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לדימ ממונותולבירוריוחסין
אשה שתבעהגם בשםבעלה

וחתמהעל שטרהבוררות
ואח"כטענושניהםבביתהדין
והבעלטוען-לפני פסקהדין-
שמביון שלא חתםעל שטרהבוררות
אינוחייבלקיים את פסקהדין
תיק ממונות מס' 98ז-סו

(מהד' ה אטל)

פסקדין
תביעת האשה בבית הדין גם בשליחות בעלה ,חתימתה על שטר הבוררות גם בשם בעלה,
וטענות שניהם בביתהדין ,מחייבים את הבעללקיים את פסקהדין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעגוייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

המקורות

לריי

נתב "00ךנמי'גO"Dימ0ירוטלמידרי36סוסיסדןיחידי ועלתלמידיו ו60תנן6לתסידןימידי,
ורסיסלמסכיוןטכ6יסמע5מסלדוןסויכקילוק3לוסועלייתו.וכ"כ"00ךכסי'כסO"Dיכ
חזינןמ0ירוטלמידע5ס 0ד3רטעמדולפניס3י"דוטענוסוי קכל60ף3ל6חתימסעלחטרבוררות6ו
קנין.וכפטטותק6י תסורלחזורבווחייבלדוןכפניכידז0ו6ףלפני גמדקינויכוללחזור3"51.מים
מ60דסי'כבסעי'6ד3חד6לריעות6יכוללחזור3וקורסגמרדין,ותריסםודקיל6סיסככפיסוידיין
ט0ו 6תד6לריעות6קינויכוללכוף ,וע"כ0וי3ר5וןוטענוכפניו ו6עפ"כיכוללחזור 3ו קודס גמד,

יסויחד6לריעות6כמ3ו6רמסכמי'ככ.
ומ"טמס6דסירוטלמיhoגסדייןיחיד
ולולי6 o~oפסרלחלקכמוגיסריעותות ד6ססריעות6סי6כלינימדייןכגוןמסוףיחידי6כלסו6דיין
ןכמרסו ,6מם"6ככסי'כבדסו6
כמרספסרדמועילק3לססלטענותס6י6פסרלחזורכיוןדעכ"פדיי
יסתםכדייןמק3לוסומסיסקרוב16פסולו3זסל6מגי ק3לסע"יטענות
ריעות5כדייןע5מודס66ייר

ב
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6ל6יכוללחזור  13עד גמ"דב6ו ohהיהקנין ד6ףלפני גמ"דקינויכול למזור] קולס 3מוגי6וכן
כפומקיס ל6חילקו בכך ונר6הד6ין נפ"מפריעותך bShכלמהוך חד6לריעות6יכוללחזור 3ו עד
גמ"ד"61.כ"5כמ"מהירומלמי מה6דסי'כ.3
והנרווהלומרדהירוסלמיל66יירילעניןחזרהbShממועילהקבלהלהתירלולדוןיחידי35 ,ל 06ר5ה
לחזורעדגמ"דיכוללחזורבוbo~1 ,דסי'כ.3וה6דכתה הממ"ע3מי'ה O"Dזדממו"הנוהגים עתה
להקללדוןתחילתדיןכלילהדמ6חר 630לדיןכממולחין6חריוהו"לכקכ~הוhS1מוזכרד6סורלחזור
3וh~bדהוםדיןעלהדייןדליןמתחיליןתחילתדיןכלילה,וכזהקלמרהממ"עד6סקכלוהו6יןליסור
עלהדיין5כל5סרו5הלחזורעדגמ"דיכוללחזור,וכמ"מהממ"עכססתמו'מור"סדהויכקבלק"6פ,
יכוללחזור3ו עדגמ"ד.ומט"כהא"י3מי'יכסעי'גמתטו'הרמ"אמבקטו t"h~on
והריכדין
~
"
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ן ט53וכעליהדיןלטעוןכפניהםהרי ק~3ס
לדוןכדיניהםמלהטו6ליס6חריגמ"דוכתבטס כיו
עליהםלדייניס ול6יתכן לפסוק פסק 6חר 6חר מפסקוהדיינים6.ין הכרח 3ד3רי הרק"םמכיון
סקכלוהו  )tfsהטענות6י 6פסרלחזור כ3ר5 ,ל 6דהתסקכלוהוע"יטענותוככרהיה
ולכןb"b
לחזור3ו6 ,כללפניגמ"דיכוללחזור6ףכמטענוכפניהם,דל6הויקפלהגמורהכקנין"D.Dו~מהטמועיל
קבלהע"יהטענותהו6טתיי3יסלקיים 6תהדיןלחרימנפסקבוכגוףהדין דכחד6לריעות6קינויכול
לחזור6חרגמ"דנקמרוכר6מוניסהמכריסמונים,עי'רטכ"סכ"3קכח6ד"הקינו,דהוםממוסהודקת
כע"ד,ועי'תוס'כ"מעדoff~ 6הכ,5מהוךממוסהנקההדדיתמהרייםלהסתביעהזהעלזהונהנים
מההסכמהטלה5דהמנילדון3ב"ידולכןoSnהתחייכותסגסכמלךנעטהקנין.והרכהפירוטיםנקמרו
3זה.ולפטרדהו6הנקהסלסו"פוהויכקניןכסף,ו6כמ"ל].
מו"רכסער מטפטסי'ה 3 O"Dכהקמהעל הסמאםלחלקכיןהריעותותד6יהויריעות6סלדןיחידי
מועילהטמעתהטענות,וכקרור16פסולקריךקבלהמפורמת,וכןמ"צלחלקלהמטל"מכפ"גמסנהדרין
ה"ג.ומסיקהפער ממפט דהדעתנוטה כמכרתהכ"חרכלהפמוליסהיכףמכ6ו מע5מסלדוןלפניהם
הויכק3לוהועליהס,דכיוןבדניסלפניהס6יןלך5ומדנ6דמוכמגדולהמזוסודקיק3לוהועליהס6,ך
לעניןלדוןכלילהדהויקפלהכטעותדחמ3הכע"דדמותרלדוןלכתחילהכלילהולכןכמ63ומע5מסל6
הוי קפלה .וכרכרי המער מבפט דגם 3פסוליסהיכף דכ6ו מע5מסלדוןהוי כקכלוהו עליהס כת3
הפרימהבסי'ז 6ות ט 3ה 6דכע"דהטועןטהדייןסונ6ווקיןהדיין מודהלו ה6סיכוללפומלומלדונו
וכתכסהמהרי"קS"Dדל6יכוללפומלוhShממוסחסידות5כלמלמוןהרמכ"סמממעדם"לדיםליסור
כדברויכול הנתבע למימנע לכתחילה לעמודלפניו.הרי דכתה הפרימה כדעת הרמכ"סדהוי פסול
ממם,וכדכתכהכ"חטסכדעתהרמ"3סדהדייןפסולויפיל
וכדיעכד,ודלףכהיתי"03י~3S"Dרמכ"ס
דהו 6רקדיעכדול6פמולממםD"D1 .כטיטתהרמכ"ס3מקו"5לרמכ"ספרנקלסנהדריןפכ"גת"ווכם'
המפתחטס.והוסיףהדרימהוכתםכדעתהרמיקסוז"ל6:לob3~6עומדלפניולדוןדינודין.ע"כ.הרי
לנורס"ללפריטהכהנ"לד6ףכפסולממם 06טענולפניוהויקמלה.
ולפידבריו נמ 65דכטענולפני הקרובופסול 3 qhל 6קבלהדינו כקבלהריכוללמזור 3ו עד גמ"דול6
6חרגמ"ד.וכלזה 3ק3לעלייהוק"6פ6 ,ךכמטעןכפנימלומה 6תרמטעןכפניהסמ"ללנתה"מ3מי'
כב  6 O"Dמהרס5"3דליןיכוללחזורולדוןכפני6חריס 6ףלפני גמ"ד ,וכ"הלהדיץ כרס 6"3הוכל
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ככ"יסי'יגסעי'ג.ומקוסהרם6"3הו"36מכ6וכןסרוקםמססי'נכונ"ימסוחי'הר"ןטסוריט6"3
כממ"ק.וכתבמססכן דעתגדולי5רפתודעת הרנטה 3מסהרמוסןוועי'המגיסכממ"ק "3מטססו'5
6ו5רהפוסקיםקנייןלכלהר6מוניסהנ"ל)וכ"כהיד רמהכ"כקסזכ6ותי6ד6ףד3כי"דפסולגריך
קניןו5יל6עסוקניןיכוליסלחזור 3הס 6ףכמקימלעלייסו קודםגמ"ד5 ,כל33י"ד כמרמכינחית
לדינךקמיהוטעיןל5מ5ילמיהדר3יה ,ס6ס 6תהקומרכןנמ65כל6חדולחדטוען טענהממתחייב
כהוחוזרופוסל6תמדייןכדיטיחזורויטעןטענהלהרת,ע"כדבריהידרמס.וכ"ככמפרמעיטור5ות
ככירורין,וכמקיריסנהדריןריספרקג.וזהממ"כהרמ"חבסי'יגסעי'כוי"לדמטטענוכפניהס6ינס
יכוליסלחזור כססn"sbמל6כתבו~ד6י6יירילעניןחזרסלתחרגמ"דהריגס כק"6פh"bלחזורומה
החידוד ככמרים ,וע"כ כמ"מ ד6ףלפני גמ"ד  b"bלחזור .וכ"מ  n"ostsדרק כק"6פ  b"bלחזור
כהטענוqbכסלףקבלומפורם5חרגמ"ד36לככסריסמידמטענוh"hלחזור6ףלפניגמ"ד].
 b"b1הדרקממ"כלעילדכ6מתהכסריסממםדהיינוג'דייני
םb"bלחזורכלל6חרמטענות ,ו3ק"6פ
b"hלחזור רקלהריגמ"ד ,וכסנתה"מוהמעה"מ,וכלילהס"ללטעה"מדגריע6וקריך קבלה מפורמת
דכטענותלחודך6פסרלחזור6ף6חריגמ"ד.
פו"מכדבריh"1tnsסנהדריןסי'יזס"קי
כד"סם"ךסק"ח ,דכתה3כי6ורדכריתמו'סר"6ם3ר6וכן
ס6מרלטמעוןנקמןעלי 636וזכהר6ו3ןוטועןממעוןסרו5הלדוןלפניבי"דכפרטהורל6קבלעליו
כסרלהכטירלחוכתו,וע"זהמיכ הרק"םדליןממעוןיכוללחזור דממתמ5טניהסמתר5יס לקבל 6ת
דינו,ולכןהגיההחזוקןמסכרק"ם,עיי"ם.סרילנודהסכירהרק"םכממעוןמל6קבל D"Dבמפורם 6ת
6כיווטעןכפניווהו5י366יוטלממעוןפס"ד,דליןממעוןיכוללחזירבוכיוןדמויכחזרה6חרגמ"ד,
ו6ף סל 6היתה קבלה מפורמת ומטוסדסגי מטוטןבפני הפסולוניתן פס"ד ,וכהנתה"מ וסמעה"מ
ד3ק"6פסגיקבלהע"י הכמעתטענות~b"hלחזור6חרגמ"ד.
"61ככניד"ד מטעןכפניכי"רמלמלוטהכסריס6 ,חרטהטמיע סטענותקינויכוללחזורכן 6ףלפני
מפסקוהדין,ו5ףלל 6ק3לסמפורמת.
6ך"5ע 3כל מהמכתרנו .דסנס כת3הרמ"דבסי'יגסעי'כמהכוינ
ולעיל3 ,זהבוררלו 5מדוזכל"6
דכתה המחכר ד6ס כתבומי הס ה3ורריס6יןיכוליןלחזור כהס וה"ה 06דנומיד,וי" 6דמטטענו
כפניהםאינסיכוליסלחזור 9"Dbטל 6כתבו.ונ"ל דכמקוסם6ין דרךלכתובפלוניביררפלוניוכו'
ממטענוכפניהס"6ילחזורלכו"ע .ע"כ .ומטמע מהרמ"א דהדעה הר6טונה ס"ל ד6ף כמקוסמנהגו
םמנהג16
לכתובול6כתבוממטענוכפניהסאינסיכוליסלחזור,וכןנראהמסלכוםמל6חילק3ין6סי
ל,6ו3מו"ת3יתיעקדסי'יחכתבדל6כהל3ום6ל6דהר6מוניסכסוףפ"קדכ"מובנ"ימסל6חולקיס
י כמקוס
והסוכרים מל5יכוליס לחזוראיירי כמקוס  bStכסגו לכתובוהמונריסמיכוליםלחזוראייר
מנהגולכתוב.וכ"כהתומיסבסי'יגO"Dככתוךהדכריסודלףכהלכום.קולסכרמ"א מסמעדחולקיס
וכמלחוםד6ל"כהיהלולכתוכסדכריסכפמרה.וכן מטמעמהר6מוניסטמתמוד3ריסס,ומוכחסדררו
6ף כמקורמנהגולכתוכ6.ךעי'ככ6רסיטכמסP"Dד סהקסה ממהמכתר המחכרסי'יכסעי'ז ד6ף
טנתר5והכע"דכפמרה33י"דיכוליסלחזורוכתבוהממ"עוסם"ךד6פילולאחרמהגידוהפכרהיכוליס
לחזורbSb"n~olמגיסטסכלוסוכאן כת3ממטענו3פניהס"6ילחזורלכו"ע.ואפסרמיםלחלקכין 6ס
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נתר5וכפטרהכבי"דOf3 16כורר6.כלהו6דוחק.עכ"ד.
וכקמתכקומית u"oh3oותירו5ו נקט סתמכ"ן להלכה כחוט הממולך טורכ מקלס ח.ויט הכדלכין
סכ6רסיטכ לתסכ"ן ,דהכ6רהיטבחילקכין פטרה טלכי"ר לפמרהטלזה כורר ,ומדבריו נטמע
דכפטרהטלבי"דb"hלחזורע"יהטמעתטענותוניתןפס"ד6ףטלפטרה,והתטכ"ןמחלקכיןפמרה
לדין,ומטמעדכפמרה5ףטלכי"ריכוללחזורqhלחריגמרדין.
םכמריסו6ףטל6נכתכקינויכוללחזורבווכהלכומ ,מ"מזהרק
ולכן,לתטכ"ן6,ףobנקמרדכג'דייני
לדין6כלכבי"דטקכלו לפטרהיכוללחזורכו עדהקניןו6סל6יעמוקניןיכוללחזורכוויפיל
ו 5תר
גמ"דנוכטחותמיסעלמטרכוררותזההקנין,וכד6ית6כסי'יג],ולכןתלוי 06כי"ריפסקודין6ז"6י
לחזורלמפרע,ו6סיפסקופסרהfhיכוללחזורלמפרע.
"51ככניד"דדכי"דפסקו פטרת"6כ6יןזסמחייכ 6ת הכעלכיוןטל 6עטהקנין כמקוכללחתום על
סטרהבוררות,ומהטטעןטענותל5חויכלוס.
6ךנר5הדניד"דמטנידכעלוקטהטתוכעיסדינםכמותפיסמתבעו ד6ס 6חדתובעוסמניכעירדלין
יכוללתבועטנית 6תסנתכע,כמכופרכמי'קעוסעי'כהוכו,ומי'עזמכי'ט,ומי'קככסעי'ט.
וכגוףהדיןטלהירוטלמי דהטמעת טענותהוי כקכלוהו,עי' כטעותיעקב מ"6סי' קלו טחולק S"D1
יהירוסלמי5כל
דמועילרקכיחידמומחהסיכוללדוןיחידיורקמטוסמלוהמוסיףעודדייניסכזהבייר
ל6כדייניםמהםפמוליסמ5דסדיןמ5ריךקמלהמפורמת.ומסכ"חוהממ"עדהכ6נולעילגבילילהנר6ס
דחולקיסעלהטכו"י,וכןס5מריכינהכהל'דייניססו"םי6חולקעלהמכו"ילגביכלסדייניסטמועיל
קבלהכמחס.
ו6ףהכ"ח מכתבדכ"זכטהגיעומניה5דדיסכרנון6זהויכקבלהול6כטהגיע5ד 6חדלתבועוהטני
וחסוכהכקכלסמ5ידוכיוןטל6bs6ל6כדיטל6לסרבלסזמנס.
מגיעכהזמנתכי"ר6יןכינית
וכניד"דהרי הקטה פתחה 6תתיקהתכיעסמיוזמתהוכטליתותכעלה,ולח"ככ5וטניססוטענו"6 ,כ
סוי כקכלהוקין מקוס לטענת הכעלממכיוןמל 6חתם עלכתכהכוררותקינומחוייבלקכל 5ת פסק
סכי"ד,ומהטטעןהיה רקכמורטהסלקטתו,דהרייודעמסוףסוף 06יחוייבוככי"דהחוכהו6טלו,
מסעודטגסכזמןכי5ועהעיסקהנטולותהתכיעסהיההו6המתחייב עםקטתו.וע"כנר6המדכאירוכ
ספומקיסדמויכקכלה.
ודערכל מסמכתבנולדוןכ6ןזס רקכתופןממופיע ככותרתמלפס"דזה ,מהקמה פתחה 5תתיק
התכיעה,וכזהיםמקוסלדון5יסויכקכלסלגציכעלה6,ךכזלופןטס6טסהיחסהתנעתומוזמנתע"י
התוכעכמכתבמבי"דככרנחלקוכוססממ"עוה6חרוניסבסי'המ"קז,דימע
תססמ"עגסכמכףלדון
כטטולחין6חריוהו"לכקכלוהוע"י הטמעתהטענות,וכפת"חטס1P"Dמכיףטי"תום"ל דרקלמובע
סויקכלס5כללנתבעממגיע מתמתירכתולסרכל6הויקכלה"61.כ O~D3הכע"דה61מוחזקכס 6מ%
קבלעליוהכי"ד,וכמו מכתב הממ"עכמי'יח p"Dיכמס hs~nob'f3a~oככ"יסו"םיגדליןמונילין
ממון עדטיוודע סה61חייטוהממע"ה.
מרדכיאהרןהייזלף.

ממונות

ה

טענותהצדדים
משפ' ה' ומשפ' א' השתדכו ביניהם ,כאשר בשיחת הסיכום לפני "שבירת הצלחת" הסכימו
הצדדים להתחלק ביניהם במימון רכישת דירה לחתן ולכלה .טוענת משפ' ה' שבסיכום
התחייבה משפ' א' סך של  50.000$ומשפ' ה'  ,20.0008והיא תובעת ממשפ' א' לקיים
התחייבותהוליחן את הכסף שהתחייבהלזוגהצעיר.
משפ' א' מכחישה וטוענת שהסיכום היה כמו שדובר בשיחות המקדימותעל חלוקה באחוזים
לפימחיריהדירותשהיוקיימיםבפרוייקטיםהחרדיים ,שעמדועל כ,90.0008-ולפיאותו חישוב
הסתכמה ההתחייבות של משפיא' ב 40.000$-ושל משפ'ה' .20.0008כיום ,לאחר שעברו כמה
שנים מאזנישואיהזוגהצעיר ,מחירי הדירותהתייקרו בעשרותאלפידולרים ,והםאינםמוכנים
להוסיף על התחייבותם כלום משום שלטענתם הצד השני אחראי ואשם בכך שלא קנו דירה
בשעתו ,וע"כעל הצד השני לשאת בעלויות הנוספות.
משפ' ה' מכחישה דברי משפ' א' באשר לסיכום החלוקה הכספית ,ומכחישה גם את טענת
משפ'א' שהעיכובבקניית דירה בשעתוהיה בגללם.
לאחרהדיון הראשון בבית הדין שוחחו כמה מחברי בית הדין -בהסכמת הצד השני  -עם
משפ'א' ושיכנעו אותם לתת 50.0008בתנאי שמשפ' ה' תתן .25.0008בדיון השני בביתהדין
חזרה בה משפ' א' מסיכום זה ומוכנה לתת רק  .40.000$היא גם דורשת שהזוג הצעיריתייעץ
אתהעלקנייתהדירה ,ושלאיורשו למכור את הדירהאו להשכירה שלא ברשותם ,ובמקרה של
פירודחייו יחזור אליהם כסף השקעתם ,למרות שהדירה תירשם בטאבו ע"שבניהזוג בחלקים
שוים .משפ'ה' מתנגדתלחייב אתבניהזוגבהתייעצותעםההוריםעלקנייתהדירה,וכן לאסור
עליהם להשכיר את הדירה שלא ברשות ההורים ,אך מוכנה לתביעת החזר הכספים להורים
במקרה שלפירוד.

השאלהלדיון
הורי החתן שהתחייבו בשעת התנאיםליחן לבנם סכוםמסוייםוהורי הכלההתחייבוליתן לבתם
סךמסויים ,האם נחשב הדברכאילו התנו התחייבותם בקיום הדדי בתנאי מפורש.

1

פסקידין-ירושלים

תשובה
עי'נ"מסו6ונתוס' ד"הפטומי ,ד6סנתחילתהדכריס פתתהמוכרקנילךמדיד6י טרפולהמינך
יכודאיל6נתכויןללוקחו 6ל6
מגכינ6לךמופרץטכח6ופירי,ל6הויפטומימיליb~bתנקיגמור,כ
כאחריותכמומפתחלוהמוכר.ע"כ.
וכנידוןדירן לטענתהורי הכלהמהתחייכוליחןאחוזמסוייסממחירהדירהמהיהכמעתו ,רק ממוס
מהורי החתןהתחייכו גס הסליתןאחוזמסוייס ,למרות מל 6הותנה ז6תכתנאי גמור ,מ"מכיון
םלהסכמהההדדיתדיןתנאיול6הוהפטומימיליכעלמך.גס
סהתחייכותסמיתה"כתחילתהדכריס"י
מהסטועניססהתתייכותסהיתהמותניתעכורדירהכפרוייקטיםהחרדיים6 ,סנכוניםדכריהסים %ך
(כיוסזנימןתמם"ו)
דיןתנאילמרותמל6נקמרכלמוןתנקי.וכןהורהלימרןהגריסם6לימיכ
מל
סמהססיכמוצניה5דדיסליתןלכניהסכךוכךחמיםכתנאיגמורמעלדע
טן
תיכ
איהתחייכוס6סhSיתן
האחדגסהמניקינומתויים.
6ךמכיוןמיםהכחטהגמורהכיןה5דדיסעלהסכומיםמדוברווסוכמוכיניהסכמוגסעלט6רהתנ6יס
ססיו,וקיןל6ף6חד מהםהוכחות,יםכזה עסקמכועה,ונהגוכתיהדיןלפמרכמקוסהמבועה.
"
ומאידך ,מהמדורמיסהיוםממפ'6 '6תנתינתהנדוני6כתנאימהזוגהלעיריתייען 6תסהיכןואיזו
דירהלקנות,כיון סל 6דובר עלכךלפניהתנ6יס,אינסיכולים להתנות ז6תהיוס .גס מהמדורמיס
לאמורעלכנימזוגלהסכיר 6תדירתםולמכור כמקוס 6חרלל6רסותס6,יןדריסהזוצודקת ,מהגס
ס"חוזנכבדממחירהדירהיטלוכניהזוגעלע5מס.
כפכרה ,נראהלקיים 6ת ההסכמהסהוטגהלאתרהדיוןהר6טוןולפי
ותתןמטפ''6סךמל 50.0008
וממפ'ה' 6 .25.0008ת הכסףיסלימוה5דדיסככיחהדיןכתוך 45יוס,וכיחהדיןיפקיד 6ת הכסף
כחסכון נאמנות ע"מכניהזוג ,והואיינתן למסלגורךקנייתדירהטיכחרוויחליטו כע5מס ,לאחר
היחתמוויתחייכוכפניכיחהדיןטל6ימכרו 6תהדירהכתוך 10טניס 6ל6כרמות מפורמתטלכית
הדין .מתקכלת המכמתה5דדיסמריסוסהדירהמיקנוכניהזוגע"מסניכניהזוגל6תהויההקנאה.

אברהםדובלוין.
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