה  בכספים  המזומנים  לפירעון  חובותיה  בהוצל

. וויתורה  זה  אין  זה  ראוי  לתבוע  ממנה  את  מחצית  החוב  בבנק  דיסקונט  ששילם  הבעל  במקומה
מתברר  אפוא  כדברינו  לעיל  כי  וויתורה  היה  אמיתי  תקף  ובר  קיום  מתוך  רצון  והסכמה  ומתוך 

עת  ולא  כפי  שטוענת  אחר  כמה  שנים  שוויתורה  נעשה  מחמת  לחץ  ולא  מתוך  שיקול שיקול  ד
  (ב"בסיון  תשע'  אש  בתאריך  "דבריה  אלו  נאמרו  בביהמ.  דעת  ולא  מתוך  רצון  אמתי  וכן

  (ע"ז  באדר  תש"ימעלה  משנתיים  לאחר  הגשת  הסכם  הגירושין  המתוקן  בתאריך  ל)  22.5.2012
יון  הופכת דאותו    נתיים  וחצי  אחרש)  04.01.2015  (ה"עג  בטבת  תש"יכיום  בתאריך  ).  3.3.2010

פסק  דין  זה .  בחוסר  תום  לב  ובשקר  ומרמה  יסודה  ינההתביעתה  כיום  .  הנתבעת  את  טענותיה
 .אינו עוסק בהטלת הוצאות כרגע

כפי   ישים  ושבעשייגמל  כאשר  התובע  יהיה  בן    ]חברת  הביטוח[כי  הסכום  ב  סףונבצוין  י
בשנת   ישים  ושבעשיהיה  בן  [..]  התובע  יליד  .  לבקשה  האחרונההכתוב  במסמכים  המצורפים  

שנה   רבע  עשרה־אוא  קרוב  לה)  03.03.2010  (ע"תש'  ז  באדר  ב"יתאריך  שינוי  ההסכם  ביום  [..].  
כספי  פנסיה  כל  חודש   אישההוגם  בתאריך  גמילתו  תקבל  .  ]חברת  הביטוח[קודם  גמילת  הכסף  ב

כאשר ח  "  שמישים  ושנים  אלףחן  מיידית  בסך  קבלת  הכסף  המזומ  כי  לאמור.  בסכום  מסוים
פ הנושאים הצמדה וריבית הייתה בהחלט עסקה טובה "מוטלים על כתפי הנתבעת חובות בהוצל

 .ש וכמצוטט"בשבילה באותו זמן רלוונטי וכפי שהיא ציינה בין דבריה בביהמ

 פסקנ

והם " ]ברת הביטוחח["יקון ההסכם תקף על כל סעיפיו ובכללם וויתורה של הנתבעת על כספי ת
 .שייכים במלואם לתובע

 .מבוטל בזאת" ]חברת הביטוח["על  ית הדיןביקול ע
 רב שניאור פרדסה
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 .בחינת יהודה ועוד לקרא בנה ראיתי את שכתבו חברי והנני מוסיףה

 ענת השטאה דווקא בתביעהט

, בריךחילה  יש  להבהיר  שאין  טענה  השטאה  אלא  במקום  שהאחד  תובע  וחברו  משיב  לו  כן  כדת
ודאי  שהוא  לא  יכול ,  תובע  או  המבקש  האבל,  משיב  לחברו  יכול  לטעון  טענת  השטאה  הבזה

 .לטעון טענת השטאה

 :ל"זו)  ה'עי סא" פ'יס (מ"ע חו"כך נפסק בשוו

 הואו,  בעו  תא  לם  אבל  א,הודה  ושתבעו  כלא  אשטאה  הענת  טהניא  מלא"
 ).ד" יעיף סה זימןל ס"עו (ך בייתי השטה מטעון לכול יינוא, עצמו מודהה

 תביעתך  כך  אני  שטתי  בך  בותי  אהשטית  ששם  כומר  לכול  יאזד)  ו"קט  סםש(ע  "ביאר  הסמו
 .תשובתיב

 לא  יכולה,  היא  זו  שפנתה  לגרוש  וביקשה  לעשות  הסכם  חדש  אישההלכן  במקרה  דנן  שו
 .טעון טענת משטה אני בךל

 :זה הלשוןב) ח"קס (ח שם"כך באר הקצוהו

 לא דיון כשטה  מטעון  לכול  יינו  אעצמו  מהודה  דע"שו  העת  ד,עצמו  מהודה"
 בכל  דהוא  ויקרד  ע"ענ  לראה  נכןו.  ך  בשטיתי  הך  כי  בהשטית  ששם  כייךש
 דבריו  למתלאה  איתן  לריך  צראשונים  הדבריו  מחזור  לשרוצה  כקוםמ
ד "פם  ב"רמבש  ה"כמ  וחוק  שרך  דה  זבר  דמרתי  אמר  אצי  מלא  וראשוניםה
 חזרה  וך  לני  אמאה  טבעלה  לאמרה  שאישהה,  ל"ז)  י"ה  (יאה  באיסורימ
 תנה  נאםו,  אמנת  נינה  אחלה  תך  למרתי  אחוק  שדרך  וני  אהורה  טאמרהו
 מאה  טאמרה  וחצר  במו  עאחותו  ועלה  בבעה  תיצדכ,  אמנת  נדבריה  למתלאא
 אמך  וחותך  אפני  מלא  אמאה  טך  למרתי  אלא  וני  אהורה  טאמרה  וחזרה  וניא
 מרה  אאם  דבואר  מהריו.  ש"  עהז  ביוצא  ככל  ואמנת  נו  זרי  הותנו  אראו  ילאש
 מך  אראו  ילא  שכגון  ונכונה  האמתלא  בלא  אאמנת  נינה  אחוק  שרך  דיהה
 םא' כו וני אקודשת  ממרהא)  א"ל'  לה  (אישותט  מ"ם  פ"רמבכ  ה"וכ,  אחותךו
 תנה נא  לאם  ושני  לותרת  מו  זרי  המש  מדבריה  בראינו  ודבריה  למתלא  אתנהנ
 איסור  באפילו  דכיוןו.  ש"  ערהסו  או  זרי  המש  מה  באין  ונתנה  שו  אמתלאא
 מתלא  אתנהכ  נ"א  אראשונה  במרתי  אחוק  שרך  דלומר  וזרה  חהני  מאל
 זרה  חהני  מקל  ביותרד'    פסימןש  ב"כמ  וממונא  לכן  שכלמ,  מש  מיהיהש
 חייב  שעיקרא  מהודה  שמתלא  או  זהכ  מ"או,  א"קש  ס"ע  ומון  מגבי  מאיסורב
 אשה  בקבלין  מאין  שמו  כקבלין  מין  אדאיו,  שטה  מאומר  ווזר  חעכשיוו

 כונה  נמתלאה  אוי  ההשביע  ללא  שבשלמאו,  חוק  שרך  דאומרת  וחוזרתש
 לל  כמתלאה  אינו  אשטה  מבלא,  עשיר  בותו  אחזיקו  ילא  שךל  כ"  צהיהש
) שטהה  מ"א  ד,  ט  כנהדריןס(י  "ש  רתב  כזהל,  שטאה  הרך  דך  כומר  אמהל
 המתלא  אוא  ההכ  ז"או,  ך  בשטיתי  הני  אך  כי  בהשטית  ששם  כאומר  דטעםה
 מו  כאמן  נינו  אדאי  והשטאה  לעם  טאין  דעצמו  מודה  מבלא,  השטאתול
' יס  (תרומה  הספרכ  ב"וכ.  מרתי  אשחוק  ושטאה  הומר  לאיסור  באמן  נאינוש
 ינוה  א"משוו,  היתול  וחוק  שרך  דומר  לאמנת  נאינה  דך  לני  אמאה  טביג)  א"צ
 היכא  והשטאתו  למתלאה  אאיכא  דיכא  הלא  אשטאה  הומר  לממון  באמןנ
 כול  יעצמו  ממודה  באפילו  דהעלה  וזה  באריךה)  ב"קיס(ך  "בשו.  תובעוד
 .ח"ל הקצה"עכ". ע"שו הדברי כראהד י"לענו, שטה מטעוןל

אריך  והכריע  דאף  במודה  מעצמו  יכול  לטעון  טענת  משטה ה)  ב"קיס(  ך"אמור  בדבריו  השכ
 :ל"אני בך וז
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, ]ה"  כ'יג  ס"  פנהדריןס[ש  "הראו]  ב"  כעיףס  [טורכ  ה"כ',  ו  כשתבעו  כאלא"
 י  למיה  תבלא.  ן  כתבו  כוסקים  פאר  שם  גבאמתו,  ולק  חוםי  ש"ב  בביא  הלאו
 דולי  גרבה  השארם  ו"הרמב  שדקדק  לב  לם  שלא  שמחברי  ה"ב  הלע
  [...]"אבאר שכמו ודבריהם כיקר ענראהו, זה בולקים חפוסקיםה

 חולקין  שוסקים  פם  הביא  הרבהך  ש"בש  שתבכ)  ז"קט  סם  חידושיםש(  נתיבות  המשפטוב
 .י לים קומר לכול יהמוחזקו. שטאה הטעון לכול יבעו תלא באפילו דהו לסביראו

לכן  נראה  כי  בנידון  דידן  הגרוש  הוא  שמוחזק  בכספים  ויכול  לטעון  קים  לי  כדעת  מרן ו
 .לומר טענת השטאה כאשר אין לפנינו תביעה יתןנע שאין "השו

 ענת השטאה בהסכם בין צדדים או במעשה קנייןט

במקרה .  י  כי  במקרה  דידן  לא  שייכת  טענת  השטאה  מעוד  סיבה  יסודית  וכדלהלןנראה  ל  נוסףב
אלא  איירי  ששני  אנשים עושים הסכם בניהם ולא שאחד ,  א"דנן  לא  איירי  במודה  כמו  דין  סימן  פ

 .לא שייך טענת משטה אני בך וכפי שנוכיח להלן כהאי גוונאבמודה לחברו ו

 :ל"ם וז"ת דברי רשבביא אה) ב" ל'יס( מ"ו חוסף יבבית, הנהד

 לא  ביבור  דנגד  כדיבור  בווקא  דדי  עתם  אומר  לצריך  דהאם  ד"שב  רכתב"
 ,ראיה  ומעשה  בלא  וך  בני  אשטה  מומר  לכול  יעלמא  בבדיבור  דנייןק
 מי  נכי  הנים  שפני  בשה  אדש  קעתה  מלאא)  א,  גמ(  קדושיןב  ד"פ  בדאמרינןמ
 תנין  מםד  אבני  שנאי  תכלי  ד"ש  רסק  פמכאן  ו.די  עתם  אומר  לצריךד
 גון  כעלמא  בברים  דבל  אך  בני  אשטה  מומר  לייך  שין  איניהם  במקיימיןו

 ניין קלא ביבור דנגד כיבור דהוי דן הומר אהלה וידך בי לנה מברו לחאומרש
 ."ך כדי עתם איאמר שד עך בני אשטה ממימר לצי מתםה

שייכת וכח  אפוא  שבמקום  שכתבו  או  במקום  שזה  ענין  של  תנאים  ומקיימים  בניהם  לא  מ
 .טענת השטאה

 :ל"זו) ז"קי סם שוריםא( תומים הכך בארו

 יה  בייך  שאז  ל"ע  זתנים  מדם  אבני  שתנאיםו',  כו  ושטאה  הענת  טהני  מלא"
 אין שה מהיינוו). ד"קיס(ע "סמו) ט יעיף סלב' יס( שה מרכיד, שטאה הענתט
 שייך  דשיטאפ,  כדומה  וחלוץ  להתנה  שגון  כמחויב  שה  מבלא,  חויב  מברוח
 ייך  שא  למעשה  בכןו.  ש"ע,  חתנו  לנדר  שי  מביג'    אעיף  סעייןו.  שטאהה  יהב
כ "ש  מעייןו,  ך  בני  אשטה  מומר  לכול  יין  אשה  אמקדש  הלכךו,  שטאהה
 ."ע"אה לחדושיב

 .ל כן בנידון דידן שהיה הסכם בין הגרוש והגרושה לא שייכת טענת משטה אני בךע

  ששני  צדדים  עשו  הסכם  ששייכת לא  שעדיין  יש  לכאורה  לשאול  הרי  מצאנו  גם  במקוםא
טענת  משטה  אני  בך  כגון  במקרה  של  אחד  הבורח  מבית  האסורים  או  במקרה  של  נשברה  כדו 

 .בכל זאת הוא יכול לטעון משטה אני בך ומסכים ברו וחאחד מבקש הששם

הוא  לא  אנוס או   שכל  להיכא  לל  כן  יש  לבאר  שיש  הבדל  בין  היכא  שהוא  אנוס  ואונסו  גלויע
 . גלוישאונסו לא

 :זה הלשון ו ב'עי סד"ס ר'האחד בסי, מ"ע חו"שני סוגי אונסים נפסקו בהלכה בשו, הנהד

 אמרו,  דבש  הד  כנסדקו,  יקנים  רקנקנים  בא  בזה  ובש  דל  שכד  בא  בה  זהיה"
 לישו  שו  אציו  חי  לתתן  שד  עקנקני  בה  זבש  דך  לציל  מיני  א,קנקנים  העל  בול
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 אינו  וו  בחק  שה  זריה,  ן  ה,ו  לאמרו  דבש  העל  בליו  עקבלו,  ינרים  דכך  וך  כוא
 ."לום כפסידו הא להריש, ו לראוי הכרו שלא או לותןנ

 :סקפ)  ז'ם סעיש( ע"בשוו

 אני  ועבירניה,  ל"או,  פניו  לעבורת  מייתה  והאסורים  הבית  מברח  שי  מוכן"
 אמרו,  ייד  ציה  האםו.  ו  לראוי  הכרו  שלא  או  ליןא,  העבירוו,  ינר  דך  לותןנ
. זה ביוצא כל ככןו, מו עהתנה שה מל כו  לותןנ,  העבירניו  צודתך  מטל  ב,יהל
, רבה  הליו  עיתן  לגילות  ראין  שדבר  ביינו  הכרו  שלא  או  לאין  דאא  ה"  י,גהה
 ו  ליתן  לייבח,  פואה  רו  אדים  ששבעת  הגוןכ  ,רבה  היתן  לדרך  שדבר  בבלא
 ו  לין  אבשדכנותו).  ליצה  חצות  מרקש  פ"הרא  ווספותת(  מו  עהתנה  שה  מלכ
' א'  יה  ס"  קללש  כ"ראה(  .רבה  הו  לתת  למו  עהתנה  שי  פל  עףא,  וכר  שלאא
 )."ם"והר משם בתרא בגוזלה'  פמרדכיו

בנידון  דנן  כי  משטה  אני  בך  בנויה  לכאורה  על  שני  סוגי  אונסים  אלו  אונס   אישה  הענתט
 ייתההגם    ו,זה  אונס  הגוף  ושהרי  היא  טוענת  כי  גם  מצבה  הנפשי  לא  היה  טוב,  ממון  ואונס  גוף

 .תשלומים ישים ושניים בחמפ וגם כתובה חויב"ילם מזונות רק דרך ההוצל שא לי כוסרת כלמח

היא  אינה  טענה ,  ענין  טענת  אונס  גוף  כבר  כתבו  חברי  כי  טענתה  שהייתה  לה  בעיה  נפשיתב
כי  טענה  שיש  לה  בעיה  נפשית  כוונתה  שהיה  לה  גדר  של  כעין  שוטה  שאינו ,  של  משטה  אני  בך

מה  שאין  כן  במציל  שאין  טענה  שלמעשיו  אין  תוקף  מחמת ,  ו  כל  תוקףבר  דעת  ואין  למעשי
 .לא מחמת סיבה חיצונית אהגברא שהרי מה שהיה ראוי לשלם הוא חייב לשלם

לענין  טענת  אונס  מחמת  ממון  בנידון  דידן  לכאורה  טענת  משטה  אני  בך  היא  רק  במקום ו
כי  המבקש  שיצילו  גופו  או ,  דילמציל  שאז  יש  אנן  סה  חות  ידועפל  אונסו  לכל  ולכל  ה  עשידוע

ממונו  הוא  מחמת  אונסו  והמציל  ידע  באונסו  וטרם  שהציל ידע זאת והיה עליו לשקול את מעשיו 
יכול  לטעון  טענת  משטה   וונס  עושה  זאת  אמחמת  שוא  אנוס  ואפשר  הי  העומד  מולו  כשהרי  יודע

ציל  הרי  המציל  כלל המ  גדנאולם  במקום  שכלל  לא  ידוע  אונסו  מה  טענה  יש  לו  לניצל  .  אני  בך
 .לא ידע מאונסו

, נדע  כי  מחמת  אונס  הבטיח  לשלםש)  ו"  ט'ב  סי"יפ(  במות  יסכתש  מ"כן  משמע  מדברי  הראו
 :ל"וז

 ה  מה  לעי  בלא  וה  לגון  היה  לוה  הלא  דכיון  דיה  לבדי  עך  בני  אשטהל  מ"א"
 יה  בסיד  פא  ליהו  אגם  ויא  הנוסה  אעין  כתירי  ימי  דו  ליתן  לקצבהש
 ."]רוצה להנשא והחליצה מעכבת בעדהשהרי היא [ידימ

נשפך  הדבש   ואת  ועוד  יש  להבדיל  בין  האונס  של  בורח  מבית  האסורים  ומי  שנשברה  כדוז
בורח  מבית  האסורים  ובנשברה  כדו  הרי  סוג  האונס  גורם  להם בעוד  ב.  נידון  דידן  לשבתוכה

מה ,  ד  מידהפסד  מיידי  שהרי  שוב  יכניסו  אותו  לבית  האסורים  ויאבד  את  הדבש  שנופל  מהכ
מפסידה  דבר  רק   ייתההשאין  כן  בנידון  דידן  אף  שאם  הגרוש  לא  היה  נענה  לבקשתה  הרי  לא  

 .מצבה היה נשאר עתה כמו שהיה קודם וזה לא הוי אונס

לטעון  טענת  משטה   י  אפשראולכן    ייתההכן  בנידון  דידן  כלל  לא  שייך  לטעון  כי  אנוסה  ל
 .אני

 ענת השטאה בכתיבהט

טענת  משטה  אני  בך  לא  תוכל  להטען  רק  במקום  שהיה  דיבור  בלבד  אבל וד  יש  להוסיף  כי  ע
 .לטעון טענה זו פשר איאבמקום שהיה כתיבה שוב 
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 :ל"כתב וזש) ז" י'ם סעיש( מ"ע חו"עניין זה עיין שוב

 מעמד  בו  אניין  בקהודה  שוא,  נה  מפלוני  לחייב  שדו  יכתב  בודה  האם"
 ,גהה.  השביע  ללא  שענתט  בלא  ושטאה  הטענת  ביפטר  לכול  יינוא,  לשתןש
 צלו  אתוב  כמצא  נם  אבלא,  ברו  חביד  שדו  יתב  כדוקאו)  ג"כ'  ימ  ס"ד'  ע(

, לוני  פפץ  חל  עלוני  פם  שכתב  שוא,  )ב"ז'    פרדכימ(  לוני  פל  שה  זשטרש
 ימן  סוף  סעיל  לנתבאר  שכמוו,  ן  כשה  עצמו  עהשביע  ללא  שומר  לפשרא
 ."ב" כעיףה ס"ס

 :זה הלשוןבביאר ש) א"י' ם סעיש( רוך השולחןעעיין ו

 דברים  בווקא  דהו  זהשבעה  ושטאה  הענת  טטעון  ליכול  שבארנו  שה  זכל"
 ו  אקניין  בודה  הו  אנה  מפלוני  לחייב  שדו  יכתב  בודה  הם  אבל  אעלמאב
 ו  ליש  דב  גל  עאף  ולו  אטענות  בצמו  עת  אפטור  לכול  יינו  אלשתן  שמעמדב
 יה  הלא  שהדי  סאנן  דדים  עמקום  במיגו  כהוה  דאמן  נינומ  א"  מפרעתי  דיגומ
 השביע ללא  שדי  כלשתן  שמעמד  בהיות  לו  אניין  קקבל  לו  אחתום  לן  כושהע
 צלו  אמצא  נם  אבל  אברו  חביד  שדו  יתב  כדווקא  והשטות  לדי  כו  אצמו  עתא
 פץ  חל  עלוני  פל  שמו  שכתוב  שו  אמור  גשטר  כוא  הפילו  אלוני  פל  שטרש
ה "ס'  סי  בש"כמ  ון  כשה  עצמו  עת  אהשביע  ללא  שכדי  דומר  לפשר  אלוניפ
 י  כן  כשהע  ע"  אהשביע  ללא  שטעון  לכול  יא  לפנקסו  בתוב  כם  אבלש  א"ע
 לל  כייך  שא  לך  בני  אשטה  מטענתש  ש"כו]  ך"ש  [פנקסו  בתוב  כה  מודע  יימ
 איזה  דלוני  פם  שחפץ  הל  עשכתוב  כו  אנקסו  פל  עלא  שצלו  אכתוב  בפילוא
 כולי  ינו  אמור  גטר  שנוסח  בינו  אדו  ישכתב  כאפילו  וזה  בייך  ששטאהה
 בל  אטעון  לכול  יינו  אהשבעה  ושטאה  הדווקא  ו]ע"מס  [לו  אענות  טטעוןל
 יגו  מו  לש  יהא  דמור  גטר  שנוסח  בשכתוב  כפילו  אטעון  לכול  יעיתיט
 ל  שטר  שצלו  אבנמצא  דאמרנו  שזה  ודו  יחת  תהשטר  שיוןכ]  ך"ש  [פרעתיד
 ם  אבל  אדים  עפני  בודה  השלא  כווקא  דהו  זשבעה  הענת  טטעון  לכול  ילוניפ
 הודיתי  ותבתי  כצמו  עת  אהשביע  ללא  שכדי  שטעון  לכול  יינו  אודה  הםג
 א  לברו  לחמסר  שבשטר  דנתבאר  שה  מלפי  וביד  עוה  הא  לתרתיד]  ע"מס[

 ייב  חהוא  שו  בכתוב  שטר  שברו  לחמוסר  הכן  להשבעה  ושטאה  הענת  טייךש
 לא  וצמו  עבין  לינו  בו  למסר  שאף  ודים  עתם  אמר  אלא  שי  פל  עף  אנה  מול
 ד  יכתב  בינו  אהחתימה  וכתב  האם  ורעתי  פועןכ  ט"א  או  בובהג  לום  כמרא
 דים  עפני  בו  לשמסר  כבל  אצמו  עבין  לינו  בסרו  מם  אועיל  מינו  אמתחייבה
 א  לטעון  לאמן  נאיןו]  ך"ש  [ודאה  הוה  הדים  עתם  אמר  אלא  שי  פל  עףא
 מיגו  בעיתי  טטעון  ליכול  שנתבאר  שזה  ושבעה  הענת  טלא  ושטאה  הענתט
 ינו  אליו  עתומים  חעדים  ששטר  בבל  אדו  יכתב  בטר  שאווק  דהו  זפרעתיד
 כן  וטעה  שדבר  התברר  נם  אבל  אפרעתי  דיגו  מו  לין  אהא  דעיתי  טומר  לאמןנ
 טעון לכול יאינו שאופן בו לייב חהוא שחזקת במורה גודאה הברו לחמודהה
נ "קך  ס"שו  ו"קמע  ס"מס'  יע  [טור  פטעה  שדבר  הנתברר  והשבעה  ושטאהה
 ם  אן  כמו  כוא  הלום  כאו  לצלו  אשטר  האם  שאמרנו  שכשםו]  'מ'  סיש  ב"עמו

 שטרותיו  מאחד  בתוב  כנמצא  שו  אנה  מפלוני  לחייב  שטר  שצלו  אנמצא  ותמ
 תב  כהשביע  ללא  שמא  שאמרינן  דלוני  פותו  אכה  זא  לפלוני  לציו  חה  זטרש
 ."ה"ס' סיש ב"מ' ע וןכ

ח "שפטי  שמואל  סימן  עת  מ"כתב  בשם  שוש)  'ז  אות  ב"לל  סכ(  עיין  עוד  בספר  דברי  גאוניםו
 .ברוחדלא אמרינן משטה אלא רק בדיבור אבל לא בכתב איגרת ל

 .פיכך מצטרף אני לדעת חברי כי התביעה נדחיתל

 רב מיכאל עמוסה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

33 

 שטאה ללא תביעהה

א  שאין  בנידון  דנן  תביעה  ולא  שייכת  טענת "מ  עמוס  שליט"ש  ליישב  כי  מה  שהעיר  הגרי
 .השטאה

אין  תביעה  וכיצד  נאמר  שם  דין  השטאה   ודבש  רי  במעבורתאשית  כפי  שהעיר  בדבריו  הר
אמנם  טענת  השטאה  של .  היה  נראה  לומר  כי  ישנן  שני  סוגים  של  טענת  השטאה,  והנה.  לדבריו

ומשכך  ענה  לו ,  התובע  ברוחבו    משחק  אני  בך  בהודאת  ממון  אינה  שייכת  אלא  כאשר  שיטה
. דה  אדם  על  חוב  שאין  לו  ללא  סיבהשכן  ללא  טעם  זה  מאיזו  סיבה  יו.  הנתבע  בשחוק  ובהשטאה

שכן  במקרים .  לטעון  אותה  יתןנאולם  במקרה  דנן  עסקינן  בסוג  השטאה  אחרת  שגם  ללא  תביעה  
הרי  כי  עצם  המצב  והאונס  הקיים  כאשר  בורח  מבית  האסורים  או  מפסיד ,  של  דבש  ומעבורת

ייב  להתחייב האונס  וחוסר  הברירה  יוצרים  את  הצורך  של  המודה  והמתח  כהאי  גוונאבדיבשו  
מקרה  דנן  דומה  למעבורת  ודבש .  ולפי  זה  אין  צורך  בתביעה.  מעל  יכולתו  בדרך  של  השטאה

פ  יצרו  אצל  התובעת  את  הצורך  להשטות  כדי  לגבות  את "שהלחץ  הכלכלי  והחוב  התופח  בהוצל
לפיכך  היה .  סך  הכתובה  לצורך  סגירת  החובות  ועניותה  הקשה  של  הנתבעת  כפי  שתואר  לעיל

 .ה בדבר השטאה ללא הטעמים שהזכרנו הדוחים טענה זו על פי ההלכהמקום לטענת

 ונס גלוי ואונס שאינו גלויא

א  כתב  לחלק  בדרך  חדשה  שרק  כאשר  האונס  גלוי  לפחות  למציל  שייכת "מ  עמוס  שליט"גרה
א  מצא "ח  וידאל  שליט"חברי  הגר.  שהאונס  אינו  גלוי  לו  כהאי  גוונאבטענת  השטאה  אולם  לא  

 .א וכפי שיביא בדבריו להלן"מ עמוס שליט"ל הגרמקור לחילוקו ש

שהרי  הוא "  מציל"לומר  שבמקרה  דנן  הרי  האונס  נוצר  בגרמת  התובע  שהוא  ה  יתכןיולם  א
זה  שגרם  לדוחקה  של  הנתבעת  כאשר  לא  שילם  מזונות  קרוב  לשנה  והיא  הגיעה  לפת  רעב 

 .יך ביאוררוצ. מעבורתוהמקרה כאן דומה לאונס גלוי כמו ב יתכן יואם כן. פ"ולחובות בהוצל

 רב שניאור פרדסה

כתוספת  על  עיקרי .  א"ליט  שרדסז  פ"גרש  השלא  ו"ליט  שמוסמ  ע"גר  הברי  חערות  הת  אאיתיר
 די  שכמוס  עמ"גר  הכתב  שמה.  הנימוקים  שכבר  כתבתי  הריני  לבסס  עת  הדברים  כדלהלן

 מורים  אדברים  הין  אי  כד"ענ  לראה  נ.הודאה  לביעה  תתקדם  שעינן  בשטאה  הענת  טתתקבלש
 חזור  לדם  אל  שיכולתו  בין  אי  כינו  טעמאיה  ו,חזרה  מהודאתו  לבוררת  ממתלא  אין  אאשר  כלאא
 לפחותש  –  ביעה  תתקדם  שעינן  בלכן  ודים  עמאה  כיא  הין  דעל  בודאת  ההרי  שהודאתו  מוב
 י  כגם  הלכןו)  תובע  שיטה  בנתבע  בתביעתוה  (רופורציה  פסרת  חיאהתביעה    הנתבע  הדבריל
 וא  הך  כו  בשטה  ההתובע  ששם  כי  כחזור  בו  ולטעון  ליכולתו  ביש  שרי  ה,יעהתב  לודה  הנתבעה
 .הודאתו בו בשטה הםג

בהצדיקו  את  שיטת ]  מ  עמוס"שהביא  הגר[ק  ח  "  סא  פימן  סחושן  הצות  קדברי  מולה  עכךו
 :ל"וז, ע שבעינן שתקדם תביעה להודאה"השו

 ראשונים  הדבריו  מחזור  לשרוצה  כקום  מבכל  דהוא  ויקרד  ע"ענ  לראה  נכןו
 רך  דה  זבר  דמרתי  אמר  אצי  מלא  וראשונים  הדבריול  מתלאהא  יתן  לריךצ
  [...]"יאה באיסוריד מ"פם ב"רמבש ה"כמ וחוקש

לא  קדמה  תביעת   פילו  א–ש  לומר  שכל  אימת  שיש  אמתלא  לנתבע  על  הודאתו    יעתהמ
דם  לחייב הגם  כי  ברור  שהנתבע  הוא  שק,  ונראה  כי  במעבורת.  הרי  שיש  בידו  לחזור  בו,  התובע

 :ז"ד ס"ע בסימן רס"וכלשון השו, שתקדם לזאת תביעת התובע ליבאת עצמו 
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 אני  ועבירניה:  ל"או,  פניו  לעבורת  מייתה  והאסורים  הבית  מברח  שי  מכןו"
 ."ו לראוי הכרו שלא או ליןא, העבירוו, ינר דך לותןנ

שמש לה  זו  הרי  שיש  בכח  עובד,  כל  מקום  כיון  שהיה  הנתבע  אנוס  לברוח  מבית  האסוריםמ
 .גם אם לא קדמה תביעה להודאתו –מתלא שמכוחה יכול לטעון משטה הייתי בך א

. לא  קיים  הצורך  בתביעה  שתקדם  להודאה'  וב  נראה  דיש  ראיה  מכרעת  שבמעבורת  וכדוש
 ):ב"א ס"מ סימן פ"וח (א"דהנה כתב הרמ

 לאו  דיוןכ,  טורפ,  ך  לשלם  מאני  ונך  בם  עלמדת:  עשיר  החתנו  לאמר  שימ"
 ."ך בייתי השטהמ: ומר לכולי, נו בם עלמד לייב חכי הבלאו ווא הניע

, ג"ע  להלן  ס"ך  עמדו  על  השאלה  הרי  לא  קדמה  תביעה  להודאה  כמבואר  בשו"ע  והש"סמה
 :ו"ע סק"ותירץ הסמ

 לא  אשטה  ממרינן  אלאד'    הסעיף  בהמחבר  וטור  הכתבו  דב  גל  עאף"
 עם  טאיןד,  ביעהת  לא  בנה  מברו  לחחייב  ששהודה  כוקא  דיינוה,  שתובעוכ
 גוןכ,  השטות  לייתה  הכונתו  שומר  לסברא  ועם  טיש  שיכא  הבלא,  השטאתול
 היה  ששיר  עוא  הגם  ונו  בן  בהוא  שגם  ונו  בם  עילמוד  שתכוין  נלמצוה  שהז

 פילו  אענינן  טכהאי  גוונאב,  למד  מו  לשכור  לו  אמו  עלמוד  לליו  עוטלמ
 ."תכוין נלהשטות שבורוע

יש בידו לטעון טענת השטאה אף ,  בלאו הכי ללמוד עם בנורי  דבמקום מצוה שמוטל עליוה
הוי ליה כאמתלא מספקת שיש  י גוונאאולדרכינו מוסבר כי כל כה. אם לא קדמה תביעה להודאה

 .גם אם לא קדמה תביעה להודאה –בכוחה להעמיד טענת השטאה 

 :ע"ו כתב על דברי הסמ"ך שם סק"השו

 ו  לחייב  שמודה  שיכא  הדוקאד,  טעמו  בוא  השוט  פה  זין  די  כחק  דובחנם"
 סתמא  ממרינןכ  א"אלד,  הודה  ושתבעו  ושטה  מיטעון  שבעינן  דוא  הברכ
 ק  רבר  כו  לייב  חאינו  שידוע  שכאכ  ה"שאמ,  בר  כו  לחייב  שוא  המתא
 ם  עלמוד  לייב  חכי  הבלאו  דיון  כהלכךו,  ך  לשלם  אני  אאמר  שכח  מיתחייבש
 ו  למבטיח  שק  רבר  כו  לייב  חאינו  שיכא  הקום  מכל  בדין  הוא  הכןו,  טור  פנוב
 בית  מברח  שי  מביג]  '  זעיףס[ד  "ס  רימן  סוף  סכדלקמןו,  טורפ,  דיבורו  בתהע
 לא  או  לין  אהעבירני  וינר  דול  טו  לאמר  ופניו  לעבורת  מייתה  והאסוריםה
 ם  עלמוד  לייבה  ח"בלא  דיוןכ,  כרו  שו  ליהיה  שומר  לייך  שא  להכאו  [כרוש
, לום  כו  לין  אוז  זאתים  מו  לתתןמ  ש"  עלוץ  חוטעית  מליצה  חבי  גכןו,  ]נוב
 יה  לטענינןס  ד"ש  בתם  המשמעו',    נעיףט  ס"ס  קימןע  ס"אה  בנתבאר  שכמוו

 צות  מרקס  פ"שש  ב"ע,  יהל]  טעינןמ)  [ענינןט  (כתחילה  לאפילו  ושטהמ
ש "עמו',    אעיף  סוףה  ס"ס  קימןע  ס"אהב  ב"רכ  ה"וכ,  א"ו  ע"  קף  דליצהח
 ינא  דך  המדל)  ד"שת'  י  סנהדריןס  (ורר  בה  זרק  פמרדכימ  ב"הר  מכןו.  םש
 ותר  יאורך  בומ  ז"הר  משובת  תהובאהו  [חליצה  דמהך  ומעבורת  דהך  מהכאד
 יוצא  ככלה  ב"כ  ה"או,  ]ש"ע,  ד"ס'  י  סשפטים  מספר  ליימוני  מתשובותב
 ו  לשלם  לעצמו  מאמר  שי  פל  עףא,  ו  לייב  חיה  הלא  שידוע  שהיינוד,  זהב
 ."רור בזהו, שלם להז ל עחיוב החול יבמהד, ו ביה השטה ממרינןא

אף  שהסכים ,  ך  יש  ללמוד  דרך  נוספת  מדוע  באומר  תלמד  עם  בנך  וכן  במעבורת"דברי  השמ
כי  דוקא  במקרה  שלפי  הודאתו  הוא   ינו  טעמאיוה,  מכל  מקום  יוכל  לטעון  משטה  אני  בך,  לשלם

אבל  במקרה  שבא  לחייב  את ,  רק  אז  בענין  שתקדם  תביעה  להודאה  –חייב  לחברו  ממון  מכבר  
כי  אי  אפשר  לחייב  עצמו  בדיבור  ללא ,  המחייב  נייןקהרי  שחסר  ביצירת  ה,  צמו  באמירתו  כעתע

 .נייןקמעשה 
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, היא,  ד"שם  סק  קצות  החושןהך  העולה  מאליה  וכפי  שכבר  הקשה  "שאלה  על  דברי  השה
וידוע  ששכירות  פועלים  נקנה  בדיבור ,  שהרי  במעבורת  חיוב  התשלום  הוא  מדין  שכירות  פועלים

 .כ שיהיה הבדל אם מתחייב הוא בדיבור כעת או שמודה שחייב לו מכבר"וע אומד, בלבד

והוא  על [ח  יש  לבאר  בשני  דרכים  "ך  עם  הקצוה"ך  ובהסבר  מחלוקת  הש"יישוב  שיטת  השב
 ]:שיובאו להלן נתיבות המשפטהיסוד דברי 

כי הנה  כבר  הבאנו  בנימוקים  .  ח  הוא  כך"דברי  הקצוה  נגדכך  "נראה  כי  ביאור  שיטת  הש.  א
קיימת  מחלוקת  ראשונים  אם  במעבורת  שחייב  לשלם  רק  שכרו  הראוי  הוא  משום  שקיימת  חובה 

או  שדין  זה  נכון  גם  בלא  שיש  חיוב ,  על  בעל  המעבורת  להציל  את  מי  שברח  מבית  האסורים
ך  שכתב  שבעל  המעבורת  חייב  להציל  את  מי "יש  לומר  כי  הש  פי  זהל.  הצלה  על  בעל  המעבורת

כשיטות  הראשונים  שקיים  חיוב  על  בעל  המעבורת  להציל   ירא  ליהבכי  סשברח  מבית  האסורים  
יכול  הבורח  לתרץ  עצמו  שמה  שאמר  שישלם  לו  הוא  רק ,  משכך,  את  מי  שברח  מבית  האסורים

שדין   בירא  ליהסח  "ואילו  הקצוה.  ה"כי  בעל  המעבורת  היה  חייב  להצילו  בלא,  בדרך  השטאה
יסוד חובת , ולכן עקרונית, ה  על  בעל המעבורתמעבורת  נאמר  גם  במקרה  שלא  קיימת  חובת  הצל

 .התשלום הוא מדין שכירות פועלים שנקנה בדיבור

, ל"ח  במחלוקת  הראשונים  הנ"ך  לא  נחלק  להדיא  על  הקצוה"אפשר  לומר  עוד  כי  הש.  ב
אבל  נראה  כי  אין  חובה ,  אלא  אף  אם  עקרונית  קיימת  חובת  הצלה,  כ  היה  להם  להזכיר  זאת"שאל

אלא  עקרונית ,  וקא  על  בעל  המעבורת  להציל  את  הבורח  מבית  האסוריםמיוחדת  המוטלת  ד
שיסוד  חובת  התשלום  היא  מדין   ירא  ליה  לקצות  החושןבולכן  ס,  החובה  מוטלת  על  כל  ישראל

שכיון  שכעת  הבורח  מבית  האסורים  ביקש  מבעל   ירא  ליהבך  ס"ואילו  הש,  שכירות  פועלים
ו  ולכן  אין  כאן  חובת  תשלום  מדין  שכירות המעבורת  להצילו  הרי  שפועלת  ההצלה  מוטלת  עלי

 .פועלים כיון שמוטל על בעל המעבורת להצילו

ב  שכתב  לבאר  את "סק  א  פימן  סיאורים  בבמשפט  התיבותנאכן  היסוד  לדברים  מבואר  בו
 :ל"וז, ל"ך בדרך דומה להנ"שיטת הש

, ליתאו.  כירות  ששום  מחייב  דתבוכ]  ד"קס[ח  "בקצוהו]  ו"קס  [בתומיםו"
 ך  לשה  עאמר  שמו  כהויד,  כירות  ששום  מיה  בית  לדבר  בחויב  מואה  שכיוןד
 ."כירות ששום מיה בלית דעצמך לפילין תו אוכהס

ך  גבי  האומר  תלמד  עם "הסביר  את  שיטת  הש  נתיבות  המשפטהל  אף  שעך  יש  לציין  כי  א
הנה ,  הוא  מחויב  ללמוד  עם  בנו  ולכן  לא  שייך  בזה  חובת  לשלם  מדין  שכירות  פועליםש  –  בנך
י  מעבורת  אינו  מפורש  בדבריו  אם  קיימת  חובת  הצלה  על  בעל  המעבורת  להציל  את  מי  שברח גב

י  בלוי "הגר  כ"כח  ו"מודה  לסברת  הקצוה  נתיבות  המשפטהמבית  האסורים  ויתכן  כי  במעבורת  
 .קצט' שכירות עמ

חברת [וויתרה  לגרוש  על  מחצית  מזכויותיו  ב  אישההדכפי  שנתבאר    נידון  דידןלנוגע  ה
אלא  תוקפה  של  המחילה  נעשית  בדיבור   ניין  קנה  צריכהיוהרי  כבר  נתבאר  כי  מחילה  א  ,]הביטוח

כי  אין ,  חדא,  לטעון  טענת  השטאה  אישההך  אין  באפשרותה  של  "אף  לדברי  הש  זהי  ולפ.  גרידא
ואף  אם  היא  זקוקה  לאיזו  שהיא ,  מצבה  של  הגרושה  כמצב  שהיא  זקוקה  להצלה  כבמעבורת

ולכן  לא  שייכת  טענת ,  מיכה  קיימת  רק  על  כתפי  הגרוש  בלבדבודאי  שאין  חובת  הת,  תמיכה
שנחתם   נידון  דידןבו  "וק,  רק  וויתרה  על  מחצית  מזכויות  הגרוש  בדיבור  פילו  אםאהשטאה  

 .הסכם לוויתור זה
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 'וכדו' מעבורת'צורך שיהיה אונסו ידוע בה

עון  משטה מ  עמוס  הביא  מסברא  כי  במעבורת  היה  אונסו  ידוע  ומשום  כך  יוכל  לט"הנה  הגר

ד  דבר  זה  פשוט "לענ.  ואם  לא  היה  אונסו  ידוע  לא  הייתה  באפשרותו  לטעון  כך,  הייתי  בך

 :ל"ך חלק בסימן פ בשם הגהות מרדכי וז"ת מהרש"וכך מוכח מדברי שו, וברור בסברא

 [...], ב" כסימןב, זקין נספר לשייכי דבתשובותו: ל"וז"

 י  לןת:  "שמעון  מתבע  שראובן  בעשהמ,  תבו  כדושיןק'  מס  דרדכי  מבהגהותו
 מתא:  "מעון  שהשיבו,  "שר  הל  אליך  עאדבר  שי  לנדרת  שהובים  זשרהע
, שר  הגד  נענייני  לקלקל  תן  פתירא  מהייתיש,  ראה  יחמת  מבלא,  ך  לדרתינ
 איןו,  פועל  כיה  להוהד,  ו  ליתן  לחייבש,  מורה  ההשיבו".  ניין  קום  שיה  הלאו
 ונס  אחמת  מתנה  הלא  של  כ,וונא  גבכלד,  מורה  התשובות  מראהי.  ניין  קריךצ
 ל  ערחו  טשכר  מותר  ייתן  לגילות  רוא  הם  אן  לנא  שלאו,  ניין  קריך  ציןא,  דועי
 התם  דשום  מוקא  דלאא,  מעבורת  דההיא  מחלק  מלא  דנראהכ.  א  לוא,  ךכ
 מקום  מפסידו  הלא  של  כלכןו,  אסורים  הבית  מורח  בהיהש,  יכר  נונס  איהה
 לא  של  כמנםא.  ורחו  טכר  שאל  או  ליןא,  ים  הן  מגים  דשולה  דההיאכ,  חרא
 ."מקנה ומר געלמא בדבורא בוונא גכלב, אונס החמת מתנהה

לדרכינו  הוא  גופה  כדי  שתהיה  אמתלא   –נראה  שמה  שיש  צורך  שאונסו  יהיה  ניכר  וידוע  ו
 נראה  לין  אין  ביכולתו  לחזור  בו  מהודאתו  בטענת  השטאה  וכ,  דבלא  זה,  מבוררת  להודאתו

יש  לדחות  את  הראיה   י  טעמאאומה.  ו  וכדנתבאר"ע  בסק"רי  הסמח  וכמפורש  דב"מדברי  הקצוה
שבתנאים  שמתנים  הצדדים  יחד  אין  שייכת  טענת   שה  מכירע  והתומים  בשם  הד"מדברי  הסמ

שהצדדים  הגיעו  להסכמה  משותפת  לא  שייכת  טענת   נידון  דידןבומכח  זה  נטען  כי  ,  השטאה
 ה  זהרי  אין  ש,דוע  יאונס  כחשב  נשהאיהצבה  של    מנידון  דידן  כבכי  במקרה,  דזה  אינו,  השטאה

 טרתה  מכלו,  חוף  דאופן  במזומנים  לקוקה  זייתה  האישההאור  הפירוד  בין  הצדדים    לי  כודס
ל "נ  הרדכי  מהגהת  במבואר  המקרה  לומה  דאינו  וחוף  דאופן  בזומנים  מהשיג  לייתה  ההסכםב
 לכןו.  םד  אכל  מסתרת  נובדה  עהיאש  –  שר  הצל  או  ליזיק  שחברו  מפחד  שומר  אהמתחייבש
 .נפשיה ולא הוי אונס דונסא אהוי שכך להגיע לריך צטעמיל

 וידאל' רב חיים וה

 פסקנ

חברת ["יקון ההסכם תקף על כל סעיפיו ובכללם וויתורה של הנתבעת על כספי ת .א
 .והם שייכים במלואם לתובע" ]הביטוח

 .מבוטל בזאת" ]חברת הביטוח["על  ית הדיןביקול ע .ב

 וידאל' ב חיים והר סב שניאור פרדרה רב מיכאל עמוסה

 


