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לאחרונה . ללא ילדים, ראובן ואשתו הם אנשים ערירים
, ובצוואתה הורישה לבן אחיה את כל נכסיה, נפטרה האשה
והן את כספיה , הרשומה בטאבו על שמה, הן את הדירה

ראובן בעלה מתנגד וטוען . בחשבון הרשום על שמה, שבבנק
  ?מה דין צוואה זו. ולא של שום אדם אחר, שהכל שלו

   

  
  ב.......................................................................................................................חלקי השיעור. א

  ב...................................................................................מכוח מה טוען הבעל בעלות על הדירה. ב

  ג....................................................................................................................הברחה או מתנה. ג

  ד..................................................................................................כוח הנאמנות של צד האשה. ד

  ה..................................................................................סוגיית שטרות היוצאים על שם האשה. ה

  ז................................................................................................"טאבו"איך מתפרש הרישום ב. ו

  ח...............................................................................תקנת אושא שהבעל הוא הלוקח הראשון. ז

  ט.................................................................................................ירושת הבעל בראוי ובמוחזק. ח

  י................................................................................"מוחזק"ומהו " ראוי"הבנה ופרטים מהו . ט

  יא.................................................................................כספים שנמצאים בבנק קודם הנישואין. י

  יב............................................................................ חשבון של היתר עיסקה–בנקים בישראל . יא

  יג......................................................................................כספים שהופקדו במהלך הנישואין. יב

  יד...............................................................................מחילת הבעל מבטלת את הזכות לרשת. יג

  טו.................................................................................................................נותסיכום ומסק. יד

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  אוצר העיון

  ו"ב סימן מ"ב 

  הורישה נכסיה לאדם זר
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  חלקי השיעור. א

  : ישנם שני חלקים בענייננו– מתוכן השאלה כפי שנראה

? רק שלהה על שם האישה היא אכן  האם הדירה הרשומ– חלק הדירה •

  ?להנחילה לאחריםהאם בכוחה 

האם זה מקנה לה בעלות ,  סוף סוף החשבון הוא על שמה– חלק הכספים •

  ?האם יש לבעלה זיקת בעלות כלשהי לממון זה? בלעדית

  

  .את הנושאים הצריכים ליבון, לגבי כל אחד מחלקים אלו, ד"בס, בשיעור זה נלמד

  

  בעל בעלות על הדירהמכוח מה טוען ה. ב

  . נפתח בדיון על הזכייה בדירה

  

 על מגדיר בעלותרישום זה .  רשומה בטאבו על שם האשה בלבדהדירה המדוברת

.  לאשה גם על פי דין התורהמוחזקותויוצר לכאורה , י חוקי הערכאות"הנכס עפ

כל עוד לא יביא הבעל .  עליו הראיהחברווהמוציא מ, הבעל רוצה להוציא ממנה

 תיקבע בעלותה של האשה גם על פי – )ובהמשך נדון על רמת הראיה הנדרשת( ראיה

  . ההלכה

  

, האשה יכולה לעשות כל מה שרוצה בנכסיהש, לכאורה,  נראה כרגעובענייננו

  .ולהעניקם לכל מי שתחפוץ

  

  :כדלקמן, שתי טענות בין הצדדים יש לדון באלא שבעניין זה

  

  : טענת בעלות–טענה ראשונה 

  :כדלקמן, י הצדדים נחלקים בטענת בעלות על הדירהשנ

שהרי אם נבדוק את ,  שאין ראיה ממה שהדירה רשומה על שמההבעל טוען •

בבעלותי ובבעלות רעייתי (  בבעלות שנינו נמצא שהנכס היה,הרישום הקודם

 את הדירה בכסף שהביא כל – אני ורעייתי –שקנינו , וכך היא האמת. )בשווה

אלא שבגלל כל מיני . )חברים, קרובים, הורים( ורו הפרטיאחד מאיתנו ממק

וחשש לשעבודים ועיקולים של מס הכנסה ומס רכוש , הסתבכויות עסקיות

ממילא רישום זה . העדפתי ביודעין לרשום את הדירה על שמה בלבד –
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שותפות  –והכל נשאר כמקודם , ואינו מגלה על הבעלות, הוא פיקטיבי

 .חצי-בדירה ביחס של חצי

שאינם יודעים בוודאות מה היה בהיסטוריה של חיי יורשי האשה טוענים  •

ממילא העיקר . ואינם יכולים לא לאשר ולא להכחיש טענה זו, המשפחה

  .לפי מה שרשום עתה בטאבוצריך להיות 

  

  : טענת ירושה–טענה שניה 

  : כדלקמן,את הדירהטענה נוספת בדין זה היא טענה על ירושת הבעל 

 – שאפילו אם ייפסק בחלק הראשון שהדירה נחשבת כולה שלה הבעל טוען •

הוא היורש , הבעל, כיוון שהוא, עדיין אין היא יכולה להורישה לאחרים

תקנה המקנה לבעל את הזכות , כדלקמן( תקנת אושאמכוח , האמיתי והבלעדי

ים  לאנש– גם לא בירושה –כך שלא יכלה להקנותם , להיות הקונה הראשון של נכסי האשה

  .)אחרים מלבדו

כיוון , שבמקרה זה לא שייכת תקנת אושאיורשי האשה טוענים  •

כפי שנלמד ,  של תקנת אושאהמציאות כאן חורגת ממסגרת הכלליםש

  .ד"לקמן בס

  

  .ולבדוק את מסקנתם לענייננו, בכל אחת מהטענות הללוויש לדון 

  

  הברחה או מתנה. ג

וגם ( מאחר ששני הצדדים מודים . טענת הבעלות–בטענה הראשונה , נפתח איפוא

שקניית הדירה  )וגם נסח ישן של הרישום בטאבו באותם ימים, המאשר עובדה זו, יש חוזה רכישה

 אנו –ועתה מתברר שהדירה רשומה רק על שם האשה , בעבר היתה במשותף

סיבת רישום הנכס על שם היאך להסביר את , מתלבטים בין כמה אפשרויות

  :האשה

 של באופן חיצוני כל מה שעשה הוא העברה –טוען הבעל  כפי ש:הברחה •

שכן לא התכוון להקנות לה את חלקו , אבל אין בזה כלום באמת, הבעלות

 ,טענת הברחההנקרא בגמרא ובפוסקים ( ועשה כך רק משום הכרח צדדי, בדירה

 אבל ברור, כלומר דבר שנעשה ברישום רק מחמת רצון להבריח את הנכס מידיים לא רצויות

הדירה עדיין של שניהם  –לפי צד זה . )ואין בו ממש, שהרישום הוא פיקטיבי

 .בשווה
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שתהיה כל הדירה על , יתר על חלקה המקורי, מתנה הבעל נתן לה :מתנה •

 .הדירה היא של האשה בלבד –לפי צד זה . שמה

  

מוחזקות מאחר שהרישום בטאבו נותן לאשה לפחות  –וכפי שכבר הנחנו לעיל 

  .ורה מוטלת חובת ההוכחה על הבעללכא, בדירה

  

  כוח הנאמנות של צד האשה. ד

ואין הוכחה , בכך שהרישום בטאבו הוא על שמה( במוחזקות האשה אלא שכאשר עוסקים

  . של מוחזקות זומה עוצמתה עדיין יש לברר – )נגדית לבעל

  

רמת  יש לבחון את – בכל הכרעה על פי מוחזקות של אחד הצדדים :ונבאר יותר

  :כדלקמן, וישנן בזה כמה אפשרויות, חזקותהמו

אנן "או כמו , כוחם של שני עדים כוח המוחזקות הוא כמו :אפשרות אחת •

ממילא לא נשארים כל , )מעידים על מהימנות הדבר, הדיינים, כאילו שאנו( "סהדי

י שני עדים "עעד שהצד השני יוכיח את טענתו הנגדית , ספיקות שהם

 .ממש

שעדיין , מחזיק שטר הוא כמו כוחו של מוחזקותה כוח :אפשרות אחרת •

אולם יש בהגדרה זו . שכן גם להפרכתו נדרשים שני עדים, כוחו חזק ביותר

, א-ב" כבסימן פלפני הפירעוןהן ( "הישבע לי שלא פרעתיך"פתח לצד השני לומר 

ותובע ,  יכול לטעון שפרע את החוב פעמיים–אם לא השביעו לפני הפירעון  (לאחר הפירעוןוהן 

 .)י-ב"כבסימן פ, )חזרה כנגד השטר

  

ונכריע שהנכס ( כעדיםיש צורך לדון אם רישום הנכס על שמה הוא  –כ גם בענייננו "א

ונכריע שיש להשביע את האשה ( כשטראו רק , )כל עוד אין לבעל ראיות שהרישום אינו אמיתי, שלה

  .)שקיבלה את חצי הדירה בתור מתנה

  

וכך נפסק להלכה  )ט"בסימן קס( ש"הריב ו)ט"בתשובה תתע( א"הרשבוכך כותבים ( יש להדגיש

 במקרה הפרטי –שכל חקירה זו , )"יש מי שאומר"בשם  )א-ב"סימן ס( בשולחן ערוך

 – שכן הדיון אם יש להשביע את האשה או לא ,אינה כל כך למעשה –שבענייננו 

ורשים אי ואת הי, ומאחר שהאשה כבר אינה בחיים. שייך רק בחייה של האשה

 לטעון ליורשים ניאלץ –על דברים שאין להם אפשרות לדעת , אפשר להשביע
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כ ימציא הבעל "אלא א( מוחזקים בנכס גם ללא שבועהולהגדירם כ, שהנכס של האשה

  . )ראיות על שהרישום לא היה אמיתי

  

 של רמת בעלותהלהגדיר את  )מעבר למקרה הפרטי של שיעור זה( אלא שיש חשיבות

כיוון שמעשים שבכל יום שיש וויכוח על הבעלות בין הבעל , )ילו היתה בחייםא( האשה

אילו האשה היתה ולכן נמשיך ונחקור מה היה הדין . גם כשהאשה קיימת, לאשה

  .עדיין בחיים

  

  סוגיית שטרות היוצאים על שם האשה. ה

והיו שטרות , הנושאת והנותנת בתוך הבית, עוסקת באשה )ב"לעיל דף נ( הגמרא

מבית אביה או מבית ( עליה להביא ראיה שהיה לה ממון משלה –וצאים על שמה י

  .)אימה

  

 הרי הכל בחזקת –אפילו שהשטרות הן על שמה  –שעד שלא תביא ראיה ומשמע 

 נכסים –ל "כפי שהתנהלו בתקופת חז, הרעיון המונח כאן הוא שבמציאות הרגילה של החיים( הבעל

או כיוון שנמסרו לבעלותו הזמנית כנכסי מלוג , וון שהם שלו במקוראו כי, נמצאים תמיד בחזקת הבעל

שיש זכויות ממוניות נוטות לשוויון בין , וגם בימינו). בלשון הגמרא, אכילת פירות(לצורך הפקת רווחים 

ולכן יש למצוא , רק על שמה של האשה עדיין לא מצוי שיש שטרות בעלות על נכסים שהם –הצדדים 

 כלומר היא זאת שמגלה פעילות בשטח ,נושאת ונותנתואכן כאשר האשה היא .  הגיונילמציאות זו הסבר

זכות משיכת , זכות חתימה, רישום בעלות: דהיינו ( קל להסביר את הרישום על שמה–של עיסוק בנכסים 

שבוודאי נעשה כדי להיטיב , )ב"אפוטרופסות וכיו, שוברי נסיעה, אפשרות רכישת חפצים נדרשים, כספים

  . )ואין ברישום זה כדי להעיד על בעלות אמיתית על הנכס, ולקצר תהליכים מנהליים, נכסיםל

  

 והיו שטרות ,אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית: )א-ב"סימן ס( וכן נפסק בשולחן ערוך

שלי :  והיא אומרת, ועבדים או שטרי חובות כתובים על שמה,מקניית הקרקעות

 שהיה לה ,יה להביא ראיה בעדים שהוא כדבריהעל – )אפילו השטרות תחת ידה(הם 

ואינה צריכה ראיה על שטרות אלו , כלומר ראיה עקרונית על כך שהיה לה ממון מיוחד(ממון מיוחד 

   .)בדווקא שהן שלה

  

שהרישום אינו ( דין זה. א:  נדלה עוד כמה פרטים חשובים מתוך הלכה זו– ֵלשם השלמות[

. )כמו מכוניות בימינו(במקומות ששייך לגבם רישום ( לטליןנכון גם לגבי מט )מעיד על בעלות
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 נכון גם לגבי )שהאשה צריכה להביא ראיה על בעלות למרות שהנכס כתוב על שמה(דין זה . ב

אלא הם גם על שם , אם השטרות אינם רק על שמה. ג. אלמנה הנושאת ונותנת בתוך הבית

שכאן אין שאלה ואין חיפושי הסבר , )ו"בשם טור אבן העזר סימן פ(א " כותב הרמ–בעלה 

  .])שכן היא נחשבת הגיונית ושכיחה(לתופעה זו 

  

טענת  עדיין עומדת כנגדה –ממון משלה , עקרונית, שיש להוגם לאחר שהוכיחה 

 )שכן,  דין אחר לו–אבל מה שדנים עליו עכשיו , אולי באופן עקרוני יש לה נכסים אחרים(ש, הבעל

וחוזרת השאלה אם יש לחייב את .  הם מממון שלו השטרותבמקרה הפרטי הזה

ומצאנו בזה את המקורות . כדי להכחיש את טענת הבעל, האשה בשבועת היסת

  :הבאים

כותב לגבי  ))ה"אבן העזר סימן פ(בשולחן ערוך וכן נפסק , ל-הלכות אישות כב( ם"הרמב •

והבעל טוען שהם ,  שהאשה טוענת שקיבלה במתנה,מטלטלין או מעות

הוסיף  )א"שם הלכה ל( ובהמשך. האשה נאמנת –שהם שלו ,  ידיהממעשי

 שנתן נשבעת היסת –שאם האשה אמרה לבעל שהוא זה שנתן לה במתנה 

אבל לגבי שטרות לא הזכירו שום חיוב , ויש להדגיש שכל זה לגבי מטלטלין( לה הבעל

  .)שבועה

נו א –ת הנושאת ונותנאשה : כתב )א-ב"חושן משפט סימן ס( ובערוך השולחן •

של הם המעות מסתבר ש –בפני עצמה ן שאין לה מעות וכיואומרים ש

מה כל  מעמידים ש– עות שלהמהיה לה ון שנתברר שוי כ–ולכן , עלהב

כמובאר ( לים ליתן להכוורק שבועה י ,בחזקתההרי הוא ה דמצא תחת ישנ

 .)ז"ו וצ"באבן העזר סימן צ

 אי אפשר להשביעם דלעיל כתב שבמקרי )ז"סימן נ, ד"לראב( ובתמים דעים •

 .)שאכן השטרות הן מממון שלה, אלא רק להטיל עליה חרם(

בין תמים דעים לערוך ( אין זו מחלוקתכתב ש )יד-ו"אבן העזר סימן פ( ובבית שמואל •

 שאם ,באיכות טענת הבעלאלא הכל תלוי , )אם אפשר להשביע או לא, השולחן

ואם , טענתה שהכל שלהאת האשה על  משביעים –טענת וודאי הבעל טען 

כלומר שהוא אינו יודע בוודאות שהשטר שאצל האשה הוא ( טענת ספקהבעל טענת 

 . את האשה על טענתהאין משביעים אזי – )מממון שלו

  

  :בדרך להשארת הדירה אצל האשהישנם שני מסלולים : ובקצרה
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טענת וטענתו ,  אם הבעל מכחיש בוודאות את הבעלות הנוכחית–מסלול א  •

 .להישבע שקיבלה במתנהצריכה  –אי ווד

 אם הבעל אינו זוכר בוודאות אם הבית הוא במתנה או בהברחה –מסלול ב  •

 .שקיבלה במתנהאין צריכה שבועה  – )וטענתו היא ברמה של ספק(

  

שהרישום של , כיוון שהבעל טוען בוודאות – לפי הבית שמואל –כ בענייננו "א

הדירה היא ולמעשה , היה פיקטיבי )ם תחת ידההמקביל לשטרות היוצאי( הדירה בטאבו

 )לעיל' לפי מסלול א(אלא ש, תישאר הדירה בחזקתה, מאחר שהיא המוחזקת –שלו 

 מאחר –במקרה שבענייננו , וכאמור( עליה להישבע היסת שלא קיבלה את הדירה במתנה

 .)ואין צורך בשבועה, שהדירה ניתנה לה במתנה,  טוענים ליורשים–שהאשה נפטרה 

  

  "טאבו"איך מתפרש הרישום ב. ו

לא כתב את שם האשה על הוא העובדה שהבעל ,  שיש לתרגמו לענייננו,נתון חשוב

, רשם את חלקה של האשה בטאבואלא הוא , כפי מה שלמדנו לעיל, גבי שטרות

  :ומשמעות שינוי זה באה לידי ביטוי בכמה דעות כדלקמן. ולא סתם בשטרות

על שם כאשר נכתב הקרקע , נוקט שבימינו אלה )כא-סימן ס( הערוך השולחן •

כי ,  צריכים הדיינים להיות מתונים בה– )טאבו: דהיינו( האשה בערכאותיהם

ולעולם ,  שהבעל כותב נכסיו על שם אשתו מפני איזה טעמיםיש לפעמים

 .לכן צריכים לחקור בזה הרבה. הנכסים הם של הבעל

ד שכאשר הבעל כתב שטרות על לומ )ב"חלק חושן משפט סימן ע( בית יצחקוב •

 שהרי כך למדה הגמרא, בטוח הוא שלא יפסיד את הנכס –שם אשתו 

, שיש עיצה לבעל לכתוב את נכסיו על שם האשה ).א" דף נבמסכת בבא בתרא(

שאולי , כלומר לגלות מהן נכסיה של האשה, "לגלויי זוזי"כדי להכריחה 

 . העלימה ממנו

 "טאֶּבעֶלע"אשתו את ה כאשר אדם כותב ל–ממשיך הבית יצחק  –אבל  •

 יש בזה –על שמה  )רישום הנכס בערכאות הרשמיות של המדינה: דהיינו, כלומר הטאבו(

שהרי כלפי השלטונות לא , כתיבתו לה היא מתנה מוחלטתיותר ראיה ש

שכן כל מה שרשום , יוכל לתרץ ולהצטדק שעשה זאת מסיבות פרטיות

 הוא –תבענו בערכאות ויש כאן סיכון שאם היא ת. מבחינתם זה מוחלט

 כנראה שאכן התכוון –בכל זאת כתב ואם . עלול להפסיד את כל הנכס

 .באמת לתת לה את הנכס במתנה
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שהרי באמת אפשר לחשוב על , ונראה להכריע יותר כדעת ערוך השולחן •

 שסברתו של הבית יצחק –ובפרט . כמה סיבות שהבעל כותב על שם אשתו

 בשלב – )לחשוש מאשתו שתוציא ממנו את הנכס בערכאותשהיה צריך , שהבעל לקח סיכון(

שהרי ,  אין לה מקום– )בתקופה שהעביר את הדירה על שמה( ההוא של חייהם

ולא היתה סיבה לבעל להניח שהאשה תלך , הם חיו בשלום ובאחווה

את הנכס ,  סתם כך,אין ראיה שהתכוון לתת להולכן , לערכאות נגד רצונו

 .במתנה

  

אוצר רנו ספיעויין ב( את הדברים שלמדנו במקום אחר, כל הנתונים הללולויש להוסיף 

, "אומדנא במתנה" לגבי )"החזר חוב בלשון תרומה" –ט "נלמסכת בבא בתרא סימן העיון 

יכול לחזור " אומדנא דמוכח"נוסף על דבריו הקודמים שב, ד- ז"בסימן ר( א"הרמשהבאנו את דברי 

דהיינו הסבר ,  דבריםםדברים שבלב ה –במתנה ש  שיש אומרים)בו אפילו במכירה

 למרות שהסבר זה לא היה ידוע קודם,  מתקבל–משכנע מדוע ניתנה המתנה 

ומאחורי כל מתנה יש סיבה המבארת מדוע אין זה בדיוק , שאדם לא נותן סתם כך מתנות, והסברה בזה(

 –לבין נתינה עם אינטרסים , אם יש לבחור במתנה בין נתינה גמורה באופן סתמיולכן ... מתנה גמורה

  . )בוחרים באפשרות השניה

  

שהרישום בטאבו על שם ,  מאחר שהבעל טוען לפנינו בטענת וודאי– כ בענייננו"א

ויש הגיון רב בטענה , האשה היה רק מחמת כוונתו להבריח את הנכס מהשלטונות

 )מסעם השלטונות בענייני " עניינים"וקל וחומר שנקבל טענה זו אם נמצא שבאותו זמן אכן היה לבעל ( זו

למסכת בבא אוצר העיון רנו ספיעויין בולהרחבת העניין ( יש מקום לטענה זוכ למסקנה " א–

הנכס יוגדר כשייך  –ולמסקנת חלק זה . )"החזר חוב בלשון תרומה" –ט "נבתרא סימן 

  .לשני הצדדים בשווה

  

  תקנת אושא שהבעל הוא הלוקח הראשון. ז

טענת הירושה  – 'ב ועתה נעבור לטענה, טענת הבעלות – 'אעסקנו בטענה עד כאן 

,  מכוח תקנת אושאוכה בהם עדיין ז–שאף אם הדירה והממון נחשבים של האשה , טענת הבעל: כזכור(

  .))ד"כפי שנלמד לקמן בס (לפני כל אדם אחר, המזכה את הבעל להיות היורש הראשון

  

 הוא שהבעל טוען שזוכה בכל הנכסים, כפי שהובא בהקדמה, והוויכוח בין הצדדים

. לא שייכת תקנת אושאויורשי האשה טוענים שבמקרה זה , תקנת אושאמכוח 
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תקנת "ד לאחר שנלמד את נושא "ויובהרו בס, ודברי שני הצדדים סתומים למדי

  .ונתאימם למקרה שבענייננו, וגדריה" אושא

  

אמר רבי : )ס"ועוד כמה מקומות בש. במסכת כתובות דף נ, :ח"במסכת בבא קמא דף פ( בגמרא

 – האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה ,באושא התקינו :סי בר חנינאיו

  .)ונתנו לו רבנן להיות כלוקח ראשון, שהבעל יורש את אשתו: י"וברש(הבעל מוציא מיד הלקוחות 

  

פ " אע, אחר שנשאתכסי מלוגהאשה שמכרה מנ: )ט-אבן העזר סימן צ( ובשולחן ערוך

 כל , מיד הלקוחותהבעל מוציא פירות –שאותם הנכסים נפלו לה קודם שתתארס 

מוציא הגוף מיד הלקוחות  –ואם מתה בחייו  .גוף הקרקעאת  אבל לא .ימי חייה

  . בלא דמים

  

  ...)ש"טור והראה(  בלא דמיםמוציא גוף הקרקע מיד הלוקחאף בחייה ש ויש אומרים

אם הבעל  –חייה וכל . )פוסקיםטור ו(מכרה קיים  – נתאלמנה או נתגרשה :א"וברמ

  .) חזקת הבתיםרק פנימוקי יוסף(הלוקח יכול למחות  –רוצה לבנות או לסתור בקרקע 

  

, משועבד לבעלה לאכילת פירות – אפילו אם היה שלה לגמרי – שהנכס ולמדנו

  .יכול הבעל להוציא מהיורש את הנכסולאחר מותה 

  

פ שיש כמה "ואע( בעלה יורש אותה ולא אדם אחר –לגבי הדירה שכ נראה פשוט "א

אם הממון לא היה ידוע לבעל או שהיתה הסכמה של הבעל : כגון, מצבים שבהם לא חלה תקנת אושא

  .)בכל הקשור לעניין בעלות על הדירהכל זה לא שייך במקרה שלנו  אלא ש–לתת לאחרים ועוד 

  

  ירושת הבעל בראוי ובמוחזק. ח

  .כסף המופקד בבנקלגבי ה, לכאורה, לה היאכל השא

  

אין הבעל נוטל בראוי  – הלכתא :אמר רב פפא ):ה" דף קכבמסכת בבא בתרא( בגמרא

  .כבמוחזק

  



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

י

בין נכסי מלוג בין .  הבעל יורש את אשתו:כתוב )א-אבן העזר סימן צ( ובשולחן ערוך

ויה  כגון ירושה שרא,במוחזק אבל לא בראוי – מה דברים אמוריםב. אן ברזלנכסי צ

  . אינו עומד במקומה לירש)הבעל( – ומתה בחיי מורישה ,לירש

  

נכסים אבל .  המוחזקים כרגע ביד האשה,נכסים קיימיםשהבעל יורש רק למדנו 

 אינם בכלל –ירושה עתידית  )הדוגמה שהביא השולחן ערוך( כגון –שעדיין צריך לממשם 

  .הזכות המוקנית לבעל בתקנת אושא

  

האם הם נכללים , מה מעמדם של כספי האשה שבבנקברר יש ל –כ בענייננו "א

וממילא התנגדותו של הבעל להורישם לאחרים , ואז הבעל יורשם, "מוחזק"בכלל 

  . וניתן להורישם לאחרים, ואין הבעל יורשם" ראוי"או שהם בכלל , יש לה מקום

  

  :ושייך לחשוב בשלב זה על שתי אפשרויות

 .צאה בכל עת שתחפוץכיוון שניתן להו" מוחזק"הכסף נחשב  •

ממילא ,  כיוון שלא הכסף שהופקד הוא מה שיתקבל"ראוי"הכסף נחשב  •

ולכן הוא ,  אינו באחריותו–ואם ייגנב , הכסף המקורי שלו אינו ברשותו

 .להתקבל ואינו נחשב כנמצא ממש" ראוי"נחשב רק 

  

  "מוחזק"ומהו " ראוי"הבנה ופרטים מהו . ט

 ולהבין יש להעמיק תחילה – המופקדים בבנק את הכספיםוכדי להגדיר לאשורו 

. הבנות בסיסיות-ידיעות ואי-שכן יש בזה כמה אי, "מוחזק"וה" ראוי"את גדרי ה

  : הבה נראה כמה דוגמאות–ולשם הדגמת הבעיה ולאחריה יישור הקו 

  ? מי ראוי ומי מוחזק– "מילווה" ואיך "ירושה"איך היינו מגדירים  •

עד לאחר מאה , ירושה עדיין אינה ביד האשהיש צד גדול לומר ש, לכאורה •

 ואילו כספי המילווה ,"ראוי"ולכן היא בגדר של , ועשרים של המוריש

 ".מוחזק" להגדירם כולכן היה מקום, בדיוק ברגע הפירעוןעתידים לחזור 

כתבו לה מורישיה : מובא ההפך )א-בשולחן ערוך אבן העזר סימן צ( והנה בהלכה •

דעת (הבעל יורש אותה קרקע ממנה  – לאחר מיתה קרקע מחיים ופירות

 אבל שבח נוטל במה שיורש )"יש נוחלין" תחילת פרק,  במסכת בבא בתראמרדכיה

כגון שמתו מורישיה ( וה אשתווליואינו יורש מ. ממנה שהרי ברשותו השביח

אבל אם : הגה. ) ומתה קודם שגבתה אותם,וה ביד אחרים משנשאהוליוהיתה להם מ
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פ שלא גבתה הבת מחיים ואפילו אם היו "רישיה נכסים אעהניחו מו

דעת ( נקראים מוחזקים לבת והבעל יורש אותםמשועבדים לכתובת אלמנה 

 .)"םכל הנשבעי"במסכת שבועות פרק מרדכי ה

כלומר שאין צורך לעשות (אינה מחוסרת גוביינא שירושה היא , וההבנה בזה •

שכאשר יעזוב המוריש את , "דבר בטוח"אלא היא , כגון לתובעה בדין, לגביה מעשה גבייה נוסף

 ."מוחזק"לכן היא מוגדרת כ, ) יעברו הנכסים מעצמם ליורשיו–העולם 

אבל , שכן אמנם הוא ראוי להגיע, "ראוי"וכן ההבנה בכך שמילווה נחשב  •

כלומר שיש עדיין צורך ברצון של אדם אחר לפני היכולת לקבל את (הוא מחוסר גוביינא 

, "מוחזק"לכן אין דינו כ. )' יש צורך לתובעו בדין וכו–ם הוא לא ירצה לשלם וא, הממון

הלכות ( מגיד משנהשהובא ב( י מיגאש"שיטת הרויש לדעת את ( "ראוי"אלא רק כ

. והבעל יורשה" מוחזק" נחשבת כ–שמילווה שהגיע זמן פירעונה עוד בחיי האשה  ))יא-נחלות א

וחשש לדבריהם ולא , ף ורבנו חננאל חלוקים עליו"הריי מיגאש עצמו כתב בדבריו ש"אמנם הר

 .)עשה מעשה כדבריו

ניתן  )הגם שברור שהשגתו קלה ביותר, "ראוי"שמחוסר גוביינא נקרא ( ולפי מפתח זה •

הרי זה שכר עבודה של האשה ש )כמובן, והכל מעוגן בהלכה( כבר להבין בסברה

בית שמואל ( "ראוי"הרי זה נזק שלא גבתה , )ב- אבן העזר סימן קא"רמב( "ראוי"

 ברשות בעליו –שכל מקום שהוא נמצא ( "מוחזק"נחשב פיקדון , )י-אבן העזר סימן צ

גניבה שלא התייאשו הבעלים ואפילו , )ו- סימן צחלקת מחוקקכמובא ב, הוא נמצא

  .)ב- אבן העזר סימן קא"רמב( "מוחזק"תהיה 

  

  כספים שנמצאים בבנק קודם הנישואין. י

כסף כבר אפשר להעריך אם  – )"מוחזק"וה" ראוי"חר שלמדנו את הגדרת הלא( ומעתה

  :לפי המהלך הבא, "מוחזק"או " ראוי"נקרא המופקד בבנק 

ודברי  ):ה"במסכת בבא בתרא דף קכ( הגמראאת דברי כבר למדנו לעיל  •

כיוון , שאין הבעל יורש את המילווה של אשתו )ש"התוספות והרא( המפרשים

 .)א-סימן צ, בשולחן ערוך אבן העזר( נפסק להלכהך וכ". ראוי"שהוא 

 –ולגבי כספים שהופקדו במהלך הנישואין ( קודם הנישואין שיש לאשה כספי הבנק •

למרות (  כיוון שניתנו לבנק להוצאה,מילווההם בוודאי  – )ד"בהמשך השיעור בס

 יש לדרוש –וכשרוצים למשוך את הממון , )"...פיקדון"שנקראים בשם המטעה 

אין לכן בוודאי שכספים אלו .  ממה שהופקדכסף אחראותו בבנק ולקבל 
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',  א חלקאבן העזר, ל"מ פיינשטיין ז"לגר (באיגרות משהוכך מכריע להלכה ( הבעל יורש

 .))ד"סימן ק

אחריות , בדיני שמירה(  שסוברים שאמנם הכסף נחשביש כמה פוסקיםאלא ש •

 מוחזקחזק יש להחשיבו דווקא כאבל לעניין דין ראוי ומו, מילווה )ב"וכיוצ

 כלומר ,אינו מחוסר גוביינאכיוון שממון זה , )וממילא הבעל יוכל לרשת ממון זה(

וללא צורך , ללא צורך בתביעה, אפשר בנקל להוציא את הממון מהבנק

שניתן להוציא את הממון אפילו ללא צורך להגיע לסניף , ובפרט בימינו( בדעת הצד השני

כ מצד " א– )פומטים או דרך כרטיסי אשראי ואמצעי תקשורת למיניהםאלא דרך כס, הבנק

 ופירושו שלעניין ירושה הוא ,פיקדוןיכולת הגביה שלו יש לו מעמד של 

 .הבעל יוכל לרשת ממון זהומשמעות הדבר ש, "מוחזק"נחשב כ

שהופקד לפני הנישואין ייחשב , היא שכסף זהנטיית רוב פוסקי זמנינו  •

 .ל יורשוואין הבע" ראוי"כ

 .כדלקמן,  יש לדון אחרת–אבל בבנקים שבישראל , ל"וכל זה בבנקים בחו •

  

   חשבון של היתר עיסקה–בנקים בישראל . יא

לפי " ראוי"ולכן דינו כ(לגבי החשבת הפקדת ממון בבנק כמילווה , וכל הדברים שלעיל

ם המנהלים את עסקיה, ל"בנקים בחו מתאימים דווקא ל– )כדלעיל, רוב הפוסקים

  .בצורת הלוואה

  

שחציה מילווה וחציה ( היתר עיסקאי " מנוהלים בימינו עפאלא שהבנקים בארץ ישראל

משכון להשקעה " –ה "סימן פ למסכת בבא מציעא "עיוןאוצר ה" ספרנוולהרחבת הנושא יעויין ב, פיקדון

, פיקדון המופקד בבנק נחשבת כמחצית הסכוםכ יש מקום לדון ש"א .)"שלא הוחזרה

 ויוכל הבעל לזכות בהם מכוח ירושה, "מוחזק"פיקדון יש דין של  ל–וכאמור לעיל 

  .)א"חלק י" הישר והטוב"ד " בחוברת ביא"נ גולדברג שליט"הגרזוכן הכריע (

  

שיש הראה  ))אבן העזר סימן ו (ט"ז בשם ספר שביתת יו-ח"בסימן רע( ק איגר"ובגיליון הגרע

גם חצי הפיקדון אינו עומד הואיל ו, "ראוי" חצי הפיקדון בשם מי שמגדיר גם את

ואי אפשר לומר על כספים אלו , והבנק מוציאו ומחליפו כאוות נפשו, להחזרה בעינו

וממילא נשאר , "מעין אלו שהשאיר להם אביהם"שהכספים הם , את כינוי הגמרא

  .)רטו-חלק דב שבט הלויוכן הכריע להלכה ( "ראוי"עליהם דין 
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עוד לפני (  נמצא בעניין הממון המופקד–ד את כל הנתונים למקום אחואם נאסוף 

  :שיש כמה דעות )"היתר עיסקה"המנוהלים בשיטת ( בבנקים בישראל )הנישואין

, לפי שיטה זו אין הבדל בין חלק המילווה לחלק הפיקדון": ראוי"הכל  •

 .אין הבעל יורש ממון זהולכן , "ראוי"והכל נחשב כ

העיסקה מתחלקת לחצי  –לפי שיטה זו ": מוחזק"וחצי " ראוי"חצי  •

, וחצי פיקדון, ואינו יורש חלק זה" ראוי"שכלפיה הבעל נחשב כ, מילווה

 .ויורש כל חלק זה" מוחזק"שכלפיו הבעל נחשב כ

שכן הוא , לפי שיטה זו גם חלק המילווה אינו בדיוק מילווה": מוחזק"הכל  •

והבעל , "מוחזק"ולכן הכל נחשב כ, וניתן להוציאו בכל רגע, מחוסר גוביינא

  .יורש הכל

  

 כספים שהופקדו במהלך הנישואין. יב

, אין דינם ככספים שהיו שם קודם –והכספים שהופקדו בבנק במהלך הנישואין 

 נכסי מלוג ביד הבעלשכן לאחר הנישואין כל כסף שמגיע לידי האשה הופך להיות 

 רשאית להלוות וממילא אין האשה .)ששייך לו לגמרי, בנוסף על הממון המתקבל ממעשי ידיה(

יוצא . )שכמוהו כהלוואה לאחרים, ללא רשותו, או להפקידם לבנק( כספים אלו לאחרים

  :כדלקמן, ויש להזכיר את דרך הראשונים בעניין זה. אינה חוקיתשהפקדתה 

שהובאו בבית יוסף אבן העזר סימן ( א"ש והרשב"הראלכאורה יש מקום לטענת  •

,  שהבעל מוציא מידי הלקוחות,רהמכישמילווה כזו לא יותר גרועה מ, )צ

והבעל זוכה , כך גם מילווה צריכה להתבטל –וכמו שמכירה מתבטלת 

 ."מוחזק"והרי הוא , בממון זה

, כבר חילקו ).ב"והן במסכת בכורות דף נ, הן במסכת בבא בתרא שם( אלא שהתוספות •

כבר אבל מאחר ש, שאמנם האשה עשתה שלא כראוי בהלוואתה באיסור

כ כלפיה "וא, ממון אחרהרי הלווה חייב לשלם  –ווה ואינם בעין הוציאם הל

ולכן מתאים , מניעת הרווחאבל כלפי בעלה זה רק , זה לקיחת הקרן

 ".ראוי"למילווה זה גם דין של 

ש "הראכ )א-בסימן צ(וויכוח זה בראשונים הוכרע להלכה שומאחר  •

כאורה גם כ ל"א,  הבעל כן יורש–שמילווה שלאחר הנישואין , א"רשבכו

והבעל , אינה חוקית – שכמוה כמילווה ,ההפקדה לבנק לאחר הנישואין

 .יורש את חלקה
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של הכסף מהו אופן ההפקדה שצריך גם לברר , שיש להוסיף הערה חשובהאלא 

  : ויש בזה שתי אפשרויות, במהלך הנישואין

כבר זכה , כאמור,  הרי– והיא הפקידה בחשבון כבר היה בידהאם הכסף  •

  . ויורש אותה לאחר מיתתה, בעל בתור נכסי מלוגבהם ה

י חייבים "אלא הועבר לחשבונה ע, לא הגיע לידה בפועלאבל אם הכסף  •

טרם  בכספים אלו – )ב"כגון שילומים מגרמניה או פיצויים עקב פיטורין וכיוצ( שונים

ואף ,  שהרי הכסף מעולם לא היה ברשות האשה בפועל,זכה בהם הבעל

כ לגבי חלק ממון זה "וא, חוב לא נעשה נכסי מלוג אבל – שהיו חייבים לה

  .ראוי ולא מוחזקנחשב הבעל 

  

  מחילת הבעל מבטלת את הזכות לרשת. יג

שאשה שהלוותה לאחרים , היא )שנפסקה להלכה( ש" שדעת הרא,התבאר לעיל

, קיבלתי חו נחשב המעשה כ– ) הפקידה כספים בבנק במהלך חיי הנישואין–ובמקרה שבענייננו (

  . והרי הם נכסי מלוג והם שייכים לו, כיוון שהבעל כבר זכה בכספים אלו

  

שכן לא ייתכן להעמיד את , ד נראה שבימינו המציאות היא אחרת"אלא שלענ

 גלויים וידועיםשהרי שכל מעשיה היו , עסקי האשה בבנק כפשיעה יום יומית

ולא בגלל שהאשה נושאת , יעתו הבעל טען שהחשבון הזה נעשה בהסכמתו וביד–כזכור ( לבעלה

לתת לאשה יד חופשית לעשות ככל העולה על רוחה בממון , אלא שכך מקובל בחוגים שלהם, ונותנת

 לפתוח ולהתעסק נתן לה יד חופשיתוהיאך ייתכן שאותו אדם שטען ש, )שלה

, שעתה הכסף מגיע לוועומד וטוען ,  לפתע הופך את עורו–בחשבון בנק אישי לה 

והוא כל הזמן ראה שרעייתו עוברת , "מילווה באיסור"אשה עשתה היה וכל מה שה

  !...?איסורים ולא מחה בידה

   

, שהכסף המופקד בחשבון נעשה על דעת הבעלואולי מכאן יש הכרח לומר 

 א הביא דוגמא דומה"י סגל שליט"והגר( במחילתו וממילא גם –בהסכמתו ובהרשאתו 

ואביו לא תבע ממנו את , ועשה מלאכה, יה סמוך על שולחן אביובבן שה, )ב-ר"א סימן ע"הנמצאת ברמ(

ה שהוא -ר"א בסימן ע"ומבאר הגר,  אין יורשי האב יכולים לתבוע שכר זה–ועתה נפטר האב , שכרו

דהיינו שאנו מתרגמים את אי התביעה של האב כמחילה על זכותו לקבל את השכר , מחילהמטעם 

   .)גדר זה של מחילהוייתכן שגם בענייננו מתאים . לעצמו
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כיוון , אינו בכלל נכסי מלוג נעיז ונאמר שאולי ממון זה – ואם הגענו למסקנה זו

ולהכניס ולהוציא ממנו כאוות , שעצם העובדה שהבעל הרשה לה לפתוח חשבון

אין לו דין  הרי זה כאילו התנה מראש ש–ללא שיש לו ביקורת או פיקוח , נפשה

  .זה שייכנס לחשבון ודברים בממון

  

  :כמו במקרה הבא, אינו שייך לוש, מה יהיה הדין בממון של האשה –ולפי זה 

התנתה הכלה . ויש בבעלותה בית מלון, אשה עמדה להתחתן
 שלא יהיה לו דין )וכך הוא גם כתב לה(המיועדת עם החתן המיועד 

במהלך הנישואין מכרה האשה . ודברים לא במלון ולא בפירותיו
האם הבעל יכול .  שנים נפטרה האשהכעבור כמה. את המלון

  ?להוציא את בית המלון מהרוכשים

  

שאין לבעל שאם יש לאשה נכסי מלוג  )ט-באבן העזר סימן צ( וכתב החלקת מחוקק

וממילא , רשאית האשה למכור או להלוות לכל מי שתרצה –בהם אכילת פירות 

  .אין הבעל יורשו ולכן "ראוי "הנכס או הממון הופך להיקרא

  

, המופקדים בבנק על שמה, לגבי הכספים של האשהבקל וחומר יש להכריע פי זה ול

שנקרא  –ללא שהבעל מתערב בחשבון זה ובמהלכיו , והמשמשים אותה לכל צרכיה

לא נקרא  אלא שבכלל ,כנכסי מלוג ללא פירותלא רק בגלל שהממון נחשב " ראוי"

יהם לא נאמרה תקנת ולגב, כ פשוט שאין לבעל בהם כל שייכות"א, נכסי מלוג

 .ואין הבעל יורש בזה את אשתו, אושא

  

  סיכום ומסקנות. יד

 –חשבון הבנק שעל שמה ובצוואתה הורישה את הדירה ו, אשה שנפטרה ללא ילדים

  ?מה הדין. וטוען שהכל שלו, הבעל מתנגד. הבעל טוען לבעלות על הכל. לקרוביה

שכן לכל אחד ,  הבנקבחלק חשבון ובנפרד בחלק הדירהיש לדון בנפרד  •

  .מהם יש דין שונה

אולם , אמנם הרישום בטאבו הופך את האשה למוחזקת –לגבי הדירה  •

 ולירושה )שכן הרישום על שם האשה היה פיקטיבי( לבעלותכנגד זה טוען הבעל 

 .)הבעל יורש את אשתוש,  מכל מקום יש לו זכות לרשת את הנכסים–שאף אם אין לו בעלות (
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ויש לדון אם ,  בנכסמוחזקות של האשהרישום פיקטיבי יש כנגד טענת  •

ויש . רשאי להשביעהאו ש, להביא ראיהמוחזקות זו מצריכה את הבעל 

שצריכה להביא " האשה שהיו שטרות יוצאים על שמה"ראיה מסוגיית 

 – כנגד טענת וודאי של הבעל –וגם לאחר מכן . ראיה שיש לה ממון משלה

 .ה את חלקה במתנה שקיבלנדרשת האשה להישבע

ואין , טוענים ליורשים – כיוון שמדובר לאחר מות האשה –אמנם בענייננו  •

 .להשביעם )וגם אי אפשר( צריך

שכן , שטרות יותר מחשוב  שרישום זהא"תה הו הי– ולגבי הרישום בטאבו •

ויפסיד את ,  להצטדקולא יוכל, אשתו תתבענו בערכאותשחשוש הבעל י

, נכסיםכך שיש סיבות לבעל להבריח , ערוך השולחן נראה כ–מאידך . הנכס

 .שכן הם חיים בשלום ובאחווה, וגם מסתבר שאין לו לחשוש מאשתו

נשאר למסקנה שהדירה  –אדם לא נותן מתנות בכדי ובתוספת ההנחה ש •

 .חצי בחצי, היא בבעלות משותפת

הבעל יורש את הדירה מכוח כאורה נראה פשוט של –ירושת הדירה לגבי  •

 .תקנת אושא

" ראוי"כאשר ( בראוי כבמוחזקיש כלל שאין הבעל יורש  –לגבי הכסף שבבנק  •

 .)ללא צורך במעשה גבייה או תביעה בדיןניתן להשיגו אם " מוחזק"ו, דבר שמחוסר גוביינאהוא 

והוי , יטות הריהו כמילווהלפי רוב הש –לפני הנישואין כסף שהיה לאשה  •

, ויש גם דעה שכסף שבבנק קל להוציאו דרך אמצעים שונים( ואין הבעל יורשו" ראוי"

 .)"מוחזק"ואינו צריך גוביינא ולכן הוא 

חלק הפיקדון נדון  –" היתר עיסקה" הנוהגים ב–בבנקים שבישראל  •

 .) כראות עיניובומשתמש שכן הבנק , "ראוי" כדניםשויש ( והבעל יורשו" מוחזק"כ

ונחלקו , לא היתה רשאית להלוות –במהלך הנישואין כסף שהופקד  •

או , )תוספות( ואין הבעל יורש" ראוי"והוי , דומה למילווההראשונים אם 

 .)א"ש ורשב"רא( שהבעל מוציא מהלקוחות, דומה למכירהש

או הפקדה  )סי מלוגשהבעל קדם וזכה מכוח נכ( הפקדה על ידהוכן יש לחלק בין  •

 .)"ראוי"והוי , שבזה טרם זכה הבעל( י גורם שלישי"ע

י " עפ–וממילא , מוחל על בעלותו בממון זהנראה שהבעל  –בימינו אלא ש •

 .ואיבד את זכותו לרשת את הממון" ראוי"הופך הנכס ל –החלקת מחוקק 
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