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 ה"ב

 833243/9יק ת

 אזורי פתח תקווההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד בר שלטון, הרב מנחם האגר, ד" אב–רב יגאל לרר ה

 )ר קלמן זילבר"וטכ "ב י"ע( תלוניפ :תובעתה
 גדנ
 )ןומיא ניגד "כ עו"ב י"ע( לוניפ  :נתבעה

 תובה למדדצמדת כ והפיצויי גירושין, 'בעולת עצמו'תובת  כ:נדוןה

 סק דיןפ

 .בפני בית הדין מונחת תביעת האישה לדמי מלוא כתובתה ולפיצוי

סיכומי ,  אישההסיכומי    ית  הדיןבועתה  התקבלו  בפני    ית  הדיןבדיונים  בפני    תקיימו  כמהה
 .)שעברל( לסיכומי הבעל אישההותגובת , )שעברל( הבעל

 ענות הצדדיםט

 :יכומיםואלו עיקרי טענות האישה כפי שמופיעות בס

 "וב הבעל בתשלום כתובהיילות לחע"

 ילת גירושיןעין לבעל א .א

בעל  הודה  במפורש  בדיון  הראשון  בבית  הדין  שאין  לו  כל ה:  ילה  ראשונהע"
 .עילה לגירושין

47ורה  בש(כתב    נ)12.10.2010(א  "במרחשוון  תשע'  דפרוטוקול  הדיון  מיום  ב
   שום  עילה  לגירושיןין  ליאגלל  שבזה  לא  סביר  לדרוש  סכום  כזה  רק  :  ")

לכן  יש  לחייבו ,  ה  כמה  שנים  ללא  כל  סיבהישבא'  ורדמ'וא  שהך  כ[...]"  
 . ופיצויים לוא תשלום דמי הכתובהמת אלגרש ולתת לה 

 : 2' בעמ 18.2.2015 כתב בפסק דינו מיום ית הדיןבאלא גם  את זרק אול

 תלום  בישי  לא  רוצה    כית  הדיןבואיל  והבעל  הביע  את  עמדתו  בפני  ה'
י הבעל  כוכל סירובו למתן גט נעוץ ברגשות של נקמנות וענישה נמצא

 "'.אינו מוכן לקיים את חיוביו כלפי אשתו

(ז  "ד  בכסלו  תשע"  ימתאריך  ית  המשפטבהחלטת  לה  תוספת  הדגשת  העילה  מצורפת  ל
 :לשונהו  וז44008-11-10ש "תמ )14.12.2016

ידה  או  מעין מקרה  שבפניי  לא  הוכיח  הנתבע  את  טענתו  בדבר  מרב"
הנתבע  בעצמו  הצהיר  כי  אין  לו  עילת  גירושין .  מרידה  של  התובעת
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: להלן  26.7.12רוטוקול  מיום    פ16–9רות  וש  42מוד  ע'  ר(  כלפי  התובעת
ואף  לא '  ינה  עמוא'נתבע  לא  הבהיר  מדוע  התובעת    ה)'2רוטוקול  פ'

כל  טענותיו .  הוכיח  את  טענתו  כי  האשמה  בפירוד  תלויה  בתובעת
המתארות  סכסוכים  וחילוקי  דעות ,  ה  היו  טענות  כלליותבעניין  ז

אין  מחלוקת .  עיצוב  הבית  וחום  החדר  לכמו  בנוגע,  רגילים  בין  בני  זוג
הנתבע .  כי  הנתבע  הוא  זה  שעזב  את  בית  הצדדים  מיוזמתו  האישית

ייתכן .  אישההלא  שכנע  את  בית  המשפט  כי  עשה  זאת  באשמת  
אך  לא  הוכח  כי ,  הצדדיםבוודאי  כי  גם  לאישה  חלק  בפירוד  שבין  

בוודאי לא באופן , רק בה ינוהמכרעת או כי האשם לכך  ינההתרומתה 
 ".המצדיק פטור הנתבע מלשאת במזונותיה

[...] 

צוין  ויודגש  כי  בין  הצדדים  היו  יחסי  אמון  מלאים  והם  היו  במערכת  זוגית י"
5.7.2010־נורמלית  ורגילה  עד  לרגע  עזיבת  הבעל  את  הבית  באופן  פתאומי  ב

". 

 'ועה זונותר'בעל היה ה .ב

ה  אחרת  לפחות  החל ישבעל  היה  חי  במופגן  עם  אהגלל  שב:  יהילה  שניע"
–88,  83–80ורות  ש  30.12.15בדיון  מתאריך    אישההדברי  (  2013מחודש  ספטמבר  

. ולתת  כתובה  שזו  סיבה  לחיוב  בגט'  רועה  זונות'דינו  כדין  ו  [...]  בשם  )90
בעל ה,  כי  לאחר  פתיחת  התיק  )וזה  נטען  בדיון(ה  ישולא  רק  זאת  אלא  נודע  לא

ל  עשו  מסיבה  מפוארת  להמון  אנשים  במקום  יוקרתי  בשם "וחברתו  הנ
, הם  קראו  לה  חתונה  וזה  באולם  אירועים  יוקרתי  שעולה  המון  כסףש[...]"  "

מועד  עריכת  המסיבה  הזו .  יתתל  כמו  בחתונה  אִמוולמעט  חופה  היה  שם  הכ
יודגש  כי .  מועד  זה  הבעל  היה  עדיין  נשויכאשר  ב  25.12.14היה  בתאריך  

ה־  םשאלות  בדיון  מיו  ]כ  האישה"ב[ידי  החתום  מטה  ל  בעת  שנשאל  ע
[...] ם  ע  ענות  לשאלות  בנושא  החברותל  הורה  לו  בא  כוחו  לא  30.12.15

 )229–228שורות  (ואכן  הוא  סירב  לענות  וזה  נרשם  בפרוטוקול  הדיון  
נו  כמו  שהדברים  התבררו  בפני ידענות  על  כך  הרי  על  פי  ההלכה  ל  משסירבו

וכחות  לקיום  הקשר  באותו  זמן  בין  הבעל ה  5–1מצב  כנספח  ז    בית  הדין
 .'תונהח'וע ירהוכחות לקיום אותו א )2–1כנספח ח (ב "ומצ [...] לחברתו

ואת  הבית  תקופה  לפני   אישהההבעל  עזב  את  ש  כי  למרות  כן  יש  להדגישו
שעל  –[...] זמן שלא היה חי עם אולם  הוכח  כי  כל  ,  ל"שה  הנישהכיר  את  הא

ה  קיוותה ישהא  –'  ועה  זונותר'וא  חי  עמה  הוא  מוגדר  כהגלל  שבפי  ההלכה  
וביקשה  וציפתה  שבעלה  יתעשת  ויחזור  אליה  ועשתה  את  כל  המאמצים 

ורק  לאחר  שגילתה .  כפי  שאמרה  בדיון  האחרון  בעת  שנחקרה,  לגרום  לכך
ולא  רק )  לתת  גט  לאישהלא  רצה  ש  למרות[...]  (שהבעל  חי  בקביעות  עם  

, הסיתה  אותו  נגדה  ונגד  הילדה[...]  זאת  אלא  כפי  שהתברר  לאשה  חברתו  
 94–92ראה  דיון  אחרון  שורות  (  הרחיקה  אותו  מהן  וגרמה  לקרע  בינו  ובין  הילדה

ה  למסקנה  כי  אין  יותר  סיכוי  שהוא  יחזור  אליה ישהגיעה  הא,  )הישמדברי  הא
פנתה  לבית  הדין ,  בית  בישראללהשתקם  ולנסות  להקים  מחדש    ל  מנתעו

 ".ופתחה תיק תביעה לגירושין
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 ילות לחייב את הבעל בפיצוי כתובהע

 בעל עזב את הבית בלי הודעה מוקדמתה .א

יות  מוחלטת  ומהיום  להיום ומפתא  באישההבעל  עזב  את  ה:  עילה  ראשונה"
ביום   בדיון  הראשון  ית  הדיןבללא  כל  התראה  וללא  כל  סיבה  כפי  שהודה  ב

  והשאיר  אותה  המומה  ופגועה  עם 47ורה    ש)10.1.2012(ב  "בת  תשעו  בט"ט
  [...]"חודשים לושהשתינוקת בת שנה ו

 בעל הכפיש את האישהה .ב

תב  תשובה  לתביעת   כ6.1.2015  בעל  הגיש  בתאריךה:  עילה  שנייה"
שכל  האמור  בו  מלא  בשקרים  ובעלילות ,  הכתובה  והפיצויים  והגירושין

 אישההו,  ביותר  שאין  להם  כל  בסיס  ותהמצאות  מהגרוע  ושווא  ושקר
ולא  רק  שהבעל  לא  ביקש .  כחישה  את  כולם  הום  מטהתהח  ידיל  בחקירתה  ע

 לנסות  לאמת  מולה  את  העלילות  וההמצאות  כדיב  אישההלחקור  את  
וכחות  להוכיח הו  א/ו  יקש  להביא  עדים  באלא  גם  לא,  המציא  נגדהש

וזאת  למרות ,  תילו  קורטוב  של  אמפשהעלילות  שהעליל  עליה  יש  בהם  א
יש  לי  כאן :  הבעל  כוחבא    ':49שורה    18.2.2015  ה־מר  בדיון  מיוםאהנ

היינו  שהוא  בטוח  ומאמין '    [...]זינתה  תחת  בעלה  אישהההוכחות  ש
 .זינתה תחת בעלה אישההש

את הבת שהיא פרי : ונגד הוריה אישההמורות ביותר נגד  חדובר  בהכפשותמ
 אישה  פרוצה,  הולה  בנפשחיאר  כת  אישההאת  ',  ת  זרעבגנ'אהבתם  הפך  ל

מתייחדת  ומתגפפת  עם  גברים  רבים  ועושה  מעשי ,  הולכת  ערומה  ברחובותה
 ,משקרת  דרך  קבע,  ערוותה  בציבורת  חושפת  א,  כיעור  כדבר  שבשגרה

 ידיל  הוכחש  עול  כשהכ,  מכפישים  נוספים  ותיאורים  גידפה  את  אבי  הבעלש
 .בדיון האחרון אישהה

כאשר  סתר  את  עצמו  מדיון ,    באמירת  שקריםכאן  יודגש  כי  הבעל  נתפסו
י  מה  שאמר   כמר  א121  ורהשב  2.9.2015ום  יכי  בדיון  שהתקיים  ב,  לדיון

אין  לו  שום  עילה   ש47ורה    ש–  10.1.2012  –  באחד  הדיונים  הקודמים
 אמר  57ורה    בש7.7.2013  ובדיון  מיום'  תכוונתי  שלא  בגדה  ביה  'לגירושין

49ורה   ש18.2.2015  –  אך  בדיון  אחר.  'דהאן  לא  הייתה  בגיכ'הבעל    כוחבא  
 '  [...]זינתה תחת בעלה אישההיש לי כאן הוכחות ש: הבעל כוחבא ': 

 ."'וחזק כפרןה'יינו הבעל ה

 פיקטיבית עם אחרת בעודו נשוי לאשתו' התחתן'בעל ה .ג

ה ישהבעל  פרסם  עצמו  עם  תמונתו  ברשת  האינטרנט  כגרוש  שמחפש  א"[...]  
בו  בזמן ,  אישהה  נעשה  בסמוך  לאחר  עזיבתו  את  לצורך  נישואין  וזה

ניהלה  עמו  דיונים  בבית  הדין  בתביעתה  לשלום  בית  כך  שהוא  גרם   אישההש
ב "כנספח  י  רף  בזהומצ,  לה  בושות  בעיני  כל  קרוביה  חברותיה  ומכריה

 .תמונות מהפרסומים שפרסם

בהשתתפות  קהל   25.12.2014'  [...]'הפיקטיבית  שעשה  באולם  '  תונהח'ם  הג
נשלחו ,  שמלת  כלה  [...]  לבשה  חברתוו  שב,  גדול  של  כמאה  וחמשים  איש

 היא  זלזול  ופגיעה  עמוקה  באישה,  ים  לזוג  והיה  צלםק'ניתנו  צ,  הזמנות
 בפני  כל  קרוביה  חברותיה  ומכריהת  ושבה  ישלא  רמהגהחתונה  .  בכבודהו

יודעים  שהוא  עדיין   אישההמכרי  ל  כשכ,  שעה  שעוד  לפני  שהבעל  התגרש
. הרבה  אנשים  כךל  ני  כלפה  אחרת  וישעם  א'  תונהח'וגג    חואה,  נשוי  לה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

אמצעות ב(עבור  זמן  קצר  במקרה    כגילתה  על  האירוע  אישההיצוין  כי  
ה  שבועיים   זיצוין  גם  כי  הבעל  בחר  לקיים  אירוע  [...]).  חברים  של  אותה

) נדחהש(עניין  תביעת  הגירושין    ב–  7.1.2015  תאריך  בלפני  הדיון  המקורי
וזה  בעודו  כותב ?  ה  ולזלזל  בהישם  לא  כדי  לפגוע  באא,  המתיןדוע  לא  מ

 . בכתב ההגנה שלו שהוא לא רוצה להתגרש כךר שבועיים אח

 ."2–1'  חחתונה כאמור בנספח הועיריאור את

 יקרי טענות הבעל לשעברע

 אישה אשמה בגירושיןה .א

האישה  היא  היוזמת  ותובעת  את ,  אמור  בהרחבה  בכתבי  הטענות  השוניםכ"
מעשיה  של  האישה  גרמו  והובילו  את  הבעל   מו  גםכ,  ביעת  הגירושיןת

את  בשל  התנהלותה ז.  ירת  המגורים  המשותפת  דה  לעזוב  אתררי־בבלית
די  בכך  כדי  להוות  עילה  לדחייה .  בבעל  אישההמרדנותה  והתעמרותה  של  

 ".על הסף הן של תביעת הכתובה והן של תביעת הפיצויים

 לכתובת בתולהית זכא הנאישה בעולה ואיה .ב

בעת  עריכת  החופה   יריוןהעצם  העובדה  שהאישה  הייתה  ב,  ך  או  כךכ"
 ינההשכן  הכתובה  ,  וכתיבת  הכתובה  שוללת  את  זכותה  לקבלת  הכתובה

 ."דנן אישהההגדרה שאינה הולמת את מצבה של ' תולותהבוהר מ'

 על הבעל' נכפו'נישואין ה .ג

ן  כי  מן  הדין  לשלול  את שם  הזהירות  בלבד  ובנוסף  על  האמור  הבעל  יטעל"
נכפו   שעסקינן  בנישואין  ולו  מחמת  העובדה  הפשוטה  כי  אישההזכותה  של  

ל  האישה  וכי  האישה  לא  קיימה  את  התחייבותה   שעל  הבעל  בשל  הריונה
 ".בכתובה

  'עוברת על דת משה ויהודית'ו' מורדת'אישה ה .ד

רתה ודגש  כי  למעט  הבעילה  שבעל  הבעל  את  האישה  אשר  ממנה  כאמור  הי"
גם .  לא  הסכימה  האישה  ליתן  לבעל  לקיים  עמה  יחסי  אישות  כמעט  לחלוטין

מאז  הלידה  התדירות  של   "–  30.12.2015  יום  מהודאתה  של  האישה  בדיון
בגלל  כל  התקופה  של ,  היו  יחסים  למיטב  זיכרוני  אבל  מעט.  היחסים  ירדה

ים כל  פניותיו  ותחינותיו  של  הבעל  לקיום  יחס,  ינה  נכונה  א–  "ההסתגלות
נע  מקיום  יחסי ימלה  נת  מלעהמציאה  אמתלות  שונות    אישהה,  נענו  בשלילה

 .אישות עם הבעל

 אין  ספק  כי  עסקינן  באישה  מורדת  וכפועל  יוצא  יש  לשלול,  אמור  הלנוכח 
 .מנה את תשלום כתובתהמ

וברת  על  דת  משה ע'יטען  הבעל  כי  עסקינן  באישה  ה,  בנוסף  על  האמור 
דרך  נשים   כ  בנות  ישראל  כשרות  ומתנהגתכמנהגלת  אינה  מתנה'  ויהודית
 .פרוצות

מעשים  שכוונתם  להשפיל  ולבזות  את   םנהיתנהגותה  של  האישה  ומעשיה  ה
עסקינן  באישה   –'  ל  דת  משה  ויהודית  עברתוע  נההיבעלה  וגם  משום  כך  

השפילה  אותו  והבאישה  עליו  את ,  ביזתה  אותו,  שמיררה  את  חיי  בעלה
 .החיים
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ביו  של אוביזתה  את  ,  גידפה,  שר  צעקה  אן  באישהעסקינ,  וסף  על  האמור בנ
ועורך  דין  ידוע  תוך  שהיא  מקללת  אותו  קללות ,  מכובד,  הבעל  שהינו  מבוגר

 .נמרצות

של   עיד  עד  מטעמוהית  הדין  הנכבד  כי  על  האמור  בבוד  כתוסב  תשומת  לב   
 .אישההדים מטעמה של עידי ל עדות שלא נסתרה ע –הבעל 

  על  דת  משה  ויהודית  נשללה  ממנה  הזכות מעשיה  האמורים  עברה  האישהב
 .לקבלת כתובתה

ושפני   חנוהגת  ללכת  בחוצות  העיר  בלבוש  אישה  היובהר  כי,  מעבר  לאמור 
במכנסיים  הדוקים   מו  גםכ,  ותיה  וחלק  ניכר  מחזהועזר,  נהת  בטאף  חושה

 מו גםכ,  המושכים  תשומת  לב  והמבליטים  את  קווי  המתאר  הנשיים  של  גופה
 ."תנו זמביאים לידי

[...] 

כי  הבעל  עזב  את  הבית  לא  רק  מחמת  הסיבות   הקשר  זה  ראוי  לצייןב"
בעיות  אשר ,  אישההשפורטו  לעיל  אלא  גם  בגלל  בעיות  נפשיות  קשות  של  

חלק  אינטגרלי  ממחלתה  כהתכחשות   נםהיום  מסרבת  להכיר  בה  הניה
בכך  למעשה  סתמה  את  הגולל  על  האפשרות  למתן .  לבעיותיה  הנפשיות

 ".הבעל דייל כתובתה ע

[...] 

ספים  בסך  עתק  של  כחצי  מיליון   כבריחהר  השאעסקינן  באישה  ,  את  ועודז"
לפני  ולאחר  הנישואין  ואשר ,  שקלים  שהחזיקה  בחשבון  פרטי  על  שמה

חשבון  הבנק  כפי  שהבעל  שיתף  אותה   בי  תשתף  אותו  כהבעל  הפציר  בה
תוך  הבטחה  שתשתף  אותו  בכספים  ובחשבון  הבנק  על ,  לו  שבחשבונו

 ".מוש

[...] 

, אישה  להקניטהאגה  ד,  למרות  התראות  והפצרות  מצד  הבעל:  תר  על  כןי"
פני  אחרים  קללות  לאביו  לחיזוק   בלזלזל  ולהשמיץ  את  הבעל  ואף  השמיעה

חתי  אצל רתאה  '30.12.2015  בדיון[...]  האמור  ניתן  לפנות  לעדותו  של  העד  
לא  אישה הודגש כיי, ) לפרוטוקול134ורה  ש(' "מותת"הוריו והיא אמרה לאביו 

 ".ו הפריכה את העדות אהעידה מטעמה

[...] 

כיר  הבעל  כשלוש  שנים  לאחר  שעזב ה  [...]  'הגב,  המדוברת  אישההת  א"
ל  רלוונטיות   כאין  [...]  'לקשר  של  הבעל  עם  הגב.  בעל  כורחו  את  האישה
 .ה כאדם הנאחז בקרנות המזבח זוהאישה נאחזת במידע

זב  את  האישה   ע  הנכבד  ציין  כי  הבעלבית  הדין  דואף  כב,  למעלה  מכך 
 57  הרוש(  תונטיוין  כל  רלו  אלכןו  [...]  'שלוש  שנים  לפני  שהכיר  את  הגב

 .")2.9.15דיון מיום  הלפרוטוקול

[...] 

. שקריותן  שה  וציפתה  כי  הבעל  ישוב  אליה  הקצהרותיה  של  האישה  כי  ביה"
צמה  מבהירה  את לעששכעולה    פ–החליפה  את  מנעולי  הבית    אישהה
פה יאין  לראות  באישה  המחל.  וונותיה  ושולחת  מסר  ברור  לבעל  ולסביבהכ

ו  כאישה אאת  מנעולי  הבית  אישה  המצפה  לכך  שבעלה  ישוב  אליה  
 .המעודדת את בעלה לשוב אליה
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סדרי  הראייה  שנקבעו  עם  ביתם  הקטינה  התרחשו  למעשה הך  כ,  עבר  לכךמ
תה הבעל אף בחדר  המדרגות  עקב  סירובה  של  האישה להכניס את הבעל הבי

ית  המשפט  לענייני  משפחה  בפתח   בהגיש  כתב  תביעה  לקיום  הסדר  ראיה
ישה  כי א  מודה  ה21סעיף    –  כתב  הגנתהב)  57485-07-15  'סמיק  ת  (תקווה

 .'חלטתי גם לא להכניס אותו יותר לביתיה '–לא הכניסה את הבעל הביתה 

  לבתו חגוג  לנאלץ  הבעל,  הכניס  את  הבעל  הביתה  לקב  סירובה  של  האישהע
המשך  ישיר   התנהגותה  זו  של  האישה  היא,  ולדת  בחדר  המדרגות  היום

. התנהגות  אשר  מבזה  ומשפילה  את  הבעל,  להתנהגותה  בזמן  הנישואין
מונה של  תב"מצ – א  בוחלת  באמצעים גם על חשבון בתם הקטינה  לאישהה

יום  ההולדת  שערך  לה  הבעל  בחדר  המדרגות  ומסומן ת  הבת  הקטינה  מחגיג
 .'כנספח ב

בעצם  פעולותיה  גרמה  כי   ועזיבה  הת  חיי  הבעל  לאחר  אאישה  דאגה  למררה
 ".יה ביכולתו ואו לא יהיה לו כל רצון לשוב לחיקהיהלא 

[...] 

יא  זו  אשר  פנתה  לבית  הדין  ופתחה  תיק  תביעה  לגירושין  ודי  בכך   האישהה"
ית בהתגרש  ו  לאישה  שדורשת.  כדי  להוות  עילה  עצמאית  לשלילת  כתובתה

תרשם  שאינה  רוצה  בשלום  בית  ואין  לה  טענות  ברורות  שבעלה  פשע   מהדין
ה  ונותן  לה  גט  אישה ישוהבעל  נענה  לא,  גרשה  למחמת  כן  הוא  חייבה  ונגדכ

עצם  פעולתה  של  האישה  בהחלפת  המנעולים .  זו  מפסידה  תוספת  כתובה
 ".בבית מראה ללא צל ספק שהיא איננה רצתה שלום בית

 .סיכומי הצדדים בכ"ענות אשר הובאו על ידי הצדדים ובלבד הטענות ההלכתיות ושאר טמ

 על סיכומי הבעל לשעבר אישההמצית תגובת ת

 :4–3אמור בסעיפים ל"

ובכתב  תביעתה   ,אכן  נכון  –  היא  היוזמת  את  תביעת  הגירושין  אישהשה
 2לעילות  הכתובה  בסעיף    2'    וכן  בסיכומיה  בסעיף  ב20לגירושין  בסעיף  

מדוע  לאחר  שהגיעה  למסקנה  כי  לאור  הנסיבות ,  יא  מסבירה  הסבר  היטבה
לכן  אין  מנוס  מללכת  לכיוון ,  הקיימים  אין  סיכוי  לשלום  בית  עם  הבעל

ריכה  ואין   צאין  היא,  אבל  את  זכויותיה  שמגיעות  לה  במקרה  כזה,  גירושין
שקודם , ית הדין בלכן היא קיבלה את הצעת כבוד. וותרל/היא  רוצה  להפסיד

ם  כתובה  ופיצויים ובעניין  תשל  ית  הדיןבידון  כן    מולאחר,  יסודר  הגט
 ".הדין המגיעים לה על פי

[...] 

וגם  אין  לו  הבנה ,  חיובו  בתשלום  הכתובהל:  [...]  9–5אמור  בסעיפים  ל"
מרות  זאת  התחייב  וכתב   וליריוןהב  אישההכאשר  הבעל  מודה  שידע  ש
יש  בזה  חיוב ח  "  שלוש  מאות  ושישים  אלףשבכתובה  שנתן  לה  סכום  של  

ובלי  קשר ,  מוהר  הבתולות  לובלי  כל  קשר".  סבר  וקיבל"כי  הרי  ,  ורבר
כמו  כן .  רבה  פעמים  לפני  כניסתם  לחופה  הי  אישותישהצדדים  חיו  יחדיו  ח

, יראו  את  הבטן  בחתונה  ששלא  רצתה  30.12.2015־  מאמרה  בדיון  אישהה
ואף  בית  הדין  חיזק  זאת  ואמר ,  בל  הדגישה  שזו  אינה  הסיבה  לחתונהא
 .'ים רוצות לזרז את החתונה כדי לא להופיע בחתונה עם הבטןהרבה נשש'

הוא  לא  צירף  כל  תמונה ,  הם  המצאה"  נכפו  עליו"דבריו  שהנישואין    םג
 .שוטרים ידיל שהוא אסור באזיקים ומובל לחופה ע
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 :11–10אמור בסעיפים ל

. בדיון  אישהי  הידל  והם  הוכחשו  ע,  א  היו  דברים  מעולם  ל–ל  האמור  כ
, מת  הבעלאשואין  כל  הוכחה  לה,  יח  כלום  מכל  ההשמצותבעל  לא  הוכה
איבדה   אישההש,  ומוכחשת  הטענה.  עוברת  על  דת  משה  ויהודית  אישההש
 ם  גא  הכחיש  לובפרט  כשהבעל,  ל  בסיס  ככי  אין  לדברים  ת  כתובתהא
היינו  הוא  מודה ,  הישבהיותו  נשוי  לא  [...]  אישהההוא  חי  עם    שסיכומיוב

ין  לטענתו  נגדה  כל אוודאי  שב,  ההלכה  פיל  ע'  עובר  על  דת"  'שהוא  עצמו
 .בסיס

[...] 

הגישה  את  תביעתה  לגירושין   אישההשכאילו  בזמן  ש,  דגשה  של  הבעלבה
ורק  בדיעבד  הסכים  להתגרש  היא  שוב  המצאה   שלום  ביתבבעל  הצה  ר

דיון   בית  הדיןבבעל  ענה  במפורש  בתשובה  לשאלת    ה–שקרית  של  הבעל  
10ורה ש(' ני יכול להמשיך כךא ')9ורה ש(?' ה אתה מבקשמ '18.5.2015  מיום

, תן  גט  נסופו  של  דברבזה  שו.  שלום  בית  ולא  גירושין  יינו  הבעל  לא  רצהה.  )
 וםישיצא  ב  דיןק  בפס.  לתת  גט  ית  הדין  בי"עב  יוזה  היה  רק  לאחר  שהוא  ח

 ית  הדיןבידון  ,  אם  לא  יעשה  כך  שית  הדין  בדום  איום  של  כב  ע18.2.2015
 ית  הדיןבתב    כדיןק  וגם  באותו  פס.  בקש  זאת  תאישהה  נקציות  אם  סבהטלת

, ודברי  הבעל.  אישההי  הבעל  לא  רוצה  שלום  בית  עם    כחת  איותר  מפעם
כי ,  סירבה  להתמיד  בטיפולים  הזוגיים  הם  גם  המצאה  שקרית  אישההש
. ואף  הציעה  ללכת  למטפלים  לצורך  זה,  רצתה  בזה  כל  הזמן  –  אישהה
  צירף  לבית  המשפט  מכתב  באמצעות  בא הבעל  ביוזמתו  אף,  וספת  נראיהכ(

 24.10.2012  תאריך  מל  בית  המשפט  שנושא  תאריך  החלטה  הכוחו  הקודם
בה  כתב  בהצהרה  שאינו  מוכן  לטיפול  בשלום  בית  למרות  רצונה  של ש
כנראה  מחשש  שמא  בית  המשפט  יורה  לו  או  ימליץ  לו  לעשות ,  בכך  אישהה

 ).כן

בעל  היה  כבר  בקשר   האישה  הידיל  בזמן  הגשת  תביעת  הגירושין  ע,  נוסףב
תונה   חסיבת  מכמו  כן  הבעל  אף  ערך...]  [ת  רם  גב  עזוגי  של  למעלה  משנה

(ה  "בטבת  תשע'    גבתאריך,  ישאאה  וחמישים  מבפני  ...]  [רת  גבעם  
שגם ,  שבועיים  לפני  הגשת  כתב  תשובתו  לתביעת  הגירושין  כ)25.12.2014

 ".קריתבו הוא טען וכתב שרוצה שלום בית מכאן שטענה זו ש

[...] 

כאשר  הוא ,  שקר  גסם  ה'  כשילה  את  הבעלה  'אישהההבעל  ש  כוחא  ברי  בד"
בעל   הכוחא  היינו  ב',  וג  חילוניז'עצמו  כותב  בתחילת  הסעיף  שהצדדים  הם  

דוע קבע כי  מ,ואם כן,  הרת  משפחהטעצמו  קובע  שהבעל  לא  הקפיד  לשמור  
 ".היא הכשילה אותו

[...] 

מודה  הבעל  במפורש   26.7.2012ביום    בית  המשפט  בהמשך  באותו  דיוןב"
רוטוקול  עמוד פ(  דברי  הבעל  מולהלן  ציטוט,  ה  פתאומיתיתבה  שלו  היזישהע

צורת  העזיבה  שלי  הייתה  מאד  דרמטית  מסיבה  שאני ...    ')19–16  שורות  33
, ברגע  שאני  אראה  שאני  עוזב,  רגע  שאני  ארצהת  בקרולידעתי  מה  הולך  

יום ב':  )5–2  שורות  34מוד  ערוטוקול  פ(  שךכן  בהמו'  .ני  הסתרתי  את  זה  אולכן
ואני  פשוט   ...סף  מהחשבון  כדי  שיהיה  לי  על  מה  לחיות  כאחד  אני  הוצאתי

 "'.מנה להרגיש שאני רוצה לעזוב מבשביל למנועול כ העשיתי

[...] 
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הלכו  לטיפול  זוגי  בשל   אישהההבעל  ו:  הטענה  בדבר  הטיפוליםין  עניל"
נולדה  ילדה  וההורים  שלו  ניסו ,  עתהעובדות  שהבעל  היה  מובטל  באותה  

לחבל  בחיי  הזוג  ולהלחיץ  את  הבעל  והטיפול  הופסק  בשל  ניתוח  המעקפים 
ם   גכפי  שצוין  –ולאחר  מכן  הבעל  לא  רצה  לחזור  לטיפול  ,  אישההשל  אבי  

טפול  לא  הופסק  על  ידי  האישה  אלא  על   ה30/12  וםיבדיון  מ  אישה  הידיל  ע
 ".ידי הבעל

[...] 

הלן ל[...]    הבעל  מצטט  חלקי  משפטים  מתוך  פרוטוקול  [...]בסעיף  זה  "
 : [...]לא מציטוט 

 ." ל נפשי עוא הודיע לי שהוא עוזב אני התחננתיה[...] "'

 " ?יימתם עד אז יחסיםק: "ית הדיןבאלת ש

היו .  אני  חושבת  ז  הלידה  התדירות  של  היחסים  ירדהמא:  "אישהה
גם ,  של  ההסתגלותבל  מעט  בגלל  כל  התקופה    איחסים  למיטב  זכרוני

 ." שלי וגם שלו

 תקשר  הביום  שעזב  אבא  שלי,  כתב  מלוי  יום  ההולדת  שלו  כתבתב"
 "... הוריו וביקש מהם שהוא יחזורל

לא  היו  יחסים  באותה ,  יימנו  אבל  לקח  לי  זמן  להסתגלק:  "אישהה
 אבל,  חות  רומנטיפהיה  ,  אני  אחרי  לידה,  תדירות  הוא  היה  בדיכאון

 "'"...תה אהבההיי

.][.. 

 : אישההציטוט מדברי  82–81שורה  30.12.2015־מ פרוטוקול הדיוןב"

אחרת  והתרחק  ממני  יותר  וגם   ישהאאחר  שהוא  התחיל  לצאת  עם  ל'
אחרי  שנה  שכבר  ידעתי  שהוא  בקשר  עם  האישה  הזו  ואני ...  מהילדה

תקועה  ואני  רוצה  להמשיך  את  החיים  שלי  הגשתי  את התביעה מחוסר 
 ...'ברירה

ולא   [...]  'מתייחס  שלאחר  שנה  מעת  שהבעל  הכיר  את  הגב'  חרי  שנהא'
 מותר  לצייןל.  נה  מעזיבתו  את  הבית  כדברי  הבעל  בסעיף  זה  שאחרי

ידי  בא ל  מענה  לשאלה  שנשאלה  ע  כבאה  בצמוד  אישההל    ששתשובתה  זו
 : הבעל כוח

היה  ידוע  לך .  שנים  רבעאת  הגשת  תביעת  כתובה  וגירושין  אחרי  א'
ה  שכאשר  האישה  יוזמת  גירושין  אין  לה הגשת  את  התביע  כאשר

 "?'כתובה

 [...] 

עד   ו5.7.2010  ב־מן  עזיבת  הבעל  את  הביתמז,  חצי  שנים  וושכשלמשך  ב"
בפרוטוקול  בית :  הלראי.  ל  נכנס  לבית  ללא  כל  מגבלהעבה,  2013לאוקטובר  

ני א':  הבעל  כוחא  ברי  האישה  לב  דציטוט  –  )86ורה  ש(  30.12.2015־מהדין  
תי מוא  היה  נכנס  לבית  ה':  )102ורה  ש(וכן  '    ...תי  אותו  הביתההמשכתי  והכנס

 "'...רצה אני הייתי מזמינה אותו ואהש

[...] 

לוש שמתה  של  האישה  במשך  זהראייה  התרחשו  בדירת  האישה  ומיי  סדרה"
השנים  הראשונות  לאחר  שבית  הדין  כבר  דחה  את  תביעת  האישה   וחצי
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הסיתה  אותו  נגד ש[...]  '  ם  הגבלשלום  בית  והבעל  אף  החל  לחיות  בזוגיות  ע
ומאז  הסדרי ,  וכתוצאה  מכך  הבעל  פגע  בילדה  ובאישה,  האישה  והבת

 .הראייה התרחשו בחדר המדרגות

ובמועד  זה   3.8.2015יום  בה  יתשהגשת  התביעה  של  הבעל  הי  מותר  לצייןל
ה  להכניס  את ישומשכך  אסור  על  פי  ההלכה  לא,  ה  כבר  גרושהיתהאישה  הי

 .ואין כל פסול בזה שהחליפה מנעול, תהביל) שעברל (הבעל

לא  רק  שעל  האישה  לא  מוטלת  כל  חובה  להכניס  את ,  אור  האמור  לעילל
וכל  שכן  דלית  מאן  דפליג  שהתנהגותה  זו  של  האישה  לאור ,  הבעל  לדירתה

ל  ביזוי  הגרוש עאו  /וואין  בהן  להצביע  על  השפלה  ,  הגיוניות  ינןההנסיבות  
ן  לא  לפי הוודאי  שב  לכל  פרופורציה  ודרישותיו  של  הבעל  הן  מעבר.  שלה

 ".ההלכה

[...] 

הוא  גם .  בני  משפחתה  להחזירו  הביתה  ויונות  האישהיסוא  הדף  את  כל  נה"
 .ניתק קשר עם כל בני משפחת האישה מסיבה זו

דבריו כ  (?האישה  ל  ידיעאם  הבעל  רצה  בשלום  בית  בזמן  הגשת  התביעה  ה
אה מלכ[...]  '  רת  עם  גבמפוא'  תונהח'לוא  כבר  ערך  מסיבת  ה)  המוכחשים

מר שאינו רוצה להתגרש מתוך רצונו לנקום  א18.12.2015־וב, יש  אוחמישים
 ".באישה

[...] 

בעל   ה.אישה  פנתה  אל  הבעל  שוב  ושוב  שיאות  ללכת  עמה  לטיפול  זוגיה"
כשהורה  לו  בית .  לא  היה  מוכן  ללכת  לטיפולי  זוגיות  למען  שלום  בית

ללא  כל  מוכנות  לשלום  בית ,  יצוניק  באופן  הגיב,  המשפט  ללכת  לטיפול
אין  שום ,  לום  ביתשמטפל  שאם  רוצה  באמת  בי  הידל  אמר  לו  ענמרות  של

 ".לכן הטיפול נפסק ומניעה לטפל בכך ולהצליח

 .כוחםאי ידי בל ד כאן הובאו תמצית טענות הצדדים אשר בסיכומי הצדדים עע

 ומסקנות עובדתית חלטות קודמות בעניינם של הצדדיםה

(ה  "באדר  התשע'  יש  לצטט  את  דברי  בית  הדין  בהחלטתו  מתאריך  ח,  לאמורבנוסף  

 :וזו לשון ההחלטה, הנוגעים גם לנידון חיוב הכתובה, לחיוב הבעל במתן גט) 27.2.2015

 ית  הדיןבהתקיים  ב  )10.1.2012(ב  "ו  בטבת  תשע"טש  לציין  כי  בתאריך  י"
 .לום ביתשדיון בתביעת האישה ל

ני  לא  מוכן  לחיות א  ')לפרוטוקול  הדיון  48-47ורה  ש(  הבעלן  מעמד  הדיון  טעב
 'עם האישה הזו

[...] 

המופנית   ית  הדיןבלשאלת  ,  ית  הדיןבמעמד  הדיון  שהתקיים  היום  בפני  ב
לום שענה  הבעל  כי  אינו  רוצה  ב,  או  בגירושין  לום  ביתשרצונו  ב  אםהלבעל  

 .'א מגיע להל'ואינו מוכן לתת לאישה גט כי  בית

' ?אם  אתה  רוצה  להעניש  את  האישהה':  שאל  את  הבעלחזר  ו  ית  הדיןב
 '.רס לא מגיע להפ': והבעל ענה

[...] 
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עדיין  לא  שמע  את  טענות  האישה  בתביעת   ית  הדיןבל  אף  שע,  אור  האמורל
לום שכי  לא  רוצה    ית  הדיןבהואיל  והבעל  הביע  את  עמדתו  בפני  ,  הגירושין

נמצא  כי  הבעל ,  נישהוכל  סירובו  למתן  גט  נעוץ  ברגשות  של  נקמנות  וע  בית
 .אינו מוכן לקיים את חיוביו כלפי אשתו

 :לשונוו וז, פוסק )סימן קנד סעיף ג בן העזרא(חן ערוך לוהש

 יכולים  ית  הדיןבאומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  כופין  אותו  לזון  ואם  אין  ה'
וכן ,  כופין  אותו  להוציא  מיד  וליתן  כתובה,  אם  תרצה  היא,  כופו  לזוןל

 '.רוצה לשמשמי שלא  להדין

לדעת  כמה  פוסקים ,  ופין  אותו  לזוןכ':  ונולשוזו  ,  כתב  )ק  ה"ס(  ת  שמואליבבו
 ' [...]הלכתא כרב דכופין אותו לגרש

מורד  על  אשתו ה':  לשונוו  וז,  קסנפ  )סימן  עז  סעיף  א  בן  העזרא(  חן  ערוךלבשוו
ואם  היא   [...]  ואמר  הריני  זן  ומפרנס  אבל  איני  בא  עליה  מפני  ששנאתיה

 '. כופין אותו מיד להוציא וליתן כתובהרוצה

[...] 

אלא  שאינו  מוכן  לתת  לאישה ,  לום  ביתשם  בנידון  דידן  הבעל  אינו  רוצה  בג
תביעותיו   –  כל  עוד  לא  יקבל  את  מבוקשו,  מתן  הגט  –  את  מבוקשה

 ."הממוניות ואף יותר מכך שמבקש לעגנה מסיבות של נקם

 .ל הציטוטים המובאים לעיל מדברים בעד עצמםכ

תחילת  הקשר  שבין  הצדדים  נוצר  עוד  טרם  הנישואין   לפיה  שתקבלת  כאן  תמונה  ברורהמ
אולי .  והאיש  נישא  מרצונו  החופשי,  יוןירה  בהיתבמעמד  הנישואין  כבר  הי  אישההכאשר  

אך בסופו , א נבעה מצדו מאהבה מושלמתלו זה וישיון היה זרז להחלטת האיש להינשא לאירהה
קם  האיש ,  ראה  שגם  זו  הסיבה  שבעקבות  מריבות  סבירות  בין  הצדדיםנ.  של  דבר  היה  זה  מרצונו

 .ועזב את הבית בפתאומיות ללא התרעה מוקדמת

ואף  עדותו  של  חבר ,  ין  ספק  כי  טענות  האיש  לא  זכו  מצדו  לגיבוי  של  ראיות  והוכחותא
בו שעמי  ־פכאשר  העיד  על  אירוע  חד,  מכתובתה  אישההלהפסיד  את    דיכהבעל  לא  היה  בה  

 .אבי הבעל גדנפלטה דברים  אישהה

 :ונולשוזו , בנידון כמובא לעיל ית המשפטבש לציין כאן שוב את דברי י

או  מעין  מרידה ,  מקרה  שבפני  לא  הוכיח  הנתבע  את  טענתו  בדבר  מרידהב"
 הנתבע  בעצמו  הצהיר  כי  אין  לו  עילת  גירושין  כלפי  התובעת.  של  התובעת

נתבע ה.  2ולהלן  פרוטוקול    26.7.12מיום  ול  רוטוק  פ16–9  רה  שו42מוד  ע(
אף  לא  הוכיח  את  טענתו  כי  האשמה   ו,"אינה  עמו"דוע  התובעת    מלא  הבהיר

המתארות ,  זה  היו  טענות  כלליות  ענייןבכל  טענותיו  .  בפירוד  תלויה  בתובעת
כמו  בנוגע  לעיצוב  הבית  וחום ,  חילוקי  דעות  רגילים  בין  בני  זוג  וסכסוכים

עזב  את  בית  הצדדים  מיוזמתו   ש  זהאין  מחלוקת  כי  הנתבע  הוא.  החדר
. אישהההנתבע  לא  שכנע  את  בית  המשפט  כי  עשה  זאת  באשמת  ,  האישית

אך  לא  הוכח  כי ,  ייתכן  בוודאי  כי  גם  לאישה  חלק  בפירוד  שבין  הצדדים
בוודאי  לא  באופן ,  רק  בה  ינוהמכרעת  או  כי  האשם  לכם    ינההתרומתה  

 ".המצדיק פטור הנתבע מלשאת במזונותיה

 .ית הדיןבבעקבות הדיונים שהתקיימו בפני  ית הדיןבהתקבלה התמונה בך גם כ
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 ?ועל מי נטל ההוכחה 'מורד'י מהצדדים מ

לא  הוכחשו  על  ידי ,  גם  טענות  האיש  על  מיעוט  קשרי  אישות  בין  הצדדים  בשלב  מסוים

האישה  שגם  נתנה  להם  הסבר  שלפיו  מצב  זה  נגרם  דווקא  כתוצאה  של  דכדוך  מצד  האיש 

 .שהוא טבעי ביותר, אישה לאחר הלידהושל מצב ה

ובכך  התנער ,  דווקא  התנהגות  האיש  שקם  ועזב  את  הבית  ללא  סיבה  מוצדקת,  צד  שנימ
לחיוב  הבעל  בגט  הכולל   ית  הדיןבבהחלטת  ,  ית  הדיןבזכתה  להתייחסות  של  ,  מחובותיו  כבעל

ותיו  חיוב אשר  תוצא,  "מורד"בגדר    ואהבקבעו  כי  הבעל  ,  גם  את  חיוב  הכתובה  כמובא  לעיל
 .הבעל בגט ותשלום הכתובה

מתחייב  בחתימתו ,  והקידושיןה  כי  האיש  שחתם  על  הכתובה  במעמד  החופ  סוד  הואהי
בעל  מבקש  להיפטר הם  או,  מוחזקת  בכתובתה  אישההו,  בחוב  הכתובה  בהתאם  לתוכן  הכתובה

 .נטל ההוכחה מוטל עליו, מדמי הכתובה

לפיכך  נשאר ,  ת  נטל  ההוכחה  כמפורט  לעילהואיל  ובתיק  המונח  בפנינו  הבעל  לא  הרים  או
 .החיוב על כנו

 ?האם כתובתה מנה או מאתיים –נושא בעולת עצמו ה

טענת  הבעל  לשעבר  כי חיוב עיקר הכתובה בנידון דנן בו הרתה האישה מהאיש ,  עם  האמור

מכוח  היות  האישה  בעולת  עצמו ,  אמור  להיות  בגובה  סך  כתובת  בעולה,  לפני  הנישואין

 :כדלהלן, תקבל את התייחסות בית הדין, ישואיןמלפני הנ

כאשר באותו העת לא , נידון טענת הבעל כי חי עם אשתו חיי אישות מלאים בעודם פנוייםב
וממילא  כאשר  נשא  אותה  לאישה  לא  הייתה  עוד  בתולה  וכתובתה ,  הינשא  להיה  בדעתם  כלל

 .מנה

, ה  בדעתם  להינשא  באותה  שעהשחיו  חיי  אישות  בעודם  פנויים  ולא  הי,  נוי  ופנויה  בתולהפ
 .ולאחר זמן נישאו וכתב לה החתן בכתובתה מאתיים ותוספת כתובה

 .תבעה האישה את כתובתה, ובמסגרת הדיונים, להתגרש ית הדיןבתה באו בפני ע

גם  טען  שנשא  את  האישה  כבעולה  ואין ,  כלל  טענות  הבעל  לפטור  עצמו  מהכתובהב
 .לא מנה כדין הנישאת בעולהא, כתובתה מאתיים כדין בתולה הנישאת

חיי  אישות  לפני  הנישואין  הייתה  בתחילה  בתולה   אישההבעל  הצהיר  כי  כאשר  חי  עם  ה
האישה  הייתה ,  כאמור.  האישה  גם  אשרה  את  דברי  הבעל.  וקיים  אתה  יחסי  אישות  מרצון

 .יון במועד הנישואין של הצדדיםירבה

מכל  מקום ,  שעת  הנישואיןהאישה  טענה  כי  אף  שהאישה  לא  הייתה  בתולה  ב  כוחבא  
שכתב לה , מה עוד. ולכן כתובתה מאתיים כדין בתולה, בעולת הבעל עצמו היא מלפני הנישואין

מכל מקום התחייב לה מאתיים , בכתובתה מאתיים כדין בתולה ואף אם דין כתובתה כדין בעולה
 .כדין בתולה

הכתובה  היא  שעת הקובעת  ביחס  לגובה  סכום  ה  ם  השעה  אסביב  השאלב  דיון  כאן  נסה
ן וויכמא  שאו    –אזי  כתובתה  מנה  ,  תולה  באותה  שעהבן  שהאישה  לא  הייתה  וווכי  –הנישואין  

אף  שהיה  זה  לפני ,  ה  חיי  אישות  בעודה  בתולהתשהאיש  הנושא  את  האישה  הוא  זה  שחי  ִא
 .כתובתה כדין בתולה הנישאת, הנישואין
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 מאתיים כדין בתולה אף על הצד מו  כן  יש  לדון  בהתחייבות שלו בכתובה עצמה שכתב להכ
 .וכן בתוספת הכתובה שכתב לה, שמן הדין כתובתה מנה

 לכותה(  ם"רמב  הקפס,  אישהלהנה  בדין  המפתה  את  הבתולה  שברצון  שני  הצדדים  כונסה  ו

 ותב  כלא  אנס  קשלם  מינו  אצו  וכנסה  רואם  [...]  המפותה:  "לשונוו  זו,  )  גלכה  א  הרק  פתולה  בערהנ
 ."תולותב השאר כתובה כהל

 ואם  כנס  המפתה  אינו  נותן  חמישים  כסף:  "[...]  שונוו  לז  ו)זסימן  קע  עזר  הבןא(פסק  הטור    כןו
 ."וכותב לה כתובה כמו לשאר הבתולות [...] לא א)היינו קנס מדין מפתהד(

 :לשונוו זו, ל"נהם "רמב הברי דל עתב כ) גלכה א הרק פתולה בערה נלכותה( מלך להמשנהו

: שאר  הבתולות  כתובה  כה  לותב  כלא  אנס  קשלם  מינוא  כנסה  וצה  ראםו"
 בתולות  השאר  כתובה  כה  לכתוב  יה  זלמה  ד,ה  זדין  לקור  מצאתי  מא  לעתכ
 נה  מתובתה  כץ  עוכת  מאפילו  ו,נה  מתובתה  כבעולה  ויא  העולה  בהאד
 .עולה בכל שכןו, ) יגישות דין אהלכות מאיק רפב( עיל לבינוש ר"כמו

זו   ובינו  רדברי  ככן  גם  כתב  ש)אייף    סעעז  קימן  סבן  העזרא(הטור    לאיתי  רובש
 פגם  וושת  באביה  לותן  נלא  אסף  כמשים  חותן  נינו  אמפתה  הנסכ:  לשונו

 .כ" ע,בתולות השאר כתובה כה לכותבו

 .ה זין דהטור ובינו רמדו להיכן מנו לילה גאל ל" זמרןו

 א"ע  ס  ףדיבמות  (  ל  יבמתו  עבא  הפרקל  ב"  זתוספות  העלי  ברבותינו  לראיתיו
ו ז  והקשו  ש,מפותה  בנס  קשלם  מאין  שאמרינן  דההיא  דלהע,  ")אינוש"ה  "ד

 ן  גדולהכ  ללמנה  אמו  כתובה  כה  לאית  וט  גבעיא  דיון  כתאמרם  או:  לשונם
 אינו  דפקא  מינה  נאימם  כן    וא,התורה  מאסורהדף  על  גב    אתובה  כה  לישד
נפקא   ד:תירצו  ו.נס  קי  למה  ותובה  כי  למה  ו,תובה  כה  לש  ירי  ה,נס  קשלםמ

 עוד  ו,נס  קדין  כעידית  הן  משלם  מאינו  די  נמי  א,כתובה  החלה  מם  אמינה
 .כ" ע,רבנן דעולה בכתובתד

 ינה  דם  אצמו  עעולת  בהיא  שם  זו  אילתא  מהו  לסיקא  פאלתוספות    דהנראהו
 קא  מינהפנ  דומר  לדחקו  נמאי  א,א  לאי  ד,אתיים  מכתובתה  דבתולהכ
 .נה מלא אה לין אתובה כשום מאי דיה ליפוק ת,מחלהל

 עוד  ו:שכתבו,  יאור  בריכין  צללו  הותפס  התוברי  דכרחךל  ע  דאיתי  רובש
 יון  כ,כל  מקום  מ,התורה  מיא  הכתובתה  דנימא  דאף  ד,רבנן  דעולה  בכתובתד
 .נס קשלם מאינו שמה בובא טמינהא פק נאה, נה מלא אה לאיןש

ם וא:  "ל"זותוספות    הל  שו  זושיא  קהקשהל  ש"  זיוסףי  נמוק  ההרב  לראיתיו
ש  לומר   י.נשאה  שיון  כתובה  כה  למכתב  לריך  צא  ה,יה  להני  אאי  מתאמר

כתובת  אנוסה  ומפותה  אינה  אלא  מנה ו  [...]  ינרים  דאה  מוו  הסף  כחמשיםד
 ."דהא בעולה היא

. ")ה  שאינו"ד'  תוסב"ה  "ד  א"ע  במות  דף  סי(  ל  בערוך  לנר"מלך  הנלעוד  עיין  בדברי  המשנה  ו
 .)ק ה"סעז קימן  סרהעזן בא( עיין עוד פתחי תשובהו

 :ונוו לשוז הוסיף המשנה למלךו

[...]   ':כתב  ש)טוסוק  פמות  פרק  כב  ש(  חומש  הפירושל  ב"י  ז"רש  לוראיתי"
 תובה  כה  לכותב  שאשתו  ליש  אמשפט  כוהר  מה  לפסוק  י–ו    למהרנה  יהרמ
 שאנה  יהמפתה  אם  ש,מת  אאינוו':  אמר  וליו  עעןל  ט"ן  ז"והרמב'  .ישאנהו
 התורה  מלום  כליו  עה  לין  אישואין  נחר  אגרשנה  יאם  ונס  קותן  נינוא
 כתובה  דברי  ס"רש  דירץם  ת"והרא[...]  '  יא  הברי  סופרים  דהכתובהש
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 כתובת  כתובה  כה  ליכתוב  שכתוב  הקנסו  שפיר  שתי  אבזה  ו.התורהמ
 דעת  לך  א,אורייתא  דכתובה  דסוברי  ש"ש  רדעת  ליחא  נה  זכל  ו.בתולותה
 שכתבתיו  כמ  ו,רי  סופריםבד  משהא  כתובת  דירא  ליהבס  ד]ם"רמבה[  בינור
 אתיים  מיא  הפותה  מכתובת  דיה  לנאמ',    וין  דישות  אהלכות  מ'ק  ירפ  בעילל
 .בתולה הכתובתכ

 דדריש  כקרא  ליה  לריש  דרבנן  דשה  אכתובת  דן  דאמראמ  לאף  דאמר  נאוליו
  [...]ומצינו כיוצא בזה בעבד עברי, ל"י ז"ש ריהל

 כל  דיה  המנהג  הכל  מקום  מ,תורה  הן  מתובה  כליכא  דנהי,  הכא  נמי  נימאו
 היא  שאף  דפתה  מבי  גכתוב  הא  בלזה  ו,תובה  כה  לותב  כיה  התולה  בנושאה
 היא  שיון  כ,בתולות  לכתוב  למנהג  ההוא  שמו  כתובה  כה  ליכתוב  ש,עולהב
 .צמו עעולתב

 תובה  כה  ליכתוב  שוא  ה,תובה  כה  ליכתוב  שומר  לתא  אי  כרא  קכרחךל  עו
 א  ל,אלמנה  לכתוב  לוהגין  נהיו  שמו  כהתוב  כה  לאי  שיכתוב  ד,בתולותכ
 לא  ודאי  א,תובה  כה  לכתוב  יא  לעלה  בהוא  ששביל  בכי  ו,רא  קיצטריךא
 .בתולות  לכתוב  לוהגין  נהיו  שמו  כתובה  כה  ליכתוב  שומר  לתא  אקראד
 תקנת  מאתים  מבתולה  לה  לאית  דדידן  ל,ינה  ממרל  ג"  זבינו  רהשתאו

 ...בתולות הה ככתובת לש ימפותה ה,כמיםח

  :שכתב, )ב"ע יטה מקובצת כתובות דף לטש( ל"צלאל זר ב"ליקוטי מהר באיתירו

 כבר  משתו  אמצאת  נכשיוציא  לכלומר,  ניחותא  בשריד  פ"ראבה'
וציאה   מכשהוא  ו,וז  זאתים  מהם  שקל  שמשים  חהוא  שקנסא  מנפטרו

ם  כן   דאי  לתמיה  ו.נה  מכתובתה  ויא  הבעולה  דנה  מלא  אה  לייב  חאינו
 די  כ,גרש  יכךר  אח  וכנוס  י,דים  עיבואו  לו  שעדו  ,שכר  נוטא  חה  זריה
 .כ"ע' .נה מל עהעמידהל

 נה  ממפותה  היא  הכתובת  דירא  ליהבס  ד]ד"ל  הראבש[  דבריו  בבואר  מנהה
 ."זה ב]ם"מבלר[ד "ראב השיגו הא למה לדעתי ילא ו,התוספות וי" רסברתכ

 :לשונוו ז ותב כ)כהקסימן  בן העזרא( ת חתם סופר"בשוו

 )עז קימן סן העזראב( בטור ו)גכה  הלערה נותכהל מק אפר(ם "מב רעתד הנהו"[...] 
 ל  ענס  קמחויב  שיון  כוונתו  כתוכן  ו,אתים  מתובתה  כצמו  עפותת  מנושאד
 הקנס  מנפטר  דהי  נושא  נשהואכם  כן    א,ישאנה  שו  אראשונה  הבעילהה
 .ראשונה הבעילה החר אמשכת נתובתה כים על כל פנבל איד משלםל

 ראשונה  הבעילה  הל  ענס  קתשלומי  דיון  כה  זל  עקשה  הלךמ  להמשנה  דנהיו
 בעילה  הל  עתחייב  מהכתובה  ואשה  לותה  אנשא  שידי  על  ילם  שברכ
ל "נ  כירא  ליהם  סב"רמב  הל  מקום  מכ,עולה  בז  איתה  ההיא  ואילך  ונישואיןמ
 סף  כתובה  כשלם  ימנו  משתצאכם  כן    אקנס  היוב  חלףו  חי  ההנישואין  שיוןכ
 ."קנסה

 :לשונוו כתב וז )סימן לג בן העזר אא תניינארהדומ( דהויהת נודע ב"בשוו

 עם  טטעם  שבתולה  כיון  כו  אבעולה  כם  אתובתה  כיא  המה  כוד  עשאל  שמה"
 .תולתא בכתובת לחלא איא אחולי המפותה שיון כילמא דו א,תולהב

 .זה בהאריך ומחול לם יכולה אפלפול בעלתו מנכנסו

 זה  בורך  צמה  וחילה  מזה  בייך  שגעים  ומה  יברים  דללו  הברים  דל  כהנהו
 ם אעצמך בגע ה.מחול לריכה  צתהא  שתובה  כה  לד  היה  צאיזה  מכי  ו,חילהמ
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, תובה  כנותה  זצד  מזונה  לש  יאטו  ו,תובה  כה  ליה  הכי  ויה  נושאה  האל
 .יא העולה בבר כאז ווכה זיא הישואין נשעת בהכתובה

   ריהטאלפום  ו,כתובה  הך  סל  עזה  בכיוצא  בכאן  בתת  אעם  פכבר  נשאלתיו
 עולה  בכשיו  עשהרי,  נה  מלא  אה  לאין  שפשיטא  דאשון  רמושכל  בשבתיה
 .יאה

 ) גלכה הערה נותכהל מ'ק ארפב(ם "רמב  הדברי  רבינו  בנזכרתי  וגע  רמו  כעמדתיו
שאר  כתובה כה לותב כלא א,נס קשלם מינו אכנסה וצו ראםו' 'כוו' מפותהה'

 .ם"רמב הכאן לשוןעד . 'הבתולות

 עתיק  ההטור  ו.אתים  מתובה  כה  לשים  כן  וא',  בתולות  השארכ  'כתב  שריה
 .ז"סימן קעם ב"רמב הבריד

 יון  כתולה  בתובת  כה  ליתי  יהיה  תמהי  דיאור  בריכין  צבריהם  דאמנםו
 .עולה היא בישואין נשעת בעכשיוש

 כתובתה  שפשוט  בדבריהם  שרבה  הוסקים  פברי  דביא  הם  שמלך  להמשנהו
 פירושי  ב"ש  רברי  דהביא  וה  זדברם  ב  שמלך  למשנה  ההאריך  ו,בעולה  כנהמ
 –'  מהרנה  יהרׁמ'  'גוו'  פתה  יכיו  'פסוק  ב)ו  טבכ(שפטים    משתרפ  בתורהה
כאן עד  '  ישאנה  ותובה  כה  לכותב  שאשתו  ליש  אמשפט  כה  מוהר  לפסוקי'

 .י"רש לשון

 יעשה  שכתוב  הללו  שגזירתי  ה"ש  רברי  דפירש  שם  שמלך  למשנה  בעייןו
 .ם"רמב הברי דם גה זרך דל עפירשו, שישאנה כתולה בתובת כו זמפותהל

 שרה  כתולה  בתובת  כאפילו  שסובר  )זכה    הלמאישות  ק  ירפב(ם  "הרמב  שאףו
א   לו  זמפותה  שוא  הכתוב  הזירת  גל  מקום  מכ,ורה  תדברי  מבישראל  אינהש

 וממילא,  בתולות  הנהג  מפי  לכלה  כשרות  התולות  בשאר  מחה  כיגרע
 .תובהכ ה לש יו זם גבתולה לתובהל כ"ז חשתיקנוכ

 ישאת  נאם  אינה  ש,קנס  המורת  תוא  האן  ככתוב  הגזירת  ש,ומר  אני  אזהי  לפו
 נסו  קבל  אהקנס  מטרו  הכתוב  פכשנשאה  ו,נסה  קסף  ככתוב  הנסהו  קול
 .בתולה כנישואין ביחזיקנהש

 ה  למפותה  שהיה  בלא  אאמרי  קא  להטורם  ו"רמב  האף  ד,ומר  אאני  זהי  לפו
 ו  אנס  קה  לאין  שאבל  בוגרת,  להתו  בערה  נהיינו  וושאה  ניה  הא  לם  אנסק
 ,טור  פקנס  במודה  וצמו  עפי  מם  אי  כל  הבעילה  עדים  עין  אם  אערה  נפילוא
תובת   ככתוב  הייבו  חא  לשנושאה  כממילא  ונס  קכתוב  הלא  חייבו  שמצאנ

 "נה מלא אה לין אלכן ובתולים

:  "[...] לשונו  ווז,  )  ועיףו  ססימן  ס  בן  העזרא(  גול  מרבבה  ד–  חן  ערוךלושכתב  בפירושו  על    כןו
 ין  אלהטור  ום"ם  להרמב  גדאי  ונתפתה  שוגרת  בבל  אערה  נשהיתה  כה  זכל  דנראה  לעניות  דעתיו
 ."עצמו בבועל הנשא שנה אף מלא אתובתוכ

ולפי .  וקנסו  אותו  לתת  לה  כתובה  מאתיים  כדין  כתובת  בתולה,  שהכתובה  מדין  קנס,  היינוד
אבל לא בבוגרת שאין לה קנס , רה שיש לה קנסרי זה דווקא בנעהם כן א, זה  שהכתובה  כדין קנס

 .וכתובתה תהיה מנה כדין בעולה

 :לשונוו זו, )בסימן ע א תניינארהדומ( ת רבי עקיבא איגר"שו בתב ככןו

 ,חופה  לכנסה  וינאי  מין  אמר  אהמשודך  וזנונים  להרתה  ששודכת  משאלתו"
 .נוסח הותבין כאיך ואתיים מו אאה מתובה כה לותבין כםא
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 תולה  ב)ערה  נלכות  הישר(  ם"רמב  ה.ראשונים  הפוסקים  החלוקת  מ  זהכאורהל
 מוהר כתובה כה לותב כלא  אנס  קותן  נינו  א,כנסה  וצה  ראםו  'פתה  מבי  גתבכ
 .)עזקימן ס( טור הכתבן וכ', בתולותה

 וקי  יוסףמהנד  ו"הראבותוספות    העת  דביא  ה,משנה  למלך  שם  בולםא
 .נה מכתובתה ועלמא דבעולה כדינה דירא להובסד

ם "למה  דמבואר  שם  במשנה  למלך  טעמא  דהרמב,  פי  עניות  דעתילמנם  א
היינו  שיתן  לה  מוהר  הכתובה  כדפירש   ,דילפינן  לה  מקרא  מהר  ימהרנה

 תולה בתובת כה לוזה מקנס שקנסה התורה להמפתה לכתוב ,בחומש ]י"רש[
  .שםן יי ע–

 גדר  מזה  ו,נס  קמפתה  לתורה  החייבה  דנערה  בק  רזהודם  כן  יש  לומר  א
 בוגרת בבל א,תולה בכתובת באוישנשם כן אא  אלהקנס מפטר נלא דתנאיה
 "ברור ופשוט ותולים בתובת כין מהקנס בין לכתוב בטורפ

 :לשונוו וז )הכקימן  סבן העזר אק גחל( ת חתם סופר"כן כתב בשוו

 בל  א,אביה  להקנס  שנערה  וטנה  קהיינו  דרבבה  מגול  דתב  כה  זעלו"[...]  
ם  כן   א,דעתה  מחלה  מאשונה  רעילה  בי  כבשגם  ונס  קהל  אין  שבוגרתב
 [...] ודהם  מ"רמב  הם  גבהא  ד,נה  מתובה  כלא  אה  לין  אכךר  ח  אשאה  נפילוא

 פגמה  שראשונה  העילה  בל  עחלהמ  [...]  בוגרת  בובן  ממילא  מכל  מקוםומ
 ."נה מלא אה לין אמילא מבחורים הפניל

נו  אלא  במפותה  בוגרת  שלא  באו שכל  האמור  אי,  סייג  את  דבריו  החתם  סופר  שם  מנםא
, כתובתה  מאתיים  אף  בבוגרת  ,ה  לזהזאבל  במשודכת  שלו  שעתידים  להינשא  ,  בקשרי  שידוכין

 :ונוו לשוז

ר ח  אנשאה  ועלמא  דוגרת  במפותה  בלא  אאמרים  נלו  אאין  דראה  לינ"[...]  
 לבה ש,נהוג כחרם וקנס בנאים תיניהם בכתבו נכבר ולו שמשודכת בבלא.  כן
 יא  הליו  עלא  א,בחורים  הל  עלויות  תיניה  עאין  וו  לתינשא  שוחבט  ומוךס
 יהיה  ושאנה  יהוא  שידיה  דגבי  לפשה  נפקרא  אהכי  דאדעתא  ופשה  נושאתנ
 דעתא  אלא  אא  מחלה  לודאי  ב,בתולות  המוהר  כאתים  ממנו  מתובתהכ
 ."הכיד

ל אב, כנהוג ובחרם שזה  דווקא  במשודכת  מכבר  כאשר  נכתב  ביניהם  שטר  תנאים  בקנס  לאא
וכל ,  אותה  בעתיד  יישאשאף  שהבטיח  לה  בשעת  פיתוי  ,  בקשרי  אישות  במפתה  בתולה  בסתם

וכפי  שכתב  החתם  סופר  שם ,  כתובתה  מנה,  שכן  כאשר  רק  הבחורה  מצידה  ציפתה  שכך  יהיה
 :לשונוו וז ,בהמשך דבריו

ת יב  בליו  ערמזו,  )כט  קשרשב(ל  "ק  ז"הרי  משב  יו  זדוכה  מל  עבר  כוהנה"
 תנה  האפילו  ותולה  בהמפתה  ד,ם  שבריו  דתוכן  ו)עז  קןסימש  רי(  שמואל

 .חלה  מיא  הי  כותה  אישא  לחוייב  מינואמקום    מכל  ,ישאנה  שיתוי  פשעתב
ס "ש  מן  כמוכיח  ו.נות  זבעילת  לפשה  נאפקרא  דיון  כטעות  בחילה  מוה  הלאו
 .)א" עף מבד( תובותכ

ל  כל ע...]    [ד  יחוזק  בליו  עליג  פ)עזקימן    סבן  העזרא(  איר  מית  במנם  הגאוןא
 –ו    לינשא  תזה  הפיתויי  הידל  ע  ועלמא  דפנויה  במרה  אא  למיק  נ"הרי  מפנים

 פיתוי  היה  הלא  וקנס  וחרם  בתקשרו  נכבר  ש–  משודכים  בבלא.  ימא  נא  להז
 –ו    לתפתתה  נים  הכשו  מו  להנשא  לעתידה  וואיל  הלאא,  ו  לתנשא  שדיכ
 ל  ידי  זה  עידפס  תיךאם  כן    א,ו  לנתיחדה  וחורים  בשארי  מנתיאשה  והואילו

 וצה  רינו  אזה  הבועל  האם  שומר  לדם  אתעקש  ים  אולפיא  ו.להים  שאתימ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

16 

 חזו  דאתים  מה  לתב  כם  אל  כל  פנים  עבל  א,כופו  לוכל  נא  לאתים  מכתובל
 מחוייב  וראוי  וזי  חבודאי  ומנו  מה  לזי  חלא  דיה  לנימא  ויקום  ננן  איך  א,יכיל
 ."ן ככתוב לואה

יהוו  מקור  לדיון  בנידון  גובה  הכתובה  בזוג "  ודכתמש"ב  ופרם  סחת  הברי  די  כציין  לישו(
אבל  כוונתם ,  שכוונת  הצדדים  אמנם  אינה  לנישואין  של  תורה  –  "נישואין  אזרחיים"שהתקשר  ב

ולאחר  זמן  כאשר  חיו  מכבר  חיי  אישות  באו להינשא ,  בלבד  לזה  הזולהיות  מיוחדים  "  נישואין"ל
, בזמן  ההתקשרות  ביניהם  היתהישכפי  כתובתה  מאתיים  כדין  בתולה    םא  –משה  וישראל  ת  כד

אף  שהאישה  בעולת  עצמו   ישראל  ושה  מדת  כקידושין  וחופההאו  מנה  כבעולה  כבזמן  מעמד  
 ).ואין כאן מקום להרחיב בנידון, היא בעודה בתולה

 דיןמ, כתובתה באתיים מנישואין השעת  בה  לכתב  שצד  מאתיים  מכתובתה  שדון  לש  יעדייןו
 .תובתה כיקר עם עתוספת הכום סת אלכלו לבידוו, תובה כוספתת

 :לשונוו וז, תשובתו ב)כהקימן  סאבן העזר ק גחל(חתם סופר הנה בנידון זה כתב ה

 הוסיף  לוצה  ראם  ש)יש  פרק  אף  על  פיר(  תנןדף  על  גב    א,דבר  הכון  נאמת"
 כתובה  הם  עחד  אסכום  בתוספת  הכלול  ליכול  שםן  ש"ר  הדעת  ו,וסיףמ
 צי  מלאן  ד"ר  הודה  מל  מקום  מכ)ולקימן    סתובותכ(  מרדכי  כדלא  ו,סתםב
ה "ב  ד"  עבי(  כתובותבות  פוס  תתכוונו  נלזהו',  דאורייתא  מיכי  לחזיד  'מכתבל
תוספות   כדלאו,  )ק  ל"  סוסימן  ס(  חוקק  מחלקת  בכתבן  כ  ו)'כוו"  הנים  כלד  ש"ב"

 .")יש פרק אף על פיר( יום טוב

 .)ה ק"ו ססימן ס עזר הבןא( בפתחי תשובה וד עיןיעו

שהסכום  שנכתב   סופרם  חתהדעת  ,  "מדאורייתא  יכי  לחזיד  "ה  בתב  כלא  דכתובהבכן    םא
 .הוא הקובע מדין עיקר ותוספת כתובתה

ודעת פוסקים אחרים שכתובתה , כי דעת חלק מהפוסקים היא שכתובתה מנה עד עתה מצאנ
שזכאית ' הערנ'כל זה אינו אלא ב – ם הסוברים שגם אם כתובתה מאתייםיויש גם פוסק.  מאתיים

 מילאמ,  שאינה  זכאית  לקנס'  תרוגב'אבל  ב,  ה  לזהזאו  ישוהכתובה  באה  כתחליף  לקנס  בנ'  נסק'ל
 .תולה ביותה הזמן ביא הצמו עבעולת שף אעולה בדין כנה מתובתהכ

ם "שמקור  דינו  של  הרמב  כתב  )  טלכה  א  הרק  פתולה  בערה  נלכותה(  מח  שאור  ההנה  שלאא
ו וז,  הוא  במכילתא  ובירושלמי,  ם  כדין  הנישאת  בתולהוהטור  שכתובת  מפותת  עצמו  מאתיי

 :לשונו

 קנסא  מנישואין  הן  ממגורשת  הפטר  שבינו  רטעם  בומר  לולכאורה  רציתי"
תובות  פרק  ג כ(  בירושלמי  ו)שפטיםמ(  מכילתא  במבואר  הפי  כבר  סאיהו  דשוסמ

 כסף  ")שמעאל  ייבר  לחסוה  יהמכילתאו(  שמעאלי'    רני  תשם  בובא  ה)ההלכה  
 לא  אוהר  מאין  ווהר  מליו  עותן  אושה  עהוא  שגיד  מ,בתולות  המהר  כשקולי
 ה  לותב  כ)הלכה  ג  ק  אפר(  עיל  לתב  כולכן  "'כו  והר  מלי  ערבוא  ה"ד  כתובהכ
 לפיכך  ו.ה  זאישתמיטתיה  דשנה  למלך  מעייןו,  בתולות  השאר  כתובהכ
 –ו    זבתולה  למוהר  ותובה  כותבין  כאין  וינא  חה  לאין  שנישואין  הן  מתולהב
 ."נס קין אות

 כי יפתה איש בתולהו "כתוב, )זט–ו טמות כבש( שהואיל  ובפסוק  ירוש  דברי  האור  שמח  הואפ
ר כמהׁ  ו  כסף  ישקלׁלואם  מאן  ימאן  אביה  לתתה  .  השלו  לִא  ימהרנה  מהרׁ,  ושכב  עמה[...]  

לפיכך  במקום  שאין  כתובה  כגון  גרושה  בתולה ,  הקנס  בכתובה  אתו  ובמכילתא  תל"  הבתולתׁ
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וח משום  שאבדה  את  חינה  מכ,    שאף  שבתולה  היא  אין  לה  כתובה  כדין  בתולהמן  הנישואין
 .ממילא אין לה קנס, היותה גרושה מן הנישואין

פי שהבינו כולא ,  קנס  תלוי  בכתובהה,  ל  פי  המכילתא  והירושלמיעמצא  שלפי  האור  שמח  נ
 .כתובה תלויה בקנסהש נודע ביהודה ורבי עקיבא איגרה

נערה שיש לה קנס , שהכתובה תלויה בקנס הודה ורבי עקיבא איגרנודע ביהשיטת ל: היינוד
 .בוגרת שאין לה קנס כתובתה מנהו, כתובתה מאתיים

עיקר דין תורה של המפתה את הבתולה הוא , שקנס  תלוי  בכתובה  אילו  לשיטת  האור  שמחו
אם  היא  נערה  צריך  לשלם  לה  קנס ,  אלא  שאם  לא  רצו  ואינו  נושאה,  שיישא  אותה  בכתובה

 לא  חידשה  התורה  חיוב  קנס  בבוגרת  אם  אינושף  א,  ולפי  זה.  מקום  הכתובה  ובבוגרת  פטורב
 .מכל מקום אם נושאה יש לה כתובה מאתיים כדין נערה, נושאה

 :לשונוו וז )"ה טעמא מאי"בד "דיבור המתחיל ב"ע תובות לטכ( כן כתב הפני יהושעו

 אליבא  ד)א"  י  עףד(  לעי  ליטתם  שפי  לזה  ב]ל  התוספותש[  בריהם  דכלו"[...]  
 לשון  מיהומ.  דרבנן  מהכא  דהוא  הלו  הכייאפ  ואורייתא  דתובה  כהלכתאד
 –בעולה  ד  בראס  הוא  ההני  מלא  דשמע  משפטים  מפרשת  במכילתאה
 : ם שלשונהו זו. דאורייתא מו זתובה ככיהלו יאפד

 פיל?  אמר  נמהל"  השִא  לו  למהרנה  יהרׁמ  [...]  "ומר  אי  עקיבארב'
 ותן  נבתפוסה  ששם  כני  אומעש"  מה  עבכׁשֹ  האיש  הנתןו  "ומר  אהואש
" השִא  לו  למהרנה  יהרׁמ  "וד  לומרמלת,  יד  מותן  נמפותה  בך  כידמ
 . ל"כע' .תובה כלא אוהר מאין ווהר מליה עושה עהוא שגידמ

 מן  ו–  אתים  מתובתה  כלו  הכייפ  אעולה  ביא  הכברדף  על  גב    דאמדנו  לריה
. 'תׁבתולר  המהׁלׁ  כשק  יסף  כ  [...]מאן  יאן  מםא  'תיב  כעלה  ד–  תורהה
 קאמרי  דהאד,  דיבור  הזה  בתוספות  ההקשו  שקושיות  הל  כתיישבו  נבזהו
 מורת  תמש  מיינו  הקנסד,  דאורייתא  מיינוה'  כתובתה  בנסה  קסף  כצאי  'בנןר
 יקר  עה  זבאונסד,  יניהם  בחילוק  העיקר  שלאא.  מפתה  בדאשכחן  ככתובהה
 קנס  הושה  עישאנה  לוצהר  ם  אמפתהו,  יד  מתובתה  כה  ליתן  לצריך  שקנסה
 אתים  מיתן  שכתוב  הנסו  קנס  קלו  הכייאפ  דלאא,  נשים  הל  כשאר  כהרמ  ליוע
י "שררוש    פילשון  מהדיא  לראה  נכןו.  מעיקרא  דיאה  בתר  ביה  באזלינןו
 ."שפטים מרשת פחומשב

 .שמשמע שאף באנוסה הקנס תמורת הכתובה יהושע יש לדייק בפניו

וזו   )סימן  לט,  ץ  דלונדון  והמדינה"דבר    חב–א  רפופורט  "גרהל(  ת  באר  אברהם"כן  כתב  גם  בשוו
 :ונולש

ם "רמב  הדעת  בהבינו  שה  מתוך  מהם  לוצאם  י"רמב  הדעת  בה  זילוקח"[...]  
 איכ  ב"  עתליא  ו,קנס  החלף  ומורת  תויא  הפותתו  מנושא  בתובה  כחיובד
 כתובת דדינא לדרא הנסא קיוב חליכא דוגרת במפתה בא  ה.נסא  קיוב  חיכאא
  [...]נה מהיא שעולהב

 מכילתא  בואם  ה"רמב  הברי  דמקור  דורהאכ  לוכיחים  מבל  הדבריםא
  [...])הלכה ג הק רתובות פכ(בירושלמי  כןם כעין זה הוא גו [...] שפטיםמ

 משום  ונסא  קחיוב  בליא  תהכתובה  דפרש  לכרח  הוד  עין  אורהאכלה    זלפיו
  :מפתה ביוחדים מיניםדני  שהוו דלא א,קנס החלף ומורות תהויאד

 ,אתים מתובה כה לכותב וונסה כהם ווא הצו רדאם. א
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  .אביה לנסא קשלם מם הו אוא הצה רא לםא.  ב

 ,כתובה  החלף  ומורת  תוי  הקנסאד,  זה  פי  ליפכא  אמימר  ליכא  אוד  עאדרבהו
 לא  א,כתובה  בישאנה  שוא  הורה  תין  דיקר  עתולה  בבמפתה  דלומרכ
 ערה  ניא  הם  אז  א,ונסה  כאינו  וצו  רא  לאם  ו,רצונם  בלויין  תלו  אנשואיןש
  [...]כתובה המקום באביה לנס קשלם לריךצ

 וגרת  בפתה  מאין  ובוגרת  לערה  נין  בפקותא  ניכא  אנסא  קגבי  דהינם  כן  א
 יכא  הכתובה  דדינא  במי  נפקותא  נהאי  לאיכא  דן  לימא  לאן  מ,נס  קשלםמ
 מימר  לאיכא  דדאי  ו,קנס  התמורת  ולף  חכתובה  הויא  הי  אבשלמא  ד.כונסהד
 דין  דמימר  לבעינן  דמאי  לא  ה.תובה  כיכא  לנס  קשלם  מאינו  דבבוגרתד
 לי  תלאו,  גזירת  הכתוב  מי  עצמונפ  ביוחד  מין  דוי  הפותתו  מנושא  בכתובהה
 ם  אמפותה  בתובה  כה  לכותב  דינא  דהאי  דלומר  וחלק  ליתי  תהיכי  מ,קנסאב
  [...]בוגרת בלא ונערה במי נוי הונסהכ

 כותב  דאל  ה"נ  הירושלמי  ומכילתא  דיבאלם  א"לרמב  דהכי  לאתינן  דכיוןו
 לא  וגזירת  הכתוב  מי  עצמונפ  בין  דוי  הפותתו  מנושא  באתים  מתובה  כהל
 אביה  לקנסה  וערה  נהיא  דהיכא  ד,לומר  וחלק  לברא  סיכאל,  סאנ  קדין  בלית
 ה  בכות  זאביה  לאין  דבבוגרת  ו,כונסה  בתובה  כה  לותב  כז  אונסה  כינו  אםא
 אינו  דהכי  נמי  ד,בד  עמדעתה  דשום  מונסה  כינו  אם  אנס  קה  לין  אלעצמהו
 .ונסה כם אתובה כה לותבכ

 ה  לכותב  דפותתו  מנושא  בורה  תחדשה  שינא  דהאי  דמימר  ליכא  למי  נהאו
ופיה   גיהת  מליהה  ו  הקנס  המורת  תלף  חוי  הלא  דף  אכונסה  באתים  מתובהכ

 ,טור  פקנס  בודה  ממו  כנסא  קיני  דל  כה  בם  גשייכי  דנימא  דיכי  הי  כ,נס  קדין
 תובה  כחיוב  ממי  נטור  פמפתה  ואונס  בקנסא  מורה  תפטרה  דקום  מבכל  דכןו
 חיובא  ליתא  לנס  קין  דליהה  הו  דכיון  ו,נס  קגדר  במי  נדהוי  מ,ונסה  כםא
 .בד עמדעתה דבוגרתב

 אין  ועצמה  לה  לכתובה  הותב  כא  הונםה  כם  אנערה  בם  גהא,  כי  הימא  נאיד
 לא  א,עצמה  לנסא  קךיי  שלא  ובד  עדעתה  מא  ה,אמאי  ו,כתובה  בכות  זאבל
 מדעתה  דף  אנסה  כם  אתובה  כה  לדכותב  זירת  הכתוב  גוי  הכך  דל  כרחךע
 שעבודי  בורה  תהוסיפה  שוסף  נעבוד  שין  דהוי  דלא  א,נסא  קשום  מלא  ו,בדע
 ינה  אכשרות  הבתולות  האר  שכתובת  דף  א,פותתו  מנושא  באשתו  לבעלה
 ."בוגרת וין נערה בחלק בהא ליכא לותו, התורהמ

לנושא  הדן  בגובה  כתובת  בעולת עצמו ביחס  )ימן  קא  סבן  העזרא,  לק  גח(  רות  משהת  אג"בשוו
יא  את בלאחר  שה,  דושין  כדת  משה  וישראלקיוה  אשה  בהליך  אזרחי  ולאחר  זמן  באו  לערוך  חופ

 :ונולשתב וזו כ, המובאים כאן לעיל המשנה למלךום והטור "הרמב

 כל  שובר  סא  הם"הרמב  ד,אד  מחוקים  דשנה  למלך  המברי  דבלא"[...]  
 הוא  שובר  סבמפותה  ששנה  למלך  המחדש  מך  א.רבנן  דק  רוא  התובהכ
י פ  להא  ד.דבריו  במפורש  כעיר  המנהג  כתובה  כה  לכתוב  לצריך  שאורייתאד

 תחייב  י,וז  זאלף  דתובה  כבתולות  ליתן  לעיר  הנהג  מאם  דמצא  נזה
ם "היה  לו  לרמב  ווז  זאלף  דתובה  כשנשאה  כמפותה  ליתן  לדאורייתאמ
 דיפא  עפותה  מהיה  תלפעמים  שמצא  יגם  ו.פירוש  בזה  כידוש  חבר  דרהזכיל
 ברם  ד"רמב  האמר  ייך  אגם  וא"עט  "  לדף  דיןתמתני  בה  זשמע  מלא  ואנוסהמ
 .עצמו מראי קלדרושו' גמ מקור מלא בזה כדושח

 לאד  –  תובה  כענין  למפותה  בדש  חין  דום  שאין  שות  דעתייע  לנכון  הלכןו
, דרבנן מואם ה"להרמב שנשים הכל דובהת כדין מוא הלא א,שנה למלךמהכ
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 ל  מקוםכמו  .עולה  ביא  ההא  ד,דרבנן  מק  ראן  כהיות  לש  יי  עלמאלכו  לואף
  [...]דאבארכ בתולה כאתים מכתובתה דהטורם ו"רמב הבריס

 השיאו  שקטן  ב)  צףד(  כתובות  בהנהד.  דש  חבר  דיות  דעתינע  לנכון  הלכןו
 ,לום  כינה  אקטנותו  בבתוכתי  ששום  מונא  הרב  לוספת  תה  לאין  שף  א,ביוא

 ברכ  כשגדלדף  על  גב  אתוספות    הכתבו  ו.אתים  מתולה  בובה  גל  מקוםמכ
 כשיו  עיהא  שיימה  קן  כמנתעל    ש,אתים  מה  לש  ילו  הכייפא  עולה  ביאה
 [...]" ישואיה נתחלתכ

 )לדון באינו יהודי שהתגיירה אשתו עמו ת משהוממשיך שם האגרו(

 :עמי טתרי בה זפרש לישו"[...] 

 .דהו  שנסתפחה  וחתיו  תאירע  דשום  מבתולה  כעולם  לחשבת  נלעצמו  ש.א
 .ידיה דגביה לחה כגרעין מין אה בנעשו שחסרונות הל ככןל

 ו  אתמחל  שחר  אניה  שעם  פגירושין  הד  עת  עכל  ביתחייב  שה  זגםש.  ב
 ,תולה  ביתה  הנישואין  ואז  העת  בנעשו  שהדינים  מם  כן  גוא  ה,ה  לישלםש
 .אתים מתחייב יגירושין הד עלעולם שין דעשה נלכןו

 גר  הכן  וקטן  ההא  ד,ה  זעם  טייך  שגר  וקטן  בם  ג–  '  אטעם  כימא  נם  אהנהו
 ק  ר,דול  גשראל  ינושא  שמו  כ,שתו  אתהיה  שאישות  לותן  אקחו  לנכריותוב
 קטן  ביה  הא  לזה  שידושין  קנין  קהצריכה  שתורה  היני  דצד  מועיל  הלאש
 היחשב  לבל  א,יש  אשת  אעשית  נלא  שקידושין  הענין  לק  רוא  הכן  ל.נכריו
ידיה   דגביה  לחה  כוגרע  ילא  ודהו  שנסתחפה  כיחשב  שבתולה  כעולם  לצלוא
 הא ד,אישות ללקיחתם  מהם  בזרו  חלא  שיון  כ,נכרי  וקטן  בף  אהחשיב  לש  י–
 ף  אוי  האשתו  ליש  אבין  שחיובים  הל  כענין  לקיחה  למעשה  ד–  תמא  סדשוק
 כולין  יקידושין  הנין  קהי  הלא  שכיון  שך  א.זה  ללקחה  שקידושין  כיון  הלאב
 .הן בחזורל

 כתובת  בק  רשיתחייב  כלא  אקדשה  לא  נתרצה  לשהגדיל  כם  אממילאו[...]  
 ל  ענין  קעשה  נתמא  סקדשה  וו  בזר  חלא  שמן  זל  כבל  א,שאי  רעולה  ודאיב
  [...] הם  החיובים  בתחייב  נקטנותו  שהוא  ממילא  בעשה  שמתחלה  דלקיחהה
 ה לש יממילא ובתחילת נישואיה  כקידושין  העת  בם  גבתולה  כצלו  אנחשבתו
  [...]קטנותו בתובה כה ללא כתב שף אאתים מתובהכ

 שוטה  בהא  ד,ה  זייך  שין  אנתפקח  ששוטה  בבל  א,גר  וקטן  בק  רואהם  כן  א
 אין  ד,קידושין  היני  דצד  מלא  שף  א,לל  כישות  אקיחת  לאן  כין  אשה  אנשאש
 קנו תא לה זםמטע ד)יב קףד( יבמות במפורש כחת אכפיפה בחש נם ער דדםא
 ם  שמנה  מבטל  נודאי  ש,עלמא  בנות  זיאת  בק  רעצם  בה  זהיה  ו,ידושין  קול
  [...]"ידיה דגביה לף אתולהב

המפתה  את  הבתולה  שלא  לשם  נישואין  אלא ,  ת  משהושלפי  שיטת  האגר  מצא  אפואנ
שאין  ביחסי  האישות  הראשוניים ,  האמור  לעיל  ישהאדינו  כדין  שוטה  שנשא  ,  כביאת  זנות  בלבד

לא  מצד  דיני  הקידושין  אלא  במישור ,  אף,  קדמו  להחלטתם  להינשא  מדין  לקיחת  אישות  כללש
שהקובע ,  שכל  מגמתם  לא  היה  אלא  יחסי  אישות  בלבד  בלא  כוונת  נישואין  כלל,  כוונתם  בלבד

והרי  היא  בעולה ,  שהתבטל  ממנה  שם  בתולה  מכבר  אף  לגביו  וקידושיןה  לגבם  הוא  שעת  החופ
 .לפניו וכתובתה מנה

 :לשונוו וז, סיים את דבריומוא ה, 'טעם ב לבהתאם א ונותןשו נת משהוהאגרשלאחר ו

 ליו  עשי  [...]  נס  קיתן  לרצה  יא  לם  א]ערהנב[  ישאנה  לצריך  שפתה  מוהנה"
 שכןל  כ  שסתבר  מזנות  לו  לנתרצית  שיון  כצדה  מגם  ו.ישאנה  לצוהמ
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 לע  ופו  סוכיח  הדאי  ובסוף  לשנשאה  כבפרט  ו,תרצית  מיתה  הנישואיןל
 ך  אאישות  למו  כחשבת  נכן  ל,בזנות  מוצה  רותרי  יתה  הבקידושין  שחילתות
 .ידושין קלאב

 לינן  ת,תנה  הלא  שכל  זמן  ש,נשא  שקטן  כצמה  עומדנא  אאותה  בוא  הלכןו
 חייבו  ליש  ו,ידושין  קיו  הלא  שצד  מחטאו  ברצה  להרוויח  ילא  שעתוד
 .תולה בכתובתב

 קיחת  ליתה  הא  לדיין  עיםפנ  על  כל  הא  ד,זה  בייך  שין  אראשון  הטעם  לבלא
 מפתה  לש  ילכןו'    בטעם  כבמותיתוספות    הסברי  ו.חתיו  תירע  אלא  וישותא
  [...]אתים מתובהכ

 צוהמ ל כל פנים עיש שיון כומר ליש ד–הסתפק  לש יוגרת במפותהב, ם כןא
 יו  הם  אותר  ייה  הברצונם  שופו  סוכיח  השאה  נכןר  ח  אגםו  [...]  ישאנהל
 ייכת  שינה  א,יקחנה  לחוייב  מאינוש  כיון  דומרל  ם  גש  יבל  א.ידושיןק
, הדגול  מרבבה  כדינא  ליהיהו,  ותר  יסתבר  מכן  ו,נמלך  כוא  הלא  אנישואיןל
 ." טעמיה מא לךא

הדגול   ולא  מטעמו  של,  מפותת  עצמו  בוגרת  כתובתה  מנה  ש–כהדגול  מרבבה  :  היינוד
אלא   –  ן  לה  כתובה  מאתייםאיכן  ס  והואיל  ובוגרת  אין  לה  קנס  כמו  נדכתובה  תליא  בק  –  מרבבה

מהטעם  שקשרי  האישות  הראשונים  שהיו  בין  הצדדים  לא היו לשם נישואין ולא היו שייכים כלל 
ובמעמד  זה   חופה  וקידושיןהלפיכך  הקובע  הוא  מועד  ,  לנישואין  שהתבצעו  לבסוף  בין  הצדדים

 .היא בעולה וכתובתה מנה

 תולה והדין כשלא כתבב כתובת שכתב להכהדין  –עולת עצמו בתובת כ: סקנות להלכהמ

טענת  הבעל  לשעבר  על  ידי  בא  כוחה  כי  סכום  הכתובה  בתיק  המונח ,  בהתאם  לאמור  לעיל

.   הפוסקיםשנויה  במחלוקת,  בפנינו  צריך  להיות  ככתובת  בעולה  ולא  ככתובת  בתולה

 .נחשב הבעל כמוחזק ואין מוציאים מידו, וכאשר הדבר נמצא במחלוקת הפוסקים

, )כהקימן    סבן  העזרא(  ציטטנו  לעיל  את  תשובת  החתם  סופר  כבר,    אף  האמורעל,  כל  מקוםמ
דחזי  ליכי "בכתובה  דלא  כתוב  בה    –  שכיון  שבפועל  כתב  בכתובה  מאתיים  אף  שכתובתה  מנה

ומועיל  מדין ,  הקובע  הוא  הסכום  הכולל  את  עיקר  הכתובה  ותוספת  הכתובה"  מדאורייתא
בסכום  הכולל  הסופי  המופיע  בכתובה  כהמשך וכל  שכן  .  התחייבות  הבעל  כתוספת  כתובה

  [...]"כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא עולים לסך כלהך ס"ללשון הכתובה 

כי  סכום  הכתובה   ית  הדיןבמחליט  ,  ל  של  הבעל  לשעבר"במה  שנוגע  לטענה  הנ,  פיכךל
 .ח" שלוש מאות ושישים אלףשהמופיע בכתובה  עולה לסך הכול

 יםקשת האישה לדמי פיצויב

הגדיר  הגאון  הרב  איזירר ,  835665/1תיק  מספר  ,  בפסק  דין  שנתן  בית  הדין  הרבני  הגדול

 :וזו לשונו, תביעת פיצויי גירושין, א"שליט

צריך  להבהיר  שנקודת  המוצא :  פיצויים  ענייןבלגבי  טענת  הערעור  הנגדי  "
ל של  הערעור  הנגדי  בזה  שפיצויים  הם  מושג  של  תשלום  עבור  נזק  שנגרם  ע

הפיצויים  בהלכה  בענייני  גירושין  הם  מנהג  או :  ואין  הדבר  כן  .צד  השניה  ידי
רואה  מקום   ית  הדיןבכגון  ש.  תקנה  הקשורים  בסיוע  לפתרון  לכיוון  גירושין
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אולם האישה אינה חייבת בכך ולפיכך מטילים חובת פיצוי , להביא לגירושין
 ."על הבעל כדי להביא להסכמת האישה להתגרש

ורת שבמאמר  ב,  הגדול  בדימוס  ית  הדיןבא  דיין  "  אברהם  שרמן  שליטכן  כתב  הגאון  הרבו
כאשר ש,  ל  ביחס  לפיצוי  גירושין"בשם  מרן  הגאון  רבי  יוסף  שלום  אלישיב  זצ,  )לק  יח(הדין  

יש  מקום  לחייב  את  הבעל  ליתן  לאשה  בנוסף   ,הסכים  להתגרשל  אישההמטרתם  להביא  את  
 .לכתובתה תוספת פיצויים

 .הדין שהרחיב בבסיס ההלכתי לחיוב פיצויי גירושיןשם בשורת  ין עודיעו

אלא  קשורים  בסיוע  לפתרון ,  הואיל  ועיקר  יסוד  הפיצויים  אינם  עבור  נזק  שנגרם  לצד  השניו
חייב  את   ית  הדיןבכאשר  בהתאם  לתיק  המונח  לפנינו  האישה  תבעה  גירושין  ו,  בכיוון  גירושין

כי  אין  מקום  לחייב  את  הבעל   ית  הדיןבמחליט  ,  הבעל  במתן  גט  ובעקבות  כך  סודר  הגט  מכבר
 .לשעבר בפיצוי גירושין בתוספת לחיוב הכתובה כאמור לעיל

 נידון בקשת האישה להצמדת דמי הכתובהב

א  ביושבו  על  מדין "תחילה  יש  לציין  את  פסק  דינו  של  הגאון  הרב  שלמה  דייכובסקי  שליט

כום  מוגזם  הכתוב שאמנם  ניתן  בהקשר  לס,  1687-24-1בבית  הדין  הגדול  בתיק  מספר  

אך  יפה  גם  לנידון  הבקשה  המונחת  בפני  בית  הדין  ביחס  להצמדת  הכתובה ,  בכתובה

 .למדד

 :סק הדיןפשון לזו ו

בתי  הדין  נהגו  לקבוע  שסכום  מוגזם  הכתוב  בכתובה  אינו  סכום  של  חיוב "
והוא  בגדר  אסמכתא  בלבד  ולא  ניתן  לחייבו  למרות  החיוב ,  אלא  של  כבוד

בזמנו  נחלקתי  עם .  לה  היא  מה  נקרא  סכום  מוגזםהשאלה  הגדו.  שבשטר
  [...] ח"מאה  ועשרים  אלף  שמדעתי  הייתה  שסכום  הגבוה  .  בנושא  זהיי  חבר

ש  בסוף "רהבפירוש    אמור  הל  עתבססה  הו  זעתיד,  וגזם  מסכום  לחשבנ
מן  הצדקה  כי  סכום   טולימסכת  פאה  לגבי  הדין  שמי  שיש  לו  מאתיים  זוז  לא  

 דעתם  לרדת  לש  יכןל  [...]  המשל  סת  אדם  לשנהשל  מאתיים  זוג  מייצג  פרנ
. נה  שמשך  בדם  אפרנסת  לראוי  הסכום  הת  אלקבוע  וה  זנושאבל  "ז  חלש
ונתנו  לה ,  לא  תאלץ  לחזר  על  הפתחים  לאחר  הגירושין  שהיל  רצו  שהא"חז

סכום  חודשי  של .  אפשרות  לפרנסת  שנה  באמצעות  קבלת  דמי  הכתובה
גם  סכום .    ראויה  לכל  הדעותפרנסה  הווהמלמשך  שנה  ח  "ששרת  אלפים  ע

שת  אלפים שעד  ח  "  שלושת  אלפיםששל    ודשיתחנמוך  יותר  המייצג  פרנסה  
 ."ל"חשב לסכום התואם את כוונת חזנ [...] לחודשח "ש

בה ,  צמדת  הכתובהה בנידון,  9606/11מ  "ץ  בתיק  בע"יש  לציין  את  החלטת  בג  נוסף  לכךב
השאלה  אם  במקרה  מסוים  ישוערך   כי  קבעונקרטי  נק-במישור  המעשי  כי  ית  המשפטבהדגיש  

 : של התיק הספציפית תוכרע לפי נסיבותיו הקונקרטיו, סכום הכתובה

 םג וליא ניתןש כפיו ,לנסיבותיוו גופול קרהמ לכ בחוןל  שי יכ בורניס"[...]  
 כוםס בוו קרהמ ומהד אל ,ךכ..]  [.  רבנייםה דיןה תיב פסיקתב  ראותל
 נומינליה כתובהה כוםס בוו קרהמ ביןל וךלא  שערל ףא בוהג ינוה כתובהה
 וב יד םא נומינליה סכוםה םא בחוןל שי נוסףב  [...]  רשל בחינת  לעגב ינוה
 ".אול םא שנהכ לש קופהת שךמ אלמנהה תא כלכלל
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הגדול  כי  הגשמת  תכלית  הכתובה  היא  הספקת  דמי   ית  הדיןבהתאם  לאמור  בהחלטת  ב
 לושים  ושש  אלףשל  עומד  על  "ם  את  כוונת  חזמחיה  ראויים  לשנה  כאשר  הרף  התחתון  התוא

לוש שכאשר  הבעל  לשעבר  מחויב  בכתובה  בסך  הכולל  של  ,  תיק  המונח  בפנינובם  כן  א,  ח"ש
 .ל למדד"כי אין מקום להצמדת הסכום הנ ית הדיןבחליט מ, ח"שמאות ושישים אלף 

דל עד עפר יש לציין כי הכתובה לא נועדה להעשיר את האישה הגרושה ולדל ,נוסף לאמורב
מטרת  הכתובה  היא  לאפשר  לאישה  קיום .  )הגדול  ית  הדיןבש  דיכובסקי  בפסק  "שון  הגרל(  את  הבעל

ומטרה  זו  מתקיימת  ללא  ספק  בחיוב ,  בכבוד  למשך  תקופה  של  שנה  עד  אשר  תמצא  בעל  אחר
 .בתיק המונח בפנינוח " שלוש מאות ושישים אלףשהכתובה בסך 

לוש  מאות ש  בעל  לשעבר  במלא  סכום  הכתובה  בסךלחייב  את  ה  ית  הדיןבפיכך  מחליט  ל
 .ח"שושישים אלף 

להצמדת  סכום  הכתובה  ולדמי  פיצויים  בנוסף  על   אישההדוחה  בזאת  את  בקשת    ית  הדיןב
 .דמי הכתובה

 ד"בא – רב יגאל לררה

ואוסיף ,  א"אני  מצטרף  לפסק  דינו  של  כבוד  אב  בית  הדין  הגאון  רבי  יגאל  לרר  שליט

 :מדבריי

  חיוב הכתובהנוגע לעצםב

וזאת ,  ל  בכל  הסכום  שהסכימו  ביניהם  ונכתב  בכתובה"נכון  וברור  לחייב  את  הבעל  כנ .א

ואין  יסוד  לשלול ,  משום  שכאמור  לא  הוכח  כלל  שהאישה  היא  זו  שגרמה  לפירוד  שביניהם

 .מהאישה את כתובתה המגיעה לה על פי דין

א  בפסק  הדין  הפליא "ליטד  הגאון  ש"כבוד  האב.  בנדון  גובה  הכתובה  לבעולת  עצמו .ב

 .בעומק ורוחב סוגיה זו

 .רצוני להתמקד בנקודה אחת עיקרית בפסק דינו ולהרחיבהב

שלאחר ,  ון  שלפנינוידאולם  בנ.  דיון  בפוסקים  מתייחס  לעיקר  כתובה  אם  מנה  או  מאתייםה
בזה  פשוט ,  יויחדול  נכתב  סכום  הכולל  את  הכ,  פירוט  חיוב  עיקר  הכתובה  ותוספת  הכתובה

ם או,  או  מצד  חיוב  עיקר  כתובה  או  מצד  תוספת,  על  כל  הסכום  איך  שיהיה  ייתההחייבות  שההת
 .במחלוקת בדין בעולת עצמו פקא מינהנין אכן 

שהובאה ,  )יף  על  פאריש  פרק  ב(ן  והמרדכי  "א  הביא  את  מחלוקת  הר"ד  שליט"בוד  האבכ
  סכום  עיקר  הכתובה  ואת ם  כותבים  בכתובה  את  א)א"סעיף  ז  ברמו  סימן  ס  בן  העזרא(שולחן  ערוך  ב

או  שיש  לפרט  את  עיקר  הכתובה  בפני  עצמה  ואת  התוספת  בפני ,  התוספת  בסכום  אחד  כולל
ן שיש לכלול את "שגם לשיטת הר סופרם א את דברי החת"ד שליט"עוד  הביא כבוד האב.  עצמה

ופן ומכאן  הוכיח  שבא".  חזי  ליכי  מדאורייתאד"אין  לכתוב  על  זה    כל  מקוםמ,  בסכום  אחדול  הכ
 .חלה ההתחייבות כולה י עלמאללכו –בלבד " חזי ליכיד"אלא " דאורייתאמ"שלא כתבו 

כשנכתב  סכום  אחד  בכתובה   הוא  סופרם  ן  ובעקבותיו  החת"אופן  עליו  נסבו  דברי  הרה
, אולם  בנדון  שלפנינו  נכתבו  בכתובה,  "חזי  ליכיד"ועליו  נכתב  ,  בלבד  כשזה  כולל  עיקר  ותוספת
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ן  גם  נכתב  הסכום  הכולל  את  כל כולאחר  מ,  תובה  ושל  התוספת  בנפרדכגם  הסכום  של  עיקר  ה
 .חוב הכתובה

ואילו  על  הסכום  הכולל ,  על  עיקר  הכתובה  בלבד,  נכתב  רק  בתחילת  הכתובה"  חזי  ליכיד"
" חזי  ליכיד"כמובן  לא  נכתב  עליו  ,  הסופי  הכולל  גם  את  עיקר  הכתובה  וגם  את  תוספת  הכתובה

פשוט  הוא  שההתחייבות ,    חלה  באותה  כתיבת  הסכום  הכוללומאחר  שעיקר  ההתחייבות,  כלל
 .תחול גם מצד דין תוספת כתובה

 לפיצויים אישההנוגע לתביעת ב

ש  אלישיב  שאין  לבית  הדין  לחייב  את  הבעל "א  הביא  את  הוראת  הגרי"ד  שליט"כבוד  האב

נים ובאופ,  אלא  כאשר  הדבר  נעשה  כגורם  מדרבן  לקבלת  הסכם  הגירושין,  בפיצויי  גירושין

 .בהם בית הדין אינו יכול לחייב את הבעל לגרש את אשתו

. ולם  יש  מבתי  הדין  בארץ  ישראל  שחייבו  את  הבעל  בפיצוי  גירושין  גם  מטעמים  כלכלייםא
הובא  פסק  בית  הדין  הגדול ,  )כזקמוד  י  עק  להובא  בשורת  הדין  ח,  הפ  –  פג  םימודע(  באוסף  ורהפטיג

שדן  בבני  זוג  שיסדו  יחד  מסעדה  במרכזה ,  קב  קלמנסבראשות  הרבנים  הראשיים  והגאון  הרב  יע
בית .  ברם  חייהם  המשותפים  היו  רוויי  מחלוקת  ומדון,  של  עיר  והמסעדה  הכניסה  רווחים  נאים

בטענה  שבמשך  שנים ,  וקבע  לאשה  פיצויי  גירושין  בסך  רב,  הדין  חייב  את  בני  הזוג  להתגרש
, כלומר.  ניסה  בכך  לבעל  הון  רבוהכ,  לפיתוחה  של  המסעדה  ושגשוגה  אישההרבות  התמסרה  

קיימת  גם  העובדה ,  לפיצויים  ומנהג  בתי  הדין  לחייב  את  הבעל  בפיצויים  אישההביסוד  תביעת  
 .עם בעלה תרמו לריבוי הנכסים ויכולתו הכלכלית של הבעל אישההשחייה המשותפים של 

שכתב ,  )אימן    סבן  העזרא(  י'ברהם  לרבי  אברהם  פלאג  אסוד  לדברים  מצינו  בספר  ויעןי
 ."הלא צריך אתה לדעת שיכול להיות שמזלה גרם לו להתעשר: "בנדונו

אלא  לטענתו ,  לבעל  בפרנסת  הביתה  לא  רק  שלא  סייע  אישההמכל  מקום  בנדון  שלפנינו  ו
שמן  הסתם  דינם  כנכסי  מלוג ,  אף  מנעה  אותו  מלהשתמש  בכספים  שהיו  בחשבון  הבנק  שלה

אי  אין  כאן  כל ודכך  ו,  ותיהםרק  מניב  ולאכול  את  ֵפקיע  אותם  בעסששעל  פי  דין  מותר  היה  לו  לה
 .עילה לפיצוי גירושין

לקבוע  פיצויי  גירושין  מחמת  אותה  עגמת  נפש  שנגרמה  לאשה  תוך   י  אפשראכל  מקרה  ב
 .כלל הכפשות והשמצות שלא הוכחו ן ודבריםיאף שאותו ד, כדי הדין ודברים שביניהם

 להצמדת דמי הכתובה אישההדון תביעת נ

בנימוק  כי  מטרת  הכתובה  מושגת  על  ידי  חיוב ,  א  דחה  את  התביעה"ד  שליט"האבכבוד  

ואין כל סיבה שמלבד הסכום הגבוה בו , הבעל  בסכום  גבוה כפי שהתחייב בכתובה שלפנינו

 .נוסיף עליו חיוב נוסף כלשהו כמו הצמדה, מתחייב הבעל לשלם לאשה בכתובתה

ל  בחיוב  כתובה "כובסקי  בו  קבע  כי  כוונת  חזימוק  זה  בנוי  על  פסק  דינו  הידוע  של  הרב  דינ
הנוטל  מן '  עני'שהרי  הגדרת  ,  למשך  שנה  אישההה  כדי  לאפשר  פרנסת  יתהי'  מאתיים  זוז'

ש בסוף מסכת "וסכום זה הוא פרנסת אדם לשנה כפירוש הר' מאתיים זוז'אין לו  םאהצדקה הוא 
 .פאה

אולם  תמוהה ,  יישב  על  הלביכולה  שתת,  גם  אם  היא  מחודשת  מאוד,  ופה  של  קביעה  זאתג
היא  הרחבת  הקביעה  גם  לתוספת  כתובה  עד  שנפסוק  שכל  חיוב  הגבוה  מסכום  של  פרנסה 
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וממילא  נחשב ,  מכובדת  לשנה  הריהו  בגדר  חיוב  מוגזם  ואינו  אלא  סכום  חיוב  של  כבוד
במשך   אישההויש  לקצוב  אותו  לסך  סביר  שיש  בו  כדי  לדאוג  לכלכלתה  של  ,  כאסמכתא  בעלמא

 .ימהשנה תמ

אם  נקבע  שהתחייבותו  של  הבעל  אינה  אלא  אסמכתא  בעלמא  ואין  בה  כדי ,  את  ועודז
והיאך  נוכל .  אם  כן  לכאורה  חיובו  בטל  לגמרי  ואין  לה  תוספת  כתובה  כלל,  לחייבו  בסך  הקצוב

 !?לקבוע סכום חדש מדעתנו שלא התחייב בו הבעל

פי דב  מ"דף  סא  ע  אעא  מציבב(  ף"הביא  את  דעת  הרי  )זחושן  משפט  סימן  ר(מנם  הבית  יוסף  א

ו ז.  נותר  בעינו  החיוב  בסכום  הסביר  ל  מקוםכמ,  התחייבות  בסך  המופרז  בטלההף  שאי    כ)ף"הרי
 :לשונו

 תב  כ)א"ע  דק(  וזי  זלפא  אשלם  אעביד  אלא  ווביר  אאם  דהיא  הבי  גבהמקבל"
 משום  דנראה  ואפסדיה  דאי  משלם  מקום  ממכל  ד)ף"ריי  הפמד  ב"ע  אס(ף  "ריה
 כל  מוא  הגוזמא  דשום  מוזי  זאלפא  לנאה  תהני  אלא  דב  גל  עאף  דייב  חנאהת
 ."אפסדיה דמאי להני אקוםמ

י  אם  התחייב  בסכום   כ)סימן  זט  ק  רפ  א  מציעאבב(  ש"ולם  בהמשך  דבריו  הביא  את  דעת  הראא
 :לשונוו ז. כל התחייבותו בטלה ולא ניתן לחייבו אפילו בסכום מועט, מופרז

 שום  מלא  אטעמיה  מלא  ווותיה  כלכתאה  דתב  כ)זימן  ט  סק  פר(ש  "והרא"
 כתב  נא  לם  אף  אמיטבא  בשלם  אעביד  אלא  ווביר  אם  אכתוב  לנהגו  דכיוןד
 ישלם  וינו  דל  עעמידהו  הליתיה  דמאן  כנאו  תשתסלק  כילכך  המי  דנכתבכ
 כתב  ומיטבא  בשלם  אמכתב  לגילי  רלא  דהיכא  לינה  מנפקאו.  אפסיד  דאימ
ש "להרא  ומיטבא  ביהא  מםשלף  מ"הרי  ממשמע  דלמאי  דוזי  זלפא  אשלםא
 ."לל כשלם מינוא

ו  ובלב  כל בדברים  שבל"די  כך  שכמופרז  עד  ם  קשה  מאוד  לקבוע  שסכום  מסוי,  כןו  מכ
הצער   –עגמת  נפש  ב,  משללבהתחשב  ,  שכן  ,הוא  שאין  כאן  אלא  אסמכתא  בעלמא"  אדם

ום  של סכ  –כאשר  הבעל  מבוסס  כלכלית  ,  ירושיןגוההוצאות  המרובות  הנגרמות  לאשה  על  ידי  ה
 .כמה מאות אלפי שקלים עשוי להיות סביר בהחלט

ם  נדחה  את  תביעת  הצמדת  הכתובה  רק  בגלל  הסיבה א:  ם  אם  נסכים  לדברי  הרב  דיכובסקיג
ייבנו את כל סכום הכתובה חם כן אעלינו לנמק מדוע ,  הזאת  שסכום  הכתובה  שחויב  הבעל  גבוה
בסכום   אםה  :לה  בעקבות  פסק  הדיןאלה  נוספת  תעש.  ולא  קבענו  כי  אינה  אלא  סכום  של  כבוד

 ?כן נחייב את הבעל בתשלום ההצמדהאנמוך מפרנסת שנה 

את הצמדת החוב למדד יוקר ם חיוב כתובה כוללת ג  אםה:  כן  עלינו  לברר  את  עיקר  הדיןל
 ?המחיה

אמור  באופן  שהיה  פיחות  בערך ,  נדון  המובא  בפוסקים  בנוגע  להצמדת  ערך  הכתובהה
אולם .  גה  ששינתה  את  ערך  המטבע  עצמו  ביחס  למטבעות  אחריםהמטבע  או  אינפלציה  חרי

ובמיוחד , יתיבברור  שאין  להצמיד  חוב  כלשהו  למדד  יוקר  המחיה  במקרה  רגיל  ויש  בזה איסור ר
 .מלבד אם התנו על כך במפורש, שעל פי החוק תשלום החוב בלא ההצמדה פוטר את החייב

 :)ק ד" כ סרקפ( האוי לצטט ביחס לכך את מה שכתב בספר ברית יהודר

 ף  אדינא  מל  חה  זכללו.  ו  לשלם  מהוווהל  שתא:  פוסקים  התנו  נללכ"
 לאא,  תייקרו  נם  אף  אהלוה  שותר  ֵפו  להחזיר  לחייב  שותר  ֵפאתווהלב
 יזהו  אריש  בדמוכח  כמות  כותה  אהחזיר  לשנתייקרו  כותר  בֵפסרו  אמדרבנןש
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 מטבעות  בהאמר  נא  לו  זגזרה  שפוסקים  הכתבוו.  סאה  באה  סזרת  גהיא  ושךנ
 זול  ווקר  ייןא:  ל"ז  חמרו  אמטבע  הליה  שקני  הח  כולה  עו  ארד  ים  אאףו
 הם  בולים  תנו  אותרֵפ  בזול  ווקר  יתלות  לאפשר  שכל  שלומרכ.  מטבעותב
 : )ק ה" סדעימן  סהעה דרוי( אישן חזו הכתבו. מטבעות בלא והזול ויוקרה

 ל  מקום  מכסף  כל  שפע  שהושפע  שמטבע  ביא  ההסיבה  דף  על  גבא'
 מזיק  וגזלן  בורה  תאמרה  שטבע  מל  שחו  כזהו  שו  לוסיף  מינוא
 תייחס  מזולא  ויוקרא  דזהב  הפרק  בכדאמרו  וגזילה  השעת  כמשלםד
 . כ"ע' .מטבע הל אלא ועולם לפירי הלא

 אינו  שמונות  מיני  דענין  לפה  יו  כוחמטבעות  בזול  ווקר  יין  אל  שה  זכללו
. בית  רשום  מסור  או  לליםש  ים  אממילאו,  ותרֵפ  הוקרו  הם  או  להשלים  לייבח
 ."הוומל הן מנכות לכולוה ילו הין אותר ֵפוזלו הם איסא גאידך לכןו

ולכן  נראה  שאסור  להלוות  ולהצמיד  את  ערך :  ")סעיף  גב(על  פי  הדברים  הללו  פסק  שם  ו
 ."למדד יוקר המחיה הלוואהה

 ."כתובה בדין הן כהלוואה בטבעות מוי שינדין כנתבאר שה מככל: ")פרק כא סעיף אב(תב וכ

 נפסל  ומטבע  הל  עבירו  חת  אהמלוה:  ")סעיף  זד  ימן  עסושן  משפט  ח(  וךערקור  הדין  בשולחן  מ
 עות מו ליתן להתנה שה זוכל: "א"ברמו." כתובה בכןו. עה שאותה ביוצא המטבע מו לנותן[...]  

 ."נין עכל בהלוהו שטבע מו לותן נלום כתנה הא לם אבלא

 :)זק ט"ם סש(ע "בסמו

 דוע  יטבע  מה  לשכתב  כירוש  פ,ם  ששנה  ממגיד  הלשוןזו  .  כתובה  בוכן"
 שכתב  מה  לפיו.  ל"כ  ע'כה  ו  הלישות  אותכהלז  מ"טק  רפ  בה  זתבאר  נכברו

 עינן  בכתובה  בגם  דראהנ,  דהתנה  באיירידתוספות    הירוש  פפים  על  "ורמ
 ."התנהש

 ):זק י"בסו(

 יינו  הפסלנד,  טעם  התבו  כם  שותפתוסה.  נין  עכל  בהלוהו  שטבע  מו  לנותן"
 וה  שהלואה  בו  לשלם  מוז  זוה  שהיות  להוזל  ורבע  אוה  שבמעיקראו,  הוזלכ
 ."בפרישה וין שם עינפסל בא הדיןוה ועין באינו דיכא הפילו אוזז

 .שלא התנו על הכתובה כלום אין בידנו לחייב את הבעל בהצמדה ן דידןונידבם כן וא

  את  דמי  ההלואה  לשווי  המעות יש  להצמיד  ש)הימן  עסושן  משפט  ח(  ם  שכתב"ם  המהרשדג
לא  כתב  את  דבריו  אלא  כשלא  התנו  על  כך  במפורש  כיון  שהיה  הדבר  לא  שכיח .  בעת  נתינתה

 :לשונוו ז. היו מתנים על כך בפירוש, ויש אומדן דעת שאלמלי היו חוששים שיקרה כך

 ןימ[ש  "גרושי  בו  ליפרע  שהתנו  שמו  כה  זבר  דתנו  הא  למה  לימא  תכיו"[...]  
 יפרעש  ש"גרושי  הרד  יאם  שהתנות  להםה  לי  הכה  כנהוג  כזהובים  בו  א]טבעמ
 ו  ליתן  שותפתוס  התבו  כה  זטעם  מהריה  שראשונ  השעה  כוויו  שיעור  שול
 מרו  אכבר  ש,דבר  ידעת  בא  לן  כיאמר  שימ,  ל"נ  כהתנה  שפני  מיוצא  הטבעמ
 .נאי תיה בייך שא לצוי מאינו וכיח שלא דדברש

 יון כתנה הלא ששביל במוכר הו אמלוה הפסיד הא לי כומר לנו לש יגםו[...] 
 עולם  משמע  נלא  שעולם  הל  כאומרים  שה  מפי  ככיח  שלא  דבר  דהויד
 יווי  שירידת  ביקפיד  ויכריז  שזה  כבר  דוגרמה  תמלכי  מלך  מיעשהש
ה   מתלמוד  הזמן  במלכות  בן  כושים  עהיו  שפשר  אהיה  שמו  כמטבעותה

 לא  שמה  דיון  כתנה  הואל  כהוידם  כן  יש  לומר    וא,זה  המלכותבשאין  כן  
 ."דעתו בולה עיה הלא שפי לתנהה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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ם  יודה "גם  המהרשד  –וכשלא  התנו  על  כך  ,  מידית  וקבועהתיום  עליית  מדד  יוקר  המחיה  כ
 .שאין להצמיד את החוב

ק חל(  ח"הראנ,  )בסימן    סק  אחל(  ך"המהרש:  ם"את  מלבד  שכל  הפוסקים  חלקו  על  המהרשדז

ית סימנים יבה דיני רווה ולוולכות מלה(עיין בספר מחנה אפרים ו. )דעימן ס( ם אלשיך"מהר  ו)דקימן    סא

ם  אלו  שחלקו  עליו "אי  לא  נוכל  להוציא  ממון  מיד  הבעל  על  סמך  דברי  המהרשדודובו.  )וכ  –כה  
 .ל"כל אותם באחרונים הנ

במקרה  שלפנינו  אין  כל  מקום  לקבוע  הצמדה  לסך  דמי  הכתובה  ואין  לחייב  את   :פיכךל
 .הנקובים בלבדח " ש מאות ושישים אלףשלושבהבעל אלא 

 ראגנחם המ

 .א"גם אני מצטרף לפסק דינו של הגאון הרב יגאל לרר שליט

 וד בר שלטוןד

 .ח הנקובים בכתובה"הבעל מחויב בשלוש מאות ושישים אלף ש: נפסק כאמור

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).24.5.2016(ו "תשע האיירז ב"יתן ביום טנ

 רב דוד בר שלטוןה רב מנחם האגרה ד"בא – לרררב יגאל ה


