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 ה"ב

  938923/2יק ת

 בית דין הרבני הגדול ירושליםב

 :פני כבוד הדייניםל

  רב מיכאל עמוסה, הרב אליהו הישריק, רב נחום שמואל גורטלרה

  )ליחל חמאםהד "ועכ " בי"ע( לוניפ :מערערה
 גדנ
  )ינפלד שיריסאד "ועכ " בי"ע(  לוניתפ :משיבהה

 לפי חוק יחסי ממוןסיקת כתובה או פיצויים כשהרכוש חולק  פ:נדוןה

 סק דיןפ

האזורי  אשר  קבע  כי  סכום  הכתובה  אשר  חויב  בו   ןדיהת  של  בי  ןדינינו  ערעור  על  פסק  פוגש  לה
 .וייצהבעל לא יקוזז במסגרת איזון המשאבים ויהיה דינו כדין פ

  :ונו לשוזו 

 ל  עהוטל  שהתשלום  שקבוע  לכון  ני  כדין  הבית  לראה  נלו  אנסיבות  בן  כעל"
 וק  חי  פל  עהישא  הזכויות  מפרד  ניצוי  פהיהי,  כתובה  הגין  בתשלום  לבעלה
 כתובה  לכותה  זת  אממש  לכאית  זהיה  תהישא  הגירושין  הם  עכיו,  מון  מחסיי
 ה  למגיעות  הזכויות  הלוא  מת  אקבל  לכויותיה  זייפגעו  שלאב,  אמורכ
 ."נים שעוד בבשילו ילו אזכויות מעיקרי השהחלקכ, חוק להתאםב

 קער

קבע  בית )  7.3.2013(ג  "ה  באדר  תשע"בבית  הדין  האזורי  בתאריך  כבפסק  הדין  שניתן  

וכתב  את "  לאחר  עיון  בחומר  שבפנינו  אנו  מחליטים  שטענת  האישה  מתקבלת:  "הדין

 .ל"ההחלטה הנ

בערעור  זה  ניתנה .  )18.6.2013(ג  "בתמוז  תשע'  יוגש  ערעור  בתאריך  הל  החלטה  זו  ע
ומרת  כי  יש  להמתין  להכרעת  בית  המשפט הא)  18.6.2013(ג  "בתמוז  תשע'  יהחלטה  ביום  

 . למשפחה ורק ואחר מכן יחזור המערער לבית הדין האזורי

פנה  המערער  לבית  המשפט  כדי  שיקזזו  את  סכום ,  בבית  המשפט  ןק  הדיספאחר  מתן  ל
 . ית המשפט דחה את בקשתוב. ויפיצ-הכתובה

 :ונוש לזוו, האזורי וגם הוא דחה את בקשתו ןדיהת לבי המערער וב פנהש

 הישא  הבתביעת  וגירושין  לבעל  התביעת  ביונים  דתנהלו  הצדדים  היןב"
 ין  דסק  פיתןנ)  7.3.2013(ג  "שע  תדרה  א"  כביום  ולכתובה  וית  בשלוםל
 ת  אילם  שהבעל  שאחר  לתגרשו  ההצדדים  ותביעות  המכלול  למתייחסה
 . ח"שבעים וחמישה אלף  ש– כתובה השטר בנקוב הסכוםה
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 חויב ילא שלהורות ודין הסק פת אשנותל) שעברל( בעל הקשת בפנינו בעתכ
 בורו  ענפסקו  שמון  מחסי  יוקוח  חכ  מתשלומים  ותובהכ  –  שלומים  תכפלב
 .משיבה העיון לועבר יותקע, חרת אערכאהב

 פסקה  בקבוע  הרבותל,  נזכר  הדין  הסקפ:  וחלט  הבקשה  ביון  עאחרל
 –  עת  כםגו;  חלוט  וופיס,  נומק  מין  דסק  פינוה,  דין  הסק  פל  שאחרונהה
 א  ל–  בקשה  ביון  עלאחרו,  דיון  התקנותל  ל"  קסעיף  להתאם  בנהגנו  שאחרל
 ."חודש מדיון לה זושא נפתוח לקום מצאנומ

 . ל החלטה זו מערער הבעלע

 המערער  ענותט

בתחילה  יש  להבהיר  כי  המערער  אינו  מערער  על  עצם  החיוב  של  הכתובה  אלא  על  כך 

 .זז מחלקה של האישה באיזון המשאביםשבית הדין קמא קבע כי סכום זה לא יקו

ה  זכאית  לכתובתה  הרי ישכאשר  האש  יקר  טענתו  של  המערער  היא  כי  מנהג  בתי  הדין  הואע
קמא חרג מנוהג  ןדיהת ה מקבלת על פי חוק איזון משאבים וביישמקזזים סכום זה מכספים שהא

  על  פי  החוק גם  האשה  מקבלתו  כתובה  לאישה  גם  משלם,  וקה  בכפליםלבעל  הזה  ונמצא  כי  
 .אומרת או חוק בבלי או תלמוד בבלי האו על פי האמרה , מחצית מזכויות הבעל

ידע  גם  ידע  ואף  כתב  ונימק   ,ןידת  הנה  טענה  זו  שמעלה  המערער  לא  נעלמה  מעינו  של  ביה
כי  לאור  הנסיבות  בתיק  זה   ןדיהק  שהרי  כתב  בפס,  מדוע  יש  לחרוג  ממנהג  בתי  הדין  בנידון  דידן

ה  אחרת  בעודו  נשוי  ובכך  סתם  את  הגולל ישעבר  לגור  עם  או  ת  אשת  נעוריושהבעל  נטש  א
ה  לעזוב  את  בעל  נעוריה  שלא ישהרי  שבמעשיו  גרם  להרס  המשפחה  וגרם  לא.  לשלום  בית

שה  שלום  ולא יקל  דיוני  הצדדים  ב  כה  לאורךישהא.  ותה  כל  ימיה  אנזק  נפשי  שילווה,  מרצונה
, נפשות העומדים בפניוה קמא אשר מכיר את ןידת הובי.  עד  אשר  יפצה  אותה,  הסכימה  להתגרש

ה תקבל ישל סכום שאכב –" פל מבצעיםכ"אין כאן . הישוי לאיצהחליט כי במקרה זה יש לתת פ
, נידון  דידן  לא  הסכימה  להתגרששבה  ישכן  האל.  את  בעל  נעוריה  לאחרת"  העבירל"לא  תסכים  

 .וייצפ הווהמום זה הכריע כי סכ ןידת הוביתה ת כתובאבעל העד אשר פרע לה 

 מעוגן בהלכה בנסיבות מסוימות  יצויים פשלוםת

) בדימוס(א  חבר  בית  הדין  הגדול  "ועיין  בפסק  דינו  של  הגאון  רבי  אברהם  שרמן  שליט

הובאו ,  חלק  י  עמוד  קכד(כמאמר  בשורת  הדין  ]  בחלקו[שפורסם  ]  793367/1,  337/ב"ערעור  ס[

הוא  דן  שם  בשלושה  סוגים  של  פיצויים  שניתנים ).    נתניה823575/7  'מסדבריו  בפסק  דין  בתיק  

.   אכן  יש  להם  מקור  הלכתי  או  בסיס  לנתינת  פיצויאםודן  שם  ,  על  יד  בית  דין  זה  או  אחר

 . ושם מסיק כי יש סוג פיצוי אשר בו כולם מודים שניתן לחיוב

  :ורת הדיןשב ונוו לשזו

 :ירושיןי גיצוי פוגי סלושה שאם כן צינומ"

 .גירושין הועיצב לקשורים היצוייםפ .א
 .כושי־רממוני התחום לקשורים היצוייםפ .ב
 .כתובה ברשום המטבע הער שרך עירידת בקשורים היצוייםפ .ג

ל "חזן  זצ  רהם  אבילרב,  ב  לעלומות  תספר  בצינו  מראשון  ההסוג  מיצוייםפ
ה  ובא  בעלילות בשדן  באיש  שמאס  באשתו  ללא  סי  ,)א  ןמי  ב  סקלחר  עזן  האב(
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נבדק  הדבר  ולא  נמצאו  דבריו  נכוחים  והאישה  אינה   –  יא  חולהשכביכול  ה
 הישתקנה  לאו  שאין  ז  תב  הרב  תעלומות  לבכ.  על  נעוריהברוצה  להיפרד  מ

ישב  לבדו  ולא   והיא  תשב  עגונה  בודדה  וגם  הוא,  שנחייב  אותו  במזונותיה
 א  נשאו  פרילשיחזור  אליה    ר  שכל  ההשתדלויותחלא,  ינצל  מהרהורי  עברה

ל "י  זצ'פלאג  ים  חיי  רבוןאג  הכתב  שמוכ(חודש  שאין  ביניהם  קשר  ח  "ועברו  י
 נסיבותב).  ח  חודש  ראוי  להשתדל  שיהיה  גט  בין  הניצים"בספר  חיים  ושלום  שלאחר  י

אלו  יש  לבית  הדין  לחייב  את  הבעל  שיפייס  אותה  במתן  הדמים  וליתן  לה 
 . הגט

דין הסכמה  של  בית  ה  ביאה)    גוד  לז  עמף  ב  דקחל(שם  בתעלומות  לב  ו
שאדם   שכשל  בית  הדין  צדק  נאמר  סכמההב.  זהין  ניעעל    )לוב(וס  לשבטרב

 ו  אנים  ששר  עלדה  יא  לו  אבנכפית  שכתבש[מגרש  את  אשתו  ללא  סיבה  מוצדקת  
 ל  כבעל  לשאיןוכ.  ורה  תדין  כפיצוי  ויוס  פל  כלא  לגרש  לו  לותר  מז  אזה  בכיוצא  וסמיתנ
 תפייסו  יאוליש,    מהמן  זיןגירוש  הדחות  לדין  הית  בנסו  י]–  עין  לראית  ניבהס
 ה  ליוסיפו  והתגרש  לותם  אחייבו  יזיא,  לום  שאין  וזמן  התמשך  מאם  ויניהםב
 .תובתה כל עתותש

 )טצ–חצ  יםמניס(ש  "מביא  שם  בתשובתו  את  דברי  הריב  עלומות  לבהת
ימוש בשאך  לא  מדובר  ,  שייתן  הבעל  לאשתו  שמשתמש  במושג  פיצוי

 ליה  עני  שישה  אשאת  לבעל  לאפשרת  שהישבפיצוי  לחיוב  גט  אלא  פיצוי  לא
 פיצוי הןיינ עת אעלה מםשש "ריבה. נידוי וחרם במה עמוסכם לודיגנב, ניהפ

 ודיגלחייב  את  הבעל  בנ  ןידת  הי  בל  שכוחו  ביש  שדבר  כלא  ובעל  לעהכהצ
 .רצונול

ן ייאינו  מעלה  את  ענ  ב  לעלומותתה  יל  ידהובא  עש  )זשכ  ןמסיא  חלק  (ז  "הרדב  םג
 תסכים  שהישאלא  במסגרת  פיצוי  לא,  גרת  הסדר  גירושיןבמס  ישהאפיצויים  ל

ז "רדב  העלה  הבזהו,  שבועתו  לודיגניה  בני  שישה  אשאת  ל]לבעל[  ו  לאפשרל
 .ל"נהש "ריב לדומה בזאת וברים דה ליתן יהישא לכפיוס שבעל לצעהה

 רבהג  "רהה[הרבני  בחיפה    ןידת  השל  בי  ןק  דיס  פובא  מ)211  מודטו  ע(ר  "פדב
שעוסק   ]שאנן  מהלאוריה  והרב  חיים  ש'  אדכי    מררבה,  ד"בא  –כהן    שוב  יירשא

ל "ז  הנ"ש  והרדב"יצוי  גירושין  ומביא  את  דברי  הריבפבהרחבה  בעניין  
 . כראיה לשימוש במושג פיצוי גירושין

 וסקים  עא  לגם  וירושין  גפיצויי  בלל  כוסקים  עאז  ל"בדרש  וה"הריב,  אמורכ
ין ני  על  עדבריהם  מלמוד  ליןא  שךכ,  רצונו  לודיגנ  בבעל  הל  עיצויים  פחיובב
 קר,    כוחבר  וחייב  מנהגמ,  ידועכ.  ט  גוע  ביצמטרת  לירושין  גיצוי  פנהגמ
 . הוא הונהג הםל פיע שהתנאים ונתונים היימים קאשרכ

 אחרונים  הבדורות'  שכתב  )צו  ןמיס]  תניינא[ר  עז  הןבא(  וזיאל  עשפטימת  "שוב
 מחמת'ית    בות  לשלוםפשר  אכשאין,  שראל  יארץ  ב'דין  התי  ברוב  בנהיגוה
 טה  גבלת  בקאישה  הת  אפייס  לתושייה  וצהע  '–'  [...]אישה    הל  ששיעתהפ
קנת ת]זאת  ל[  עשותל  '–'  ןת  דיי  ביני  עאות  רפי  לתובתה  כמי  דל  עהוספהב

 ט  גקבל  לאישה  התתפייס  שדי  כבעל  הל  שכולתו  יצבמהאישה  ולפי  
 .'רצונהמ

ה  בזרע  של תשלא  נבנ  שהיאב  ,)ה  ןמי  ה  סקלח(  בדי  עשכילית  "כתב  בשו  כןו
אלא  שתעודות  רפואיות ,  והבעל  רוצה  להתגרש  קיימא  במשך  עשרים  שנה

 כןייתך  שכ,  ה  אין  מניעה  מלהתעבריששהגישה  האישה  מצביעות  שלא
 אישה  הת  אחייב  לין  אלכן  ומנו  מובענ  עברההתשהגורם  לכך  שהיא  לא  

 ווז,  ריהאזו  ןידת  הי  בסק  פל  ערב  הם  שכתבו.  פיצוי  ותובה  כלא  לט  גקבלל
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 בעל  הל  עכן  לגט  באישה  החייב  לדין  הן  מאין  שמפני  שנותנת  היאה':  לשונו
 ' .תסכים שד עפצותה לוטלמ

  שעוסקות  בעניין  פיצוי –  בדיע  כילת  יש"יימות  תשובות  נוספות  בשוק
 לו  אשובות  תכל  למשותף  ה).אפ  ןמיסושם  ט  ע  ןמיסושם  ה  ע  ןמי  ו  סקחל(  גירושין

מפעיל  את   ןידת  הבי  וט  גיוב  חילת  עלא  ביןירוש  גובע  תשהאיש  כמדברותש
 ".שהאישה תסכים לבצע את הגט תעל מנהפיצויים ' נגנוןמ'

ל  לשמוע  דעתו  ביחס  לפיצוי "מסיק  שם  כי  פנה  לכבוד  מרן  הגאון  יוסף  שלום  אלישיב  זצוקו
 –  כאשר  מדובר  בפיצויים  שמטרתם  להביא  את  האישה  להסכים  להתגרשש"גירושין  והשיב  לו  

כתב [עין  זה  כי  כו"  ה  בנוסף  לכתובתה  תוספת  פיצוייםישהבעל  ליתן  לא]  תא[חייב  יש  מקום  ל

36מוד ע(' ר חלק ח"פדו) 111עמוד (' ר חלק ז"פדו) 257עמוד (' ר חלק ו"יין פד ע]–ש  בפסקי דין "הגרי

   ).65עמוד  ('טלק חר "פד ו)

  מקום  הקולר קמא  אף  שכתב  כי  הצדדים  חייבים  להתגרש  מכל  ןידת  הן  בנידון  דידן  ביכ
 . קמא בפסק דינם ןידת הרו של הבעל וכפי שביארו ביואתלוי בצו

 עצמו לפסיד הבעלה

ת י  בסמכות  ביהול  ההכ  וושיןירג  הביעת  תם  ערכוש  הביעת  תת  ארך  כבעל  הי  כהוסיף  לש  יודע
ופנה  לבית  המשפט   ןידת  האלא  שבמהלך  הדיונים  ויתר  על  כריכת  ענייני  הרכוש  בפני  בי,  ןידה

 . הרי שבמעשיו ביקש הוא כי ידונו על פי חוק איזון המשאבים, תביעות מהכ ושם תבע

 17 עיףס(ודאי שלא צריכה להיות לבעל טענה מצד חוק איזון משאבים כי החוק עצמו   ם  כןא

אין בחוק זה כדי : "וכלשונו, ה לכתובתהישגורע מזכותה של הא שאין הוא קובע )לחוק  יחסי  ממון
[...]" כתובתה    עוןרפי  לאישה  הזכויות  מוא[...]    לתיקון  דיני  משפחה  לגרוע  מזכויות  לפי  חוק

 .על עצמו בלבד להלין אלא כן אין לבעל אםו

 סקנהמ

 . הערעור נדחה: בר דוףס

 יוב הוצאות משפטח

  פעם  אחת –  )מלבד  פנייתו  לבית  המשפט  (מאחר  שזו  פנייה  שלישית  של  המערער  באותו  עניין

  בית  הדין –דין  קמא  ועוד  שתי  פעמים  בבית  הדין  הגדול  הגיש  בקשה  לעיון  חוזר  בבית  ה

 .לטובת האישה ח"עשרים וחמישה אלף ש מחייב את המערער בהוצאות של
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 .ח"מערער ישלם למשיבה הוצאות משפט בסך עשרים וחמישה אלף שה .ב

 ).7.9.2016 (ו"באלול התשע' דיתן ביום נ

 רב מיכאל עמוסה רב אליהו הישריקה רב נחום שמואל גורטלרה


