הרבאליעזר איגרא–אב"ד
הרבגדעון שריון–דיין
הרבאהרן דרשביץ–דיין

‰·Â˙Î
ÏÚ·†·ÂÈÁ
·˙˘‰·Â˙Î†ÌÂÏ

‰ÏÈÚ†ÔÈ‡˘Î†‰·Â˙Î·†ÏÚ·†·ÂÈÁ.1
ÆË‚‰† ˙Ï·˜·† ‰˘‡‰† ·ÈÈÁÏ
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבחיים הרצברג–אב"ד
הרבמרדכי אוריה–דיין
הרביצחק שמואל גמזו–דיין

העובדות:

בניהזוגהיונשואיםשנהו5-חודשים
ולהםתינוקבןחמישהחודשים.מזונות
הילדנפסקובבימ"ש.הבעלתבעגירושין
ומנגדתבעההאשהשלום-ביתוכןמזונות
עבורה.

נפסק:

לאחרעיוןבבקשתהאשהלעניןחיוב
הכתובהובתגובתב"כהבעלועיוןבחומר
שבתיקמחליטביה"ד:
היות והבעל הוא התובע את תביעת
הגירושיןומאידךהאשהעותרתלביה"ד
בתביעה לשלו"ב וחזרה ע"ג גם בעת
הדיוניםוביה"דלאמצאמקוםלחייבאת
האשהבקבלתג"פאילכךבאםהבעל
מעונייןועומדעלתביעתולגירושיןעליו
לפצותאתאשתובכתובה.
תיקמס'308774819-21-1
ניתן ביום ד' אב תשס"א )(24.7.01
הופיעו :עו"ד ישראל כהנא )לאשה(;
עו"דאפריםארנון)לבעל(.

‰¯˜Ó·†„¢‰È·†Ï˘†‰¯˘Ù†˙Úˆ‰.2
·¨‰Â·‚†‰ÈÂÂ˘˘†‰·Â˙Î·†¯·Â„Ó†Â
Â·† ‰¯˜Ó·† ÔÈ˘Â¯È‚Ï† ‡È·‰Ï† È„Î
ÆË‚·† ˙·ÈÈÂÁÓ† ‰È‡† ‰˘‡‰
ביתהדיןהרבניהאזוריבארשבע:

העובדות:

לאחרהריוןוהפלהשגרמולאשהלהכנס
למצבנפשיקשה,עזבהבעלאתהבית.
זמן ממושך תבע הבעל גירושין ואילו
האשהביקשהשלוםבית.בשלבמסויים
הסכימה האשה לגירושין אולם דרשה
לקבלאתכתובתהששוויה180,000ש"ח.
הבעלטעןכיאיננוחייבכללבתשלום
הכתובהמשוםשבשלבעיותיההנפשיות
שלהאשההיוהנישואין'מקחטעות'.

נפסק:

ביה"דהשתכנעמחוותדעתשלפסיכולוג
כיאיןבעיהנפשיתמוגדרתאצלאחד
הצדדים .ברור כי הבעל נחרץ בדעתו
להתגרשוהואכברהתגרשרגשיתמאשתו
כאשרעזבאתהביתלאחרההפלהשל
אשתו.מצדשני,ברורגםכיהאשהאכן
רוצהבשלוםביתוהיאמבינהאתמעשיה.
"לאורכלהאמוראיןביה"דרואהמקום
לחייבאתהאשהבגטולהפסידאתהאשה
אתכתובתהוהאשהזכאיתלכתובתה
ע"פההלכה.אולםלאורהנתקהממושך
והארוךממליץביה"דלצדדיםלהתגרש
ומציעלאשהלקבלמחציתמשוויהכתובה
דהיינו90,000ש"ח,כדיששניהצדדים
יוכלולהתחילחייםחדשים".
תיקמספר028965879-21-1:
ניתן ביום ט"ו סיון תשס"ג )(15.6.03
הופיעו :עו"ד אהרן בניסטי )לאשה(;
עו"דדודגולן)לבעל(.

·ÈÈÁ† Ï‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰† ¯·‚† Ì‡‰  .3
·‚ÈÓ„†‡ÂÏÓ†ÌÂÏ˘˙·Â†Â˙˘‡†È˘Â¯È
ø‰˙·Â˙Î
ביתהדיןהרבניהאזוריפתחתקוה:
הרבשמואל פופוביץ-אב"ד
הרבמשה אוחנונה –דיין
הרבדוד מלכא–דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובשנת1990ולהםשלושה
ילדים.בשלבמסוייםעזבהבעלאתהבית,
חזרלתקופתניסיוןולאחרכמהחודשים

עזבאותוסופית.האשהתבעהגטוכןאת
הסכוםהנקובבכתובהבסך180,000ש"ח
כשהואצמודלמדד.במקבילתבעהבעל
בביהמ"שכספיםשלטענתומגיעיםלו.
לטענתהאשהמדוברבהומוסקסואלאשר
מקייםקשריםעםגברים,ולכןעזבאת
הבית.היאדורשתלחייבובגטבשלבגידתו
בהובשלהעובדהשהיאחוששתלהידבק
במחלותמין.הבעלהודהבקשריואלה
אךטעןכיאשתולאהתנגדהלהם–טענה
שהאשההכחישה-וכיהסיבהלגירושין
היאהעובדהשהםאינםמסתדריםביניהם
מסיבותאחרותולכןגםעזבאתהבית.
לדבריו,הוארוצהלחזורהביתהאךיסכים
להתגרשאםהאשהתוותרעלכתובתה.
ביה"דהציעוכיהבעליבטלאתתביעתו
בביהמ"שוהאשהתוותרעלכתובתה.לכך
התנגדהבעל.בניהזוגהסכימולהצעת
ביה"דלפיהיתגרשוועניןהכתובהיידון
מאוחר יותר .הגירושין נערכו והדיון
שלפנינועוסקבתביעתהכתובהובונחלקו
דעותהדיינים.

נפסק:
דעת הרוב – הרב מלכא:
טענתהאשההיאכיהיאזכאיתלמלוא
כתובתההואילוהבעלגרםלגירושיןבעצם
עובדת היותו הומוסקסואל .טענה זו
נדחית.
השאלההיאהאםמקרהזהדומהלמקרים
שבהםנפסק"יוציאויתןכתובה"?בפד"ר
אעמ'201עסקובמקרהבוסרבבעל
לתתמדורראוי,מקרהבוהדיןמחייבו
להוציאה ולתת כתובה .ושם הובאה
מחלוקתראשוניםהאםחייבלשלםגם
תוספתכתובה.לדעתרבינוחננאלבמקום
שכופיםאתהבעללגטבשלמוםשישבו
איןלחייבובתוספתכתובהבשלאומדן
דעתו שלא התכוון להתחייב בתוספת
כאשרהדרישהלגטתבואמצדהאשה.
כמוכן,ישנהמחלוקתראשוניםואחרונים
בשאלת חיוב הבעל בתוספת כתובה
במקרהבוהואנכפהלתתגטבשלהיותו
מחוסרכחגברא.ישהפוסקיםשמכיון
שהדברשנויבמחלוקתהרישאיןלהוציא
אתהתוספתמידיהבעלשהוא'המוחזק'.
נראהשהומוסקסואלאינועדיףעלמי
שאיןלוכחגבראלעניןחיובתוספת
כתובה.יתרעלכן,במקרהדנןהמשיכה
האשהבחייהעםהבעלגםלאחרשנודע
להעלקשריועםגברים,והיאלאטענה
שעונתהנמנעהאופחתהבעקבותקשריו
אלה.לכןנראהשלאזוהסיבההיחידה

≥

לכאורההיהמקוםלהבחיןביןחוסרכח
גברא,המהווהבעיהרפואיתשאיןבהאשם
שלהבעל,וביןהומוסקסואליות,המהווה
עבירההנובעתמבחירהחופשיתועלכןיש
בהמידהשלאשםמצדהבעלוניתןלומר
שהואהגורםלגירושין.לכאורהדומההדבר
למקריםבהםחייבוראשוניםבעלבתוספת
כתובה :כשהדיר את אשתו מכל פירות
שבעולםאונשאאחרתעלפניה,מעשים
בהםגורםהבעללגירושיןשלאמאונס.
אלאשאיןהדבריםדומים.אמנםאינודומה
לגמריהומוסקסואללחסרכחגברא,אך
מצדשניגםלמדיראונושאאשהעלאשתו
אינודומה.הומוסקסואללאהביאעלעצמו
אתמצבו.הנטיההחריגההזוקיימתבואך
הואמחוייבלהתגברעליה.ראיהלדברהיא
באיסורי התורה על משכב זכר ובהמה,
איסוריםהמגליםשיצריםכאלהאכןקיימים
בעולם,אךבעליהםחייביםלכובשם,ולא
–ייענשו.אולם,חוסרההצלחהבהתגברות
אינהבגדרמעשהאקטיביכמומדיראשתו
אונושאאחרתעלפניה,מעשיםשהינם
תלוייםלחלוטיןברצונו,ובהםישאףלחשוש
לסברתהמרדכיכיבעלשירצהלגרשאשתו
ידיראותהויפטרמתוספת.סברהזואינה
שייכתבמקרהדנן.למרותהפתיחותבדורנו,
עדיין רוב האוכלוסיה דוחה התנהגות
הומוסקסואליתולאסבירשאדםיגדיר
עצמוככזהרקכדילהפטרמתשלוםכתובה.
מכיוןשעולהכיהאשהגלתההבנהלמצבו
שלבעלהוראתובומעיןחולישלאניתן
לתיקון,הרישכןדומההדברלמישסובל
מחוסר כח גברא שאין מחייבים אותו
בתוספתכתובה.וכפישחוסרכחגבראאינו
מאפשרכללחייאישותובכ"זאיננומחייבים
בו תשלום תוספת כתובה ,כך הוא גם
במקרהשלבעלהומוסקסואל.
פרטלכך,גםבמקוםבוהתנהגותהבעל
מהווהעילהלחיובבגטוכתובהנדרשת
התראהבבעלכדילחייבובכתובה,משום
שאםכדילהפסידאתהאשהמכתובתה
נדרשתהתראה,הרישודאישכדילחייב
אתהבעלבכתובהולהוציאממנוממוןהיא
נדרשת)חכם צבי,תשובהקל"ג;פד"רח'
עמ'257ועוד(.
בנידוןדנןלאהתרובבעל,ויתכןשאילוהיו
מתריםבוהיהאףמתקןאתדרכיו.לאור
כל זאת ,לא ניתן לחייבו בכתובה.
לגבישאלתחיובובמתןגט)ביה"דדןבכך
למרותשכברניתןהגט(–בעברחייבבי"ד
בת"אבעלהומוסקסואלבמתןגטלאשתו
)אךלאחייבואותובכתובתה(.אךהדבר
תלויבמחלוקתשמביאהרמ"א)אהע"זסי'
קנ"דסע'א'(,מחלוקתהעוסקתבשאלה

¥

האםכופיםבעלשעובראיסוריםחמורים
לגרשאתאשתו.לדעתה'ישאומרים'שם
ניתןלכפותורקבמקריםבהםהואמכשיל
גםאתאשתובאיסוריםעליהםהואעובר,
למשל"מאכילהדבראיסור".הנודע ביהודה
)מהד'תנינא,אהע"זסי'צ"א(מוסיףשגם
בעבירותשלהבעלהפוגעותבחיוביולאשתו
כמזונותועונהניתןלכפותולגט,אולםקובע
שכדילחייבובכתובהנדרשתהתראה,כאמור דעת המיעוט – הרב פופוביץ:
לעיל.
מדוברבהומוסקסואלשעובראיסורים
חמוריםופוגעבהתנהגותובחייהאישות
במקרהדנןכלללאברורכיאףניתןלכפות שלועםאשתו.רובהנשיםלאיסכימו
עלהבעללתתגט.הריגםהאשהמודהכי לחיותעםבעלכזה.דומההדברלבעל
הבעלמסוגללחיותעימהחייאישות,אלא 'רועהזונות'אשרלפידבריהרמ"א)אהע"ז,
שהתנהגותוהמיניתגורמתלהלמאוסבו ,סי' קנ"ד סע' א'( כופים אותו לגרש.
וזו לכאורה טענת 'מאיס עלי' בטענה הטעמיםהמובאיםבמקורושלדיןזה:
מבוררת .למרות זאת ,לא פשוט שניתן ספרהאגודהבמסכתיבמות,שייכיםגם
לכפותגטהואילוהמאיסותנובעתממעשי לגביהומוסקסואל,ואףהטעםשמביא
הבעל שאינם פוגעים ישירות בחיוביו ערוך השולחןלדין'רועהזונות'-כייש
הנובעיםמןהנישואין.
סכנה בדבר ,שייך כאן משום שמחלת
מעברלכך,ניתןלהשוותאתהמקרהדנן האיידסשכיחהביןהומוסקסואליםוהיא
למקרהבובעלמתמכרלדברמסויים,למשל :מהווהסכנהלאשה.
אלכוהול או סמים ,והאשה טוענת כי איןלטעוןכיזונטיהשלאניתןלהתגבר
ההתמכרותגורמתלהלמאוסבו.במקרה עליהמשוםשלאיתכןכיהתורההיתה
זהישלהסתפקהאםמדוברבמעשהאקטיבי גוזרתעונשסקילהעלחטאשהאדםאנוס
המאלץאתהאשהלתבועגירושיןוממילא לבצעו.מלבדזאת,הריבמקרהדנןברור
מחייבאתהבעלבגטובכתובה,אושמא שהבעליכוללחיותעםנשיםאלאשהוא
ניתןלומרכיהבעלכברמשועבדלהתמכרותו מתאווהלחיותגםעםגברים,ואיןמדובר
ואינונחשבלעושהמעשהבפועלהמחייבו באונס.לכןישלקבלאתטענתהאשהכי
בגט.המהרש"ל)תשובהס"ט(דןבמקרה אינהמסוגלתלחיותעםגברכזהאשר
שלאשההטוענתכיבעלהמכורלשתיה פירקאתמשפחתובמעשיוהשליליים,
ומגיע הביתה שיכור ,על כן הוא מאוס וישלחייבובתשלוםמלואדמיהכתובה.
בעיניה.המהרש"לקובעמצדאחדכיזכותה מכיוןשבידולתקןאתחייהמשפחהשלו
שלהאשהשלאלחיותעםבעלה,וזאתאף ואינועושהכן,משמעשלאאכפתלואם
אםידעהעלהתנהגותוזוטרםהנישואין יתפרקוהנישואיןוזהכאילוהואתובע
משוםש"דווקאעלמומיןהואדשייךלומר אתהגט.אםלאנעמידזאתכךנגיעלמצב
ידעהוקבלהומחלה,אבלעלדברעבירה שבוכלבעלשירצהלהפטרמאשתוומדמי
ומעשיםרעיםועוברעלדתלאשייךלומר כתובתהיבצעפעולהשתחייבאותובגט
ידעהוקבלהכיאסורלקבלה.ואםקבלה ואזיייפטרמןהכתובה.
קבלהבטעותועדכאןקבלהותולא.ודברים למרות שישנה מחלוקת הראשונים
אלואיןצריכיןפניםדפשיטאשנאויומאוס שהזכירוגםדייניהרוב,המחלוקתשבה
הואובדיןאינהיכולהלקבלו."...אךמצד סוברהר"חכימישנכפהלהוציאמחמת
שניהואקובעכיגםאיןכופיםאתהבעל מוםשישבוישלםרקעיקרכתובהולא
לגרשוכןאיןמחייביםאותובתשלוםכל תוספת,ודעתוזוצריכהלגרוםלכךשלא
מהשהואמעברלנדוניהשהכניסהו"אם נחייבאתהבעלמספק,הרישישלהבחין
תפסה יותר מנדונייתא בעבור כתובתה ביןמקרהזהלמקרהדנן.ברורשבמקרה
מפקינן מינה ]=מוציאים ממנה[" .בו מדובר בתביעה מחמת דבר התלוי
ברצונושלהבעלהמהווהעילהלדרישת
הדייןמביאמקורותנוספים)שו"ת רמ"א גט,נחייבבתוספתכתובה.כךמשמעמן
סי'ל"ו;שו"תמהר"ם מלובליןסי'מ"ח( המרדכי)כתובותנ"הע"א(ומשו"ת הרא"ש
מהםעולהכיאשההמואסתבבירורבבעלה )כללח'סי'ז'(מהםעולהכיגםהר"ח
בשלהתנהגותו,כגוןשהיהמהמראוגנב ,יודהשכאשרמדוברבבעיהשהבעליכול
אובשלמחלהממנההואסובל,אינהזכאית להתגברעליה,הרישהואחייבבכלהכתובה
לכךשיכפואתבעללגרשהואינהזכאית למרותשהאשהתובעתאתהגט.כךגם
לקבלמכתובתהיתרעלמהשהכניסהלו
בנדוניתה.
גםאםלאנוסיףלכךאתהספקותהקיימים
לגבימניעיהשלהאשהבתביעתהגירושין
שלה,הרישנגיעלמסקנהכילאנוכל
לחייבאתהבעלבגטובכתובה,אףאם
אנומאמיניםלאשהשהואמאוסעליה.

עולהמדבריאחרוניםומפסיקותשלבתי
דין בעבר )פד"ר א עמ'  ;218פד"ר ח
עמ'278וכןמפסה"דשהובאבסיכומי
האשה ומוזכר גם בדעת הרוב(.
מכיוןשאיןמחלוקתעלהעובדהשהוא
הומוסקסואל,הרישישלקבלאתטענתה
העקביתשלהאשהכיזוהסיבההמרכזית
לגירושין,אע"פשהבעלטועןכיהסיבות
שונותהן.
למרותשבתשובהלשאלתאחדהדיינים
ענתההאשהשלאהיתהמתחתנתעמו
אילוהיתהיודעתעלנטיותיוהמיניות,
הרישלאניתןלומרכימדוברכאןבטענת
'מקחטעות'משוםשטענהזולאנטענה
במהלךהדיונים,וגםלאסבירלהעלותה
לאחר12שנותנישואיןושלושהילדים.
כלאשההתובעתגירושיןתאמרכיאילו
היתהיודעתשבעלהיעשהלהכךאו
אחרתלאהיתהנשאתלו,והרילאיעלה
עלהדעתלקבועכיתמידמדוברב'מקח
טעות'.
אךגםאםנניחכיהתכוונהבאמתלטעון
טענת'מקחטעות',הרישישלומרכי
מכיוןוהבעלידעעלנטיותיוובכ"זכתב
להתוספתכתובה,הואזהשהזיקאת
עצמו.מצאנובהלכהמקריםבהםמתחייב
בעל בתוספת כתובה למרות שידע
מלכתחילהעלבעיהבנישואיןאלה,ואפילו
במקרהבומדוברבנישואיןאסוריםואף
בטליםחייבהבעלבתוספתכתובהבה
התחייב)חלקת מחוקקובית שמואלבסי'
קט"זס"קא'(.
לכןחייבהבעללשלםכאןאתמלואסכום
הכתובה–180,000ש"ח,אךהיותולא
צויןבכתובהשהסכוםצמודלמדד,הרי
שאיןלהצמידולמפרעאלארקמהיום
ועדלתשלוםבפועל.
לגביטענתדעתהרובכי'רועהזונות'
צריךהתראהכדילכפותובגטובתשלום
דמיהכתובה–נראהשזוהידעתיחידשל
החכם צביולאמצאנוכמותהבשו"ע.
ואוליכוונתושלהחכם צביהיאשרקאם
כופיםאותולגרשאזיישלהתרותבוגם
עלהכתובה,אבלאםהסכיםלגרשהרי
שעםהגירושיןחלהעליוחובתהתשלום.
מלבדזאתישנםאחרונים)הגר"אוהשבות
יעקב(הסובריםשאםמדוברבעבירה
חוזרת ונשנית או בעבירה על איסור
מפורסםהרישאיןצורךבהתראה,וזהו
המצבבמקרהדנן.

תיקמספר056134729-64-1:
ובאשרלטענתהבעלכינודעלושהאשה
ניתןביוםי'שבטתשס"ד)(2.2.04
עשתההפלהבעודהנשואהלו,ראשית
הופיעו:עו"דרפיעמיעד)לאשה(
האשההכחישה.וגםאםנקבלטענהזו,
עו"דציפיפינקלשטיין)לבעל(
אין לטענה זו בסיס בהלכה להפסיד
כתובתהועלאחתכמהוכמהשאיןזה
מעידעלבגידהשכןכברקבעוחז"ל"רוב
בעילותאחריהבעל".
 ÌÂÏ˘˙·†Â˙˘‡·†„‚·˘†ÏÚ·†·ÂÈÁ†.4לאורהאמורביה"דדוחהאתכלטענות
 Ì‰·† Á¢˘† ÔÂÈÏÈÓ† ÍÒ·† ‰˙·Â˙Îהבעלוב"כומחייבולשלםלאשהאת
תוספתהכתובה.
˙È˘ÙÂÁ‰†Â˙ÓÊÂÈÓ†·ÈÈÁ˙
והנהבאשרלתוספתהכתובהשהבעל
התחייבלשלםלאשהסךמיליוןש"ח,
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
השיב הבעל לשאלת ביה"ד "בתחילה
רציתיסכוםיותרגבוה,והרבשחיתן
הרבאברהם אטלס–אב"ד
אותילאהסכים,אניראיתיזאתכדבר
הרבישראל שחור–דיין
שישבומשמעותשמקריאיםבחתונהאת
הרבמימון נהרי–דיין
הסכום,זהעושהרושםולכןשכנעתיאת
הרב להסכים לסך הנ"ל ,זה לא דבר
שתכננתיאותו".הרישהבעלהודהכי
ביתהדיןהרבניהגדול:
התחייבות זו על מיליון ש"ח היתה
מיוזמתוולכןחלהההתחייבותשלוכדת
הרביוסף נדב–אב"ד,יו"ר
וכדיןואילכךביה"דמחייבאתהבעל
הרבעזרא בר שלום–דיין
לשלםלאשהאתהסכוםהנ"לכדיןתוספת
הרבאברהם שרמן–דיין
כתובהכמבוארברמ"אבסימןקנ"דסעיף
כ"אוראהפד"רכרךח'עמודים."278-254

העובדות:

בשנת1997חייבביה"דאתהבעלבמתן
גטבעילת'רועהזונות'עלפידבריהרמ"א
בשו"עאהע"זסי'קנ"דסע'א',וכןחייבו
בתשלוםתוספתהכתובהבסךמיליוןש"ח.
הבעלפנהלביה"דוטעןשאיננוחייבבגט
משוםשאיננו'רועהזונות'.לדבריו,אכן
נסעעםידידהלחו"לולןעמהבחדראחד
אךהמיטותהיונפרדות.כמוכןטעןשאיננו
חייב בתשלום תוספת הכתובה משום
שאשתו עשתה הפלה בעודה נשואה.

נפסק:

ביה"ד הרבני הגדול:
ביה"דמאפשרלבעלהמערערלהביא
לביה"דהאזוריראיותחדשות,שלאהיו
לובעתמתןפסה"ד,לטענתובדברהריונה
שלאשתו.
בדברחיובובעילת'רועהזונות':ביה"ד
איננומאפשרלפתוחמחדשאתהדיון,
למרותשהמערערטועןכילאניתןלו
לחקוראתהחוקרשהביאאתהראיות
לבגידתובאשתו.עלהמערערהיהלהגיש
עלכךערעורבסמוךלעתחיובובגט,
ומשלאעשהכךהפסידאתזכותולערער.
למרות זאת ,מאפשר ביה"ד למערער
להביאלביה"דהאזוריהוכחותחדשות
שישלובנוגעלענייןזה,והואיחליטאם
לשמעןאולא.
לאחרהדיוניםבביה"דהאזוריבעניינים
אלהומתןהחלטהבהן,ימשיךביה"ד
הגדוללדוןבעניןהכתובה.

ביה"ד הרבני האזורי:
הרב אטלס:
"והנהבאשרלהגדרתהמושגרועהזונות
המובאבשו"עאבה"עסימןקנ"דסעיףא'
שמקורובספרה"אגודה"ובהסתמךעל
הפסוקבמשליכ"טג'"רועהזונותיאבד
הון"עייןבתרגוםשמפרשאתהמלה"רועה"
ו"דמתחבר"וכןראהברש"יובאבןעזרא,באזורי:תיקמס'2720-24-1
ובמצודתציוןהמפרשיםאתהמילה"רועה"
ניתן ביום י"ב אדר תשס"א )(7.3.01
מלשון"ריעותוחיבור".
בגדול:תיקמס'7699-24-1
אשרעלכןהקשרשלהבעלעםאותה
ניתן ביום ה' תמוז תשס"א )(26.6.01
ידידהבהיותויוצאעמהלחו"ליחדולן
עמהבאותוחדר,ליתמאןדפליגשזהמעיד
פסק דין זה רלוונטי גם למדור טענות פטור
על"ריעות"ו"התחברות"וממילאחלעליו
מתשלום הכתובה
הפסוקהאמורוההלכההאמורהכנ"לומבלי
להתייחסלשאלהבאםהיהקשרפיזיאם
לאו.

µ
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ªÁ¢˘†µµµ¨µµµ†Ï˘†‰·Â˙Î†Ô˙Ó·†ÔÂÈ„.5
„Â¯ËÙÏ†˘È†Ô‰ÈÙÏ†ÏÚ·‰†˙ÂÚË·†ÔÂÈ
‰ÊÎ†ÌÂÎÒ˘†ÌÂ˘Ó†‰·Â˙Î‰†ÌÂÏ˘˙Ó
˘Ù‰†˙ÏÁÓ˘†ÌÂ˘ÓÂ†‡˙ÎÓÒ‡†‰ÂÂ‰Ó
˘ÆÔÈ‡Â˘È·†˙ÂÚË†Á˜Ó†‰ÂÂ‰Ó†‰˘‡‰†Ï
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבישראל מאיר לאו–נשיא,יו"ר
הרבשלמה דיכובסקי–דיין
הרביוסף נדב–דיין

העובדות:

לאחרדיוניםשארכוכארבעשניםהגיע
זוג לידי הסכמה להתגרש .מחלוקת
שנותרהבעינהנגעהלשאלתחיובושל
הבעלבתשלוםכתובתאשתושהסכום
הנקובבההגיעלסך555,555ש"ח.בביה"ד
האזורי נחלקו הדעות האם על הבעל
לשלםאתכלהסכוםאוחלקווכןלגבי
אופןהתשלום.בערעורוטעןהבעלכייש
לפטרומתשלוםהכתובהכולהבשלמחלת
נפששלטענתואשתולקתהבהעודטרם
הנישואין,דברהמהווהלדבריו'מקחטעות'
בקידושיןועלכןפוטראותומתשלום
הכתובהכולהאולפחותמתשלוםתוספת
הכתובה.לחילופיןטעןהבעלכיהתחייבות
לתוספתכתובהבסכוםכהגבוהאיןלה
תוקף ועל כן אין לחייבו לשלמה.

נפסק:

הרב לאו:
הבעל מסתמך על דו"ח של פסיכולוג
שקבעכילאשהישנןהפרעותאישיות
שמקורןבתקופהשלפניהנישואין,ועל
כןניתןלקבועכימדוברבמקחטעות
שבעטיופטורהואמתשלוםהכתובה.
ישלבחוןאתהמשנהוהתלמודשבכתובות
דףעההעוסקותבטענתבעללקיומםשל
מומיםבאשתוטרםהנישואין,מומים

∂

שעליהם לא ידע ועל כן הם גורמים
לנישואיןלהחשבכ'מקחטעות',וכןאת
דיוניהראשוניםבסוגיה.ההלכהשנפסקה
בשולחןערוך)אהע"זקיזח(קובעתכי
חובתהראיהעלהבעל":היובהמומין
שאפשרשנולדובהאחרהאירוסין,אם
נמצאובהאחרשכנסהלביתהבעל,ידעל
הבעללהביאראיהשעדשלאנתארסה
היה בה והיה מקחו מקח טעות".
הראיהשהביאהבעל,דו"חהפסיכולוג,לא
מהווהראיהמספקת.קשהלהסיקממנו
כימדוברבמחלתנפשהמהווה'מקחטעות'.
"אםכךהיההמצבהבעללאהיהנזקק
לחוותדעתסוציאליותופסיכולוגיותכדי
להגיעלמסקנהזו,אלאמידכשגילהאת
מצבההיהבאלפניביתהדיןבתביעה
לגירושין.
הבעלעצמועשהנסיונותלשלוםבית,
התייעץעםרבניםכיצדלשקםאתמערכת
היחסיםבינולביןאשתו.
בנוסףלכך,אפילואםנניחשהמצבהנפשי
שלהאשה,זועילהלטענתמקחטעות,
הריאיןלנוכלראיהכימצבזהלאנהיה
רק לאחר הנישואין וא"כ שוב אמרינן
נסתחפהשדהו.זאתועוד,אףאינימא
דהיהקודם,עדייןישלחייבאתהבעל
בכתובההיות"שחזקתושידעבהןונתפייס
הריזהחייבבכתובתה"שו"עשםסע'ט'.
מספרשנותנישואיןחלפומאזהתלונן
הבעללראשונהכנגדאשתו,גםלאחר
שהבעלהתלונןעלמצבההמשיךבחיי
נישואיןתקיניםוכשלבניהזוגהנ"לנולדו
שלושהילדים.דברהמוכיחכיגםלטענתו
מצבזהנהיהרקלאחרהנישואיןונוסף
לכךשידעונתפייס.
ההתדרדרותבמצבהשלהאשהחלהבדרך
כללבזמןשלאחרלידה.במצבזהנזקקת
היולדת ,בד"כ לסעד ולתמיכה בגלל
השינוייםהדרסטייםהמתחולליםבגופה
ומשפיעיםגםבהכרחעלמצבההנפשי.
הבעללאהעניקלאשתואתהחיזוקים
המתבקשים.
יתכן מאד ,שעצם המאבק שהתחולל
ביניהם,גםבתקופהזו,סייעלהתדרדרות
במצבההנפשי.
בשו"תמהרש"םחלקה'סי'ס"חדןבאחד
שנשאאשהולוידעמשוםמוםואח"כ
נודעלושישבהמוםמכבר.וכתבשם
וז"ל":י"לדכיוןשאחרשנודעלומזה,
ישבעמהעודכמהשנים,ואףשטועןסבור
הייתישתתרפאוכדומה,מ"מי"לדאינו
נאמןבזה,ומדשתקמחל".

מקורהדיןהנ"להםדבריהמהרי"קשורש
ק"זוז"ל":יעקבשטועןעלאשתוטענת
מום,והיאאומרתדידעומחל,שהרישהה
עמהכמהשניםולאערערוכו'לדידןדס"ל
דאסורלגרשבע"כאפשרשאםמחלעל
המוםדינהככלהנשיםוכו'.ומ"מלענ"ד
ניהושחייבבכתובתהושלאיוכללהוציאה
בע"כמכתתקנתהגאון,דפשיטאדאין
להקלבהבלאראיהמ"מאיןבידינולכופו
להיותעמה".
מכלהנ"לעולהשעלהבעללשלםאתדמי
הכתובהלאשתו.
בעניןטענתהבעלביחסלתוספתהכתובה,
אשר לדעתו אין לחייבו משתי סיבות
א.אפילואינימאשטענתמומיןומקח
טעותאינהפוטרתאתהבעלמתשלום
עיקרהכתובה,תפטרומתשלוםהתוספת.
ב.התחייבותלתוספתכתובהבשיעורגבוה
אין לה תוקף ,ואין לחייבו לשלמה".
אתטענתוהראשונהשלהבעלישלדחות
עלידיעיוןבמקורותהמחלקיםלכאורה
ביןחיובושלהבעלבתשלוםעיקרכתובה
וביןחיובובתוספת.המקורותהללוהם
'שלטיגיבורים'בכתובותדףל'המדפי
הרי"ףסעיףג'וה'ביתשמואל'המביאו
להלכהבסי'קיזס"קטו'.
"המעייןבדבריבעלהשלטיגבוריםימצא
שדבריןנאמרולגבימומיןשנמצאולאחר
אירוסין ולפני הנישואין ,אבל לאחר
הנישואיןאיןמקוםלחלקביןעיקרהכתובה
לתוספת.ועלכןבנדוןדידןאיןלחלק
ביניהם ,ומאותו הטעם שחייב בעיקר
הכתובהחייבגםבתוספת.
טענתהבעלשאפילואםנקבלאתטענת
האשהכימחלתהקרתהאחריהחתונה
ויש בכך משום נסתחפה שדהו,
הרישישבכחטענהזולחייבאתהבעל
אךורקבמנהומאתיים.
כראיהלדבריוהואמביאמספרתשובות
הדנותבהפרשביןחיובתשלומיעיקר
הכתובהלביןתוספתהכתובה.ראשית
תשובתהמהרשד"םסי'קי"ח.אולםהמעיין
שם בתשובה ימצא כי מדובר במקרה
שאסורלבעלעלפיהדיןלהיותעמה,
ובלשוןהשואלשם"כיסגרה'רחמהאין
יוצאואיןבא".כמוכןמביאראיהמתשובת
בעלהתורתחסדהדנהבמישנודעלו
שאשתונכפית.

ראיותיושאיןלחייבאתהבעלבתוספת
כתובה,עוסקותאובמקרהשאסורלו
להיות עמה ,כגון ראתה דם מחמת
תשמיש,אוכשאיןויכוחלגבימחלתה
שהיאאיננהניתנתלריפוי.היינובגדר
שחייבלהוציא,אושאינויכוללחיות
עמה,עלכגוןזומצינומחלוקתהפוסקים
בעניןחיובתוספתכתובה.
אולםבנידוןדידן,לפיהדבריםשכתבנו
לעילביחסלמצבההנפשישלהאשה,גם
לדעתהפסיכולוגניתןלשקמהולסייע
להלצאתממצבה.והבעל,אםרצונובכך
יכוללהמשיךאתהנישואין.

וחייב לשלם לה גם את התוספת .נפשועלכןאיןלראותבנישואין'מקח
טעות'ואיןלפטוראתהבעלמתשלום
גםביתהדיןהרבניהאיזוריפסקאתפסקו הכתובה".
בעניןזה,אלאשנחלקוהדייניםכיצדלשלם,
לפידעהאחתעליולשלםבבתאחתאת " אשרלסכוםהכתובה,המדוברבבעלבר
כלהכתובה,לפידעהשניהעליולשלםאת אוריין,ויודעששטרכתובהאינונכתב
כל הכתובה בתשלומים של מאתיים רקלכבודבלבד,וגםאםנכתבמשום
חמישיםש"חבחדש,ולדעהשלישיתעליו כבודהשלהאשהלמהנחשבשאיןזאת
לשלםרקחצימןהכתובהבתשלומיםשל התחייבות ,גם לבת כהן הכפילו את
חמשמאותש"חלחדש.כלומרלדעתהרוב כתובתהוהיאנתנהלמימושולאתתקבל
חייבבכלהתוספתשהתחייבואףלדעת טענהשלאמגיעכיהסכוםנכתבלכבודה
המיעוט חייב בחלק מן התוספת .אומשוםכבודה.

לדעתי,ישלחייבובכלהתוספתכאמור ועלכןנראהשהבעלחייבבסכוםהנקוב
לאורהנ"ל,נראהליכיבמקרההנדוןאין לעיל,אךישלנהוגכפישנוהגיםעםכל בשטרהכתובה.
להפרידביןחיובהכתובהלחיובתוספת בעלחובואופןהתשלומיםיקבעבהתאם
הכתובה,וכמושחייבבתשלוםהכתובה ליכלתוהכלכלית.ענייןזהייקבעע"יבית עלאופןהתשלוםישלקחתבחשבוןמצבו
כן יש לחייבו עבור תוספת הכתובה .הדין האזורי אשר יבחן את אפשרויות הכלכלישלהבעלוהנכסיםשישלובמקרה
התשלומיםשלהבעלוכפישמסדריןלבעל זה".
לענין הסיבה השניה שהביא הבעל חוב.
שתוספתהכתובההיתהבשיעורגבוה
"לאור האמור לעיל אנו מחליטים כדלהלן:
ואיןלהתוקף,והסתמךבדבריועלפסק בשוליהדבריםאוסיףואומר,לאמצאתי א .הצדדים יתגרשו כדמו"י בהקדם.
דיןהמופיעבפד"רכרךט"ו.שםמדובר לנכוןלהתייחסלטענתהבעלשישספק ב.הבעלישלםלאשהאתמלואהכתובה
בבני זוג אשר הבעל התחייב לאשה בחלותהנישואין.אתמההעלבןתורהאשר כוללתוספתהכתובה.
בכתובתה סך מאתיים ארבעים נשואיונערכועלידירבגדול...
ג.אופןהתשלומיםיקבעע"יביה"דהאזורי,
מיליוןש"ח!!סכוםמוגזםביותר.בית ובנוכחות ציבור שגם ביניהם היו ת"ח וזאתלאחרשתבדקיכולתוהכלכליתשל
הדיןדןהאםהתחייבותעלכתובהבסכום מובהקים,שיטעןטענהמעיןזו,ובפרט הבעל".
כזה ,אשר ברור כי לעולם לא תהיה שבטענהזוישמשוםהוצאתלעזעלילדיו.
תיקמס'3222-64-1
אפשרותלקיימה,ישלהתוקףמחייב.
ודןהאםהתחייבותמסוגזההינהבגדר הרב דיכובסקי:
ניתןביוםז'באדרב'תש"ס)(14.3.00
"אסמכתא",וכןהאםיכולהבעללומר "אין לקבל את טענת הבעל כי מדו"ח
"משטההייתיבך"כיוןשהאשהידעה הפסיכולוגעולהשהאשההיאחולתנפש
שאין כוונתו בהתחייבות זו רצינית .ומחלתהנובעתמבעיותשהיולהבילדותה.
הפסיכולוגכלללאנתבקשלדוןבמצבם
ברורשאיןמקוםלהשוותביןהמקרה הנפשי של ההורים אלא רק בשאלת ¯˘‡Î†˙ÂÂÊÓÂ†‰·Â˙Î†˙ÙÒÂ˙†·ÂÈÁ.6
דידן למקרה שם .יש הפרש גדול בין 'המסוגלותההורית'שלהם;ממצאיואינם ªÌÈÓÂÓÂ†˙Â¯˜Ú†˙ÚË†‰ÏÚÓ†ÏÚ·‰
גוזמאיתירה,שאזודאיישבזהמשום מצביעיםבבירורעלמחלתנפששלממש; Æ‰·Â˙Î†¯˜ÈÚ†ÈÂÂ˘†·Â˘ÈÁ
אסמכתאומעולםלאהתכווןלהתחייב איןהואמביאסימוכיןלטענתוכישורשי
בדברשאיאפשרלקיימו,בבחינת"על ההפרעההנפשיתמצוייםבילדותהשל בית הדין הרבני האזורי נתניה:
מנתשתעלילרקיע",לביןהמקרהשלנו האשה.
שהסכוםשנכתבמקובלוכךנוהגיםרבים עקרונית,ישלקבלאתהעמדהכיהאשה הרביעקב זמיר–אב"ד
זכאיתלכתובהבמלואה.יחדעםזאת,יש הרבשלמה שפירא–דיין
מבניעדותהמזרח.
לפקפקבתוקףההלכתישלכתובההמכילה הרבאברהם שינדלר–דיין
אמנם ,לדברי הבעל  ,סכום הכתובה סכומיםמופרזים,אוסכומיםשנכתבורק
שנכתבבאמחמתדרישתאביהאשה לשםכבוד.עלכן,בשלבראשון,סברהרב העובדות:
ובהתערבות הרב שערך את החופה כיישלקבועכפשרהסכוםשל 120,000אלוהםנישואיןראשוניםלבעלושניים
והקידושין,שאמרלחתןכיאיןלומה ש"ח.אולם,לאורניתוחושלהרבלאו לאשה.בעתשנישאוהיתההאשהבת.41
לדאוג,ולכןהסכיםלחתום.גםאםכך משתכנעהרבדיכובסקיכיההתחייבותשל הבעלתבעגירושיןבעילותשונות:בשל
היוהדברים,חתימהעלכתובהשבה הבעל במקרה דנן היתה רצינית וכנה ,העובדה שאין להם ילדים – הנובעת
נכתב"דלאכאסמכתא"מגמתהלאפוקי והסכוםאףאינומוגזםבאופןבולט,ועל לטענתומבעיהרפואיתשלהאשה,סף
טענותמעיןאלה.מדוברבחתןבןתורה כן חייב הבעל לשלם את מלוא סכום בכינמוך,דיכאונות,וקיצוניותדתיתשל
האשה.האשהתבעהשלוםביתוהשיבה
אשרנהיריןלושבילידהלכתאוהואידע הכתובה".
כי מצבה הנפשי נבע מהשינויים
כי חתימתו על הכתובה מחייבת.
ההורמונלייםבשלטיפוליהפוריות.במהלך
הרב נדב:
ועלכןבמקרהדידןישתוקףלהתחייבותו" ,הראיותאינןמלמדותכיהאשההיאחולת הדיונים אמרה האשה שהיא מסכימה

∑

להתגרשאךביקשהאתכתובתה.הבעלרשם
לאשהבכתובתה306,000ש"ח.הבעלטען
כיעילותיולגירושין,ובפרטטענתולעניין
חוסריכולתהלהרותפוטרותאותומתשלום
הכתובה.לחלופיןטעןהבעלשהכסףשהאשה
חסכהבחשבונההפרטיוהמכוניתשנתןלה
במתנה ישמשו לאשה תשלום כתובתה.

נפסק:
נדחתהטענתהבעלשמאחרוהאשהלא
ילדהוהבעלרוצהילדיםהואפטורמכתובתה.
כפישמופיעבמשנהובתלמוד)יבמות,ס"ד(
וכפישנפסקבמפורשבשו"ע)אבה"עקנ"ד,
י(":נשאאשהושההעמהעשרשניםולא
ילדהיוציאויתןכתובה".אמנםהבית-שמואל
)אותכ"ב(מצמצםכללזה)ועייןגםבב"ש
אה"עקטז,ג(,אךבמקרהשלנואפילולא
עברו10שניםמיוםשנישאו.לאניתןלומר
שמשוםשעברו14טיפולימבחנההריזה
כמו10שנותעקרות,ולאניתןלהוכיחמכך
שהמניעה היא בודאות ממנה .העובדה
שהרופאיםבכלזאתניסוהיאדוקאהוכחה
שהםחשבושישסיכוי.אפילואםהמניעה
ממנה,ברורשהיאלאידעהעלכךמלפני
הנישואין "ונסתחפה שדהו" של הבעל,
ובמקרהזהאינהמפסידהכתובתה.בנוסף
לכלזה,הריהבעלנשאאותהלאשהבהיותה
בת41והמשיךלקייםעמהיחסיםגםלאחר
נסיונותההפריההראשונים.ולכןישלראות
חזקהשמחלעלמומיהומשוםכךחייב
בכתובתה.הציץ אליעזר)ח"ו,סי'מ"ב,פרק
ד(פוסקשאשההגורמתלעצמהלעקרות
יוצאתללאכתובה,שהרילאניתןלהגיד
"נסתחפה שדהו" משום שברור שהאשה
גרמהלכך.מכךלמדים"דפשוטוברורבנידון
דידןשהאשהלאפשעהולאחטאהועשתה
כלשיכלהע"מלהביאילדיםלעולם,דאינה
מפסדתכתובה".לכןהבעלחייבלשלם,סך
306,000ש"חשהתחייבכתוספתכתובה.
ביה"דקובעכיאםישנומקוםלשמועאת
טענותהבעלהרישהואלגביעיקרהכתובה.
למעשה,ביה"דפוסקכיהואחייבגםבעיקר
הכתובה,אךמקדישמקוםלחישובערכו
כיום.
לדעתהשו"עמדוברבכ120-גרםכסףצרוף
ולדעתהרמ"אמדוברבכ960-גרם.כלומר
בסכוםהנעבין120ש"חל960-ש"ח.
לאור,העובדהשתוספתהכתובהגבוההמאד,
ביה"דמשערשסכוםזה)עד1,000ש"ח(
לאיהווהסיבהלעיכובגטע"יהאשה,ונראה
כיבמסגרתמו"משניהלביה"דהאשההיתה
מוכנה לוותר על סכום גבוה מזה.
לאורכלזאת,ביה"דפוסקשעלהבעללשלם
את כתובת אשתו לאחר הגירושין.
לענייןמזונותהאשהנקבעכיישנהחשיבות

∏

לעובדה שהבעל הוא שרוצה בגירושין.
האשההסכימהלקבלהגט,אךהגטעוכב
בשלדרישתהבעלכיקודםלמתןהגטיקבל
פס"דלענייןחיובובתשלוםהכתובה.הבעל
אףטעןכיאםיקבעביה"דכיהואחייב
בתשלוםכתובהיחזורבומהגירושין.על
כן,כלזמןשבניהזוגגריםיחדהבעלחייב
במזונותאשתווברפואתה)רפואתשיניים-
במקרההזה(.לצורךחישובגובההמזונות
לקח ביה"ד בחשבון את גובה הפנסיה
שהאשהאמורהלקבל,וכןאתההכנסות
משכירות דירה שיש בידי האשה קודם
לנישואין:לדירהדיןנכסימלוג,ושכה"ד
המתקבלמהשכרתהדירהדינוכפירותנכסי
המלוגהשייכיםלבעל.עלכן,עלהאשה
להמשיךולהשכירהדירהואתההכנסות
המגיעיםלהמהשכרתהדירהישלראות
בכללהמזונותהמשולמיםלהע"יבעלה.
טענתהבעלשהאשהתזוןממעשהידיה
שצברהמעבודתהבעברנדחתה,שכןהבעל
לאהריםאתנטלההוכחהולאהוכיחכי
לאשה כספים רבים שנצברו מעבודתה
במהלךהנישואין.מדיןפשרהפסקביה"ד
כיעליולשלםמזונותיההחלמ1/2-שנה
לאחרמועדתביעתה.
לענייןתביעתהבעללהחזררטרואקטיבי
שלכלהכנסותהאשהמיוםנישואיהם,
פסקביה"דכיתביעהזוהיאתביעהמשונה.
וכברנפסקבברכת שלמה)לר'טנא,חו"מ
סי'כ"ב(בענייןבעלשהשתמטמלשלם
לאשתומזונותבטענהשישלההכנסה
משכ"ד.שישלראותבכך,כחיובמזונות
שאינומוטלבספקמולטענתספקשהחיוב
נפרע,וכברנפסקבשו"ע)חו"מע"ה,ט(
כיאםהמלווהטועןבודאותשהלווהוהלווה
אינויודעבודאותאםהחזירההלוואהחובה
עליולשלםאתהחוב].וב"כהבעלניסה
לדמות הדבר למחלוקת קצות החושן
ונתיבותהמשפט,ע"הס"קה[וכןנפסק
בפד"ר)ב'(100,שאיןהבעליכוללפטור
עצמומחיובודאישלמזונותבטענתשמא
שישבידהכספיםשלו.
מוסיףביה"דוטועןכיאיןגדריהחיובים
של מזונות בעל לאשה ושל מעשה ידי
האשהלבעלה,כגדריבעלחוברגיל.לכן
נוהגים בתי הדין שלא לפסוק מזונות
רטרואקטיביים,לפנימועדהתביעה.הרמ"א
)בשו"ע אה"ע ע ,ח'( פסק שאם מכרה
נכסיהופרנסהעצמהאינהיכולהלתבוע
אתמזונותיהעלתקופהזו.והבית-שמואל
)שם(מסביר":מסתמאמחלהדרךנשים
הואלגלגלעםבעליהן".זאתלמרותשתקנת
המזונותנתקנהלטובתהאשה,כפישנפסק
בגמראכדעתרבהונא)כתובותנח,ע"א(
ובשו"ע)אה"עסט,ד(".כלומר,בתביעת

מזונותמולחובתמעשהידים,ידהאשה
עלהעליונה,למרותזאתבאינהתובעת-
מוחלת".ובשו"ע)אה"עפ,י"ח(נפסק
שאשהשלאתבעהמזונותמעשהידיה
שייכיםלה,ומבארחלקת-מחוקק)שם,
אותל"א(שאינהמתכוונתלמחולעל
מעשהידיה.במקרהזה,האשהלאתבעה
מזונותבביה"דעדעתהוהבעללאתבע
אתמעשיידיה,ואףידעשהאשהניזונה
גם מכספיו שבחשבון המשותף וגם
ממשכורתהשעברהלחשבונההפרטי.
העובדהשהבעללאמיחהבעברבאשה
בפניעדיםעלכךשהיאמעבירהכספים
לחשבונה הפרטי גורמת לראות בכך
מחילה.ו"ביןבניזוגשתיקההריהיא
כמחילה,ומגלגליןזהעםזה".
לבסוף",בשוליפסה"דביה"דמבהיר,באם
הבעליגרוםלמצבשהאשהתיאלץלעזוב
את ביתם המשותף ,והיא תוכיח זאת
בביה"ד,ביה"דיחייבאתהבעלבמזונות
אשתוגםאםלאתשההבביתםהמשותף".
לאורהאמורנפסקכי:
א .לאחר הגירושין ישלם הבעל את
כתובת אשתו בסך  306,000ש"ח.
ב.כלזמןשהםנשואיםומתגוררים
יחדישלםהבעללהשלמתמזונותאשתו
וישאבהוצאותטיפוליהשינייםשלה.
ג .הבעל ימשיך לשאת בהוצאות
השוטפותשלהבית.
תיקמס'075980938-21-1
ניתן ביום כ"ז שבט תשס"ג )(30.1.03
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ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבנחום פרובר –אב"ד
הרביוסף גולדברג–דיין
הרבשלום ביבי–דיין

העובדות:

כשנתייםלפניתאריךפסקדיןזהפסק
ביה"דכיהבעלחייבלתתגטפיטורין
לאשתווכןשהואחייבלשלםאתכתובתה
ואתתוספתכתובתה.כשנהאח"כפסק
ביה"דכיהאשהחייבתלקבלגטפיטורין,
והחיובלשלםכתובהותוספתכתובה
נשארבתוקפו.היותוהבעלטעןשאשתו
זינתה תחתיו עיכב ביה"ד את ביצוע
תשלוםהכתובה.שלושהחודשיםאח"כ
התגרשוהצדדיםולאחרחמישהחודשים
נערךדיוןבטענתהבעל.בדיוןהודתה
האשהכיהיתהיחדעםגברבדירתהאף
לילותשלמיםאךהכחישהשקיימהאיזה
שהואקשרגופניעםאותוגבר.לטענתה
היההואידידנפשבלבד.הידידהודה
בעדותושנשארלפעמיםבלילותבדירת
האשהאךהכחישקיומושלקשרפיזי
בינולביןהאשה.

נפסק:

"ונראהלביה"דשאףאםנחשיבונצא
מתוך נקודת הנחה שמציאות זאת
שהאשהנמצאתעםגברזרבדירהאחת
לילותשלמים,כשבודאיהדירההיתה
נעולה,נחשבלעשייתדברמכוער}יעוין
בשו"עאה"עסימןי"אבפ"תס"קח'
במהשמובאבשםרע"אובשםהבי"מ
ההבדלביןיחודבעלמא,וביןנכנסוזא"ז
והגיפוהדלתות{,והריהדיןהואשבעשיית
דברמכוערמפסידההאשהאתכתובתה,
אףללאהתראה,כמובאברמב"םבהלכות
אישותפרקכ"דסעיףט"ו,אףעלפיכן
במקרהשלפנינולאתפסידהאשהאת
כתובתהוכמושנבאר\.בשלושהמקרים
האשהמפסידהאתכתובתהע"ימעשיה.
א(אשהשמזנהכמובאבשו"עאה"ע
סימןקט"וסעיףה'\.
ב(עוברתעלדתלאחרהתראהכמובא
בשו"ע אה"ע סימן קט"ו סעיף ד'.
ג(עושהמעשהמכוערכמובאבשו"ע
אה"עסימןי"אוהמובאברמב"םהל'
אישותפרקכ"דסעיףט"ו\.
וחילוקגדולוסיבהשונהישביןשלושה

מקריםאלו.
א.הסיבהלהפסדכתובהבאשהשמזנה
נובעתמעצםמעשההזנות,שמעשהזנות
מצדעצםהמעשהיוצרביטולהחיובים
מהבעללאשה,וביטולחיובהכתובה,לכן
מצאנושאפי'במקוםשהאשהכברהיתה
אסורהעלבעלה,כגוןאלמנהלכ"ג,אם
זינתהמפסידהכתובתה,וכמושמובא
במסכתסוטהדףכ"דע"אבמשנה,שאף
אלמנהלכ"גשלאקנסואותהבכתובה,
אם קינא לה בעלה ונסתרה מפסידה
כתובתה,וכמושכתבשםרש"יבד"הולא
נוטלתכתובתה\.
ב.עוברתעלדת,הסיבהשמפסידהאת
כתובתהנובעתמזה,שע"ישעוברתעל
דת,יוצרתהאשההפרעהוחוסריכולת
לחיותעמהחיינשואין,היותואיןאפשרות
לקייםחיינשואיםעםאשהשמכשילה
אתבעלהאומתנהגתבפריצות,וכמו
שמובאבפסק"דכרךא'עמ'338פס"ד
מהדייניםהגר"יעדסז"ל,הגר"בז'ולטי
ז"ל,ויבלח"אהגר"שאלישיבשליט"א.
ואולם,איןמעשהפעולתעוברתעלדת
גורם להפסד הכתובה ,אלא התוצאה
ממעשיה,ולכןהדיןהואשלאמפסדת
כתובתהאא"כמתריםבה,וכמושמובא
בשו"עאה"עסימןקט"וסעיףד',דהיינו,
מתריםאנחנובה,ורוציםאנושתחזור
בהממעשיההרעים,ואםתחזורבהלא
תפסידכתובתה,עלאףשעשתהמעשה
שלעוברתעלדת,ורקאםהתרובה
וחזרהעלמעשיההרעים,וחזרהועברה
עלדת,מפסידהכתובתה,וכמושאמרנו
שאיןאפשרותלהתגוררעמה.
ג.עושהמעשהמכוער,הטעםשמפסידה
כתובתהכתבברמב"םהל'אישותפרק
כ"דהל'ט"ו"כיצדהיאיוצאהמשוםשם
רע,כגוןשהיושםעדיםשעשתהדבר
מכוערביותר,שהדבריםמראיןשהיתה
שםעבירהאע"פשאיןשםעדותברורה
בזנותוכו',אםרצהבעלהלהוציאהתצא
ללאכתובה,ואיןזוצריכההתראה".והיינו,
שאףעלפישלאראינובעדותברורה
שזינתה,אבלאנותוליםשבודאיזינתה,
ולכןמפסידהכתובתהאףללאהתראה,
היותואנותוליםשהיהפהמעשהזנות,
ומעשהזנותכמושכתבנומצדעצמויוצר
הפסדכתובה)ועלאףשאיןאנואוסרים
אותהעלבעלה,אולםזהוהגדרשחז"ל
קבעושלעניןלאסוראשהעלבעלהצריך
עדותממש,ולעניןהפסדכתובה,מספיק
לנו שתולים שבודאי היה זנות(.
והיוצאמזהשאיןעשייתדברמכועריוצר
הפסד כתובה ,אלה היות והיה מעשה
מכוערתוליםאנושזינתה,ומהשיוצר
הפסדהכתובה,זהומעשההזנות,ולא

עשייתדברמכוער.
ולפי"זברור,שאףבמקוםשהאשהעשתה
מעשהמכוער,אםברורלנושלאזינתה,
כגוןשבזמןעשייתהמעשהמכוער,עמדו
עדיםרואיםואינםנראים,ומעידיםשלא
היהמעשהזנות,לאתפסידהאשהאת
כתובתה,שהריסוףסוףלאזינתה,ועצם
מעשהעשייתדברמכוער,לאיוצרהפסד
כתובה.
נכוןהדברשיחזורדינהלהיותעוברת
עלדת,אבלהעוברתעלדתלאמפסידה
כתובתהאלאלאחרהתראה.
וכעתנעבורלמקרהשלפנינו.
אףאםנניחשהמציאותשלאשהנשואה
עם גבר זר במשך לילה שלם ,נחשב
לעשייתדברמכוערוכנ"ל,ואולם,הרי
במקרהשלפנינו,לאהובאוכלעדויות,
או הוכחות שהאשה עשתה מעשה
מכוער,אלאכלידיעתנונובעתמהודאת
האשה,ועדותושלאותוגברזר,ואםכן
שכלידיעתנונובעתמהודאתהאשה
ועדותושלאותוגברזר,הרישהאשה
טוענתוחוזרתוטוענתשלאהיהלהכל
קשרגופניעםאותוגבר,וכןאותוגבר
זרטועןשלאהיהלוכלקשרגופניעם
האשה,ולכןישלנופהדיןשלהפה
שאסרהואהפהשהתיר,והיינו,עדכמה
שאתהמאמיןלאשהשהיתהבדירהאחת
עםאותוגבר,וכןעדכמהשאתהמאמין
לגבר,חייבאתהכמו"כלהאמיןשלא
היהפהמעשהזנות,ואםכןנשארלנו
פה ,מעשה מכוער ללא מעשה זנות,
שכברכתבנו,שאיןלהפסידלאשהאת
כתובתה,מצדמעשהמכוער,כלזמן
שלאהיהבומעשהזנות.וכןכתבלהדיא
בתשובותעבודתהגרשוניתשובהכ"ח
וז"לשם:
"העדא'שהעידשהואבעצמווקלונו
עשהאתהעמהדבריםמכוערים,איןזה
עדכיעור,כיוןשאמרשלאבאלכלל
מעשה,כינראהלע"דמהשאנואוסרים
ע"יעדיכיעור,זאתלאזאת,כיאם
משוםדאמרינןודאינעשהעבירה,וכן
מוכיחלשוןהרמב"םשכתובוז"לבפ'
כ"דמהל'אישות,כיצדהיאיוצאתמשום
ש"רכגוןשהיושםעדיםשעשתהדבר
מכוערביותר,שהדבריםמראיןשהיתה
שםעבירה,אבלבנ"דשהעדאמרשעשה
עמההדבריםמכוערים,הואאומרשלא
באלכללמעשהא"כנאמרשהפהשאסר
וכו'".
}ביה"דמוסיףואומר,הנההח"מבסימן
י"אס"קג'מסתפק,באשהשמצאוה
שעושהמעשהמכוער,וברורלנושלא
זינתהעכשיו,האםישלחוששמאזינתה

π

פעם אחרת ,ובב"ש ס"ק ד' כתב
שמהרמב"םמשמעשלאחיישינן,וכן
מביאבפ"תס"קז'בשםישועותיעקב.
ואולםבמקרהשלפנינואףלפיהח"מ
איןלחשוש,משוםדכלהסתפקותושל
הח"מלאהויאלאבמקום,שהידיעהעל
מעשההכיעורהיאע"יעדים,שהעדים
ראומעשהכיעורוראושלאהיהזנות,
וע"זמסתפקבח"מאוליישלחוששמא
פעםאחרתזינתה)הכוונהעםאותואדם
וכדמשתמעבשו"תהר"אמזרחיסימן
כ"ה שמביא הח"מ( ,משא"כ במקרה
שלפנינו,שכלהידיעהעלמעשההכיעור
נובעתרקמהודאתהאשה,ועדותהגבר,
וא"כלכו"עאףלדעתהח"מאיןלחשוש,
מדיןהפהשאסרהואהפהשהתיר,שהרי
האשהשאומרתשהיהמעשהמכוער,
היאעצמהאומרתשמעולםלאזינתה,
וכןאותוגברשמעידעלמעשההכעור,
הואעצמואומרשמעולםלאעשהעמה
מעשהזנות{.
נכוןהדבר,שבמקרהשלפנינויהפךהדבר
לעוברתעלדת,ואולםכפישכברכתבנו,
עוברתעלדתלאמפסידהכתובתה,אלא
לאחרהתראה,דברשלאהיהבמקרה
שלפנינו.
כמו"כיעוייןבשו"תחלקתיעקבחלק
א'סימןקמ"חוכןבשו"תיביעאומר
חלקג'סימןכ"א,כיטענתבעלנגד
אשתו,שהיאעוברתעלדת,לאתתקבל
אלאא"כהבעלעצמומקפידעלדברים
אלו,ולאבמקוםכבמקרהשלפנינושהבעל
עצמולאהיהמקפידכמובאבפס"דמיום
י"טתמוזתשנ"ח).(13.7.98
למסקנתהדבריםבמקרהשלפנינו,הבעל
חייבלאשהאתכתובתהותוספת
כתובתה".
"לאורכלהנ"למחליטביה"דכדלהלן:
א(סעיףב'מפסקהדיןמיוםי"טתמוז
תשנ"ח)(13.7.98נשארבתוקפו,והנתבע
חייב לשלם לגרושתו את כתובתה
ותוספתכתובתה.
ב(סכוםהכתובהותוספתהכתובהעומד
עלסךמאהושמוניםאלף)(180,000-
ש"חועלהנתבעלשלםלגרושתוסכום
זה".
תיקמס'058495904-21-
ניתן ביום י"ד תמוז תש"ס )(17.7.00
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ביתהדיןהרבניהגדול:

תיקמס'070854223-64-1
ניתן ביום כ"ה אדר תשנ"ח )(23.3.98
פסק דין זה רלוונטי גם למדור הצמדת כתובה

הרבשלמה דיכובסקי–אב"ד,יו"ר
הרביוסף נדב–דיין
הרבזלמן נ .גולדברג–דיין

¢˙„¯ÂÓ¢†˙ÚË·†‰·Â˙Î†„ÒÙ‰.9
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העובדות:

ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:

בעקבותפניתיורשיהמתלביה"דלהכריז
על אלמנתו כמורדת בכדי להפסידה
כתובתה,דןביה"דהגדולהאםישלו
סמכותחוקיתלדוןבכךוהאםעפ"יההלכה
ניתןבכלללהכריזעלאלמנהכמורדת.

נפסק:

הרב דיכובסקי:
ב"כהמערערתמבקשמאתנולבצעמשימה
"בלתיאפשרית".לקבועכילביה"דהרבני
ישסמכותחוקיתויכולתהלכתית,להכריז
עלהמשיבהכמורדת,לאחרמותבעלה.
וזאת בכדי להפסיד לה את הכתובה.
הדבראינואפשרי.
לאחרמותושלאדם,הדיוןאינובגדר
"ענינינישואיןוגירושין",אלאהופךלהיות
דיוןרכושיבעניןירושה.לאניתןלדון
כמורדת,מכוחענייני"נישואיןוגירושין",
כאשרהאשהאלמנה,ובעלהשוכןבגנזי
מרומים.
גםהלכתית-מורדתזקוקה"להתראות
והמלכות"כיצדנתרהאשהשתחזוראל
בעלה המת? אין דבר כזה בהלכה.
העובדהכיהצדדיםלאחיובשלוה,ובנחת,
אינהמספקתלקבועכיהאשההפסידה
כתובתה,ללאהכרזתהכמורדתבאופן
פורמלי.הדברלאניתןלהעשות,לאחר
המותבשוםפנים.
חבל שאין בידינו להחיות מתים.
אולםבמצבהקיים,איןשוםאפשרות
לקייםדיוןבנושא.
הערעורנדחה.
א.ביה"דקובעכיהסמכותלהחליטבענין
הכתובהמסורהלביה"ד-כעניןהנוגע
לנישואיןוגירושין.
ב.ביה"דקובעכיהאלמנההמשיבהזכאית
לכתובה ,וכן קובע ביה"ד כי הכתובה
תשולםלפיהסכוםהנקובבשטרהכתובה
וללאהצמדהוריבית.

הרבאליהו עצור–אב"ד
הרבסעדיה שרעבי –דיין
הרבחיים ש .רוזנטל –דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרב שלמה דיכובסקי–אב"ד,יו"ר
הרבעזרא בר שלום–דיין
הרבאברהם שרמן–דיין

העובדות:

כשלוששניםקודםלפס"דהראשוןנחתם
הסכם גירושין בין בני הזוג .בני הזוג
התגרשווהותירובידיביה"דלהחליט
בענייןמזונותבתםהקטינה,בענייןחלוקת
רכושםובענייןזכאותהשלהאשהלכתובה.
הגירושיןהיוביוזמתהאשהבשלבעיות
רפואיותשלהבעל,החולה,ביןהיתר,
במחלתהנפילה.בעיותאלההיוידועות
לאשה לפני הנישואין .האשה תבעה
כתובתהומחציתמדירתםהמשותפת.
הבעל טען כי היא מורדת ולכן היא
מפסידהכתובתהואףאיןלהזכותבדירתם
אשררשומהעלשםשניהם.הדירהמומנה
ממשכנתאלזוגותצעיריםומסכוםמזומן
אשרניתןברובוע"יהוריהבעלוחלקו
מכספיהמתנותלחתונה.הסכוםהנקוב
בכתובההוא,$25,000ומופיעבההניסוח
המקובלבנוסחכתובהספרדית":והודה
החתן הנזכר שקבלם ועלו ובאו לידו
ורשותובמושלםעדהפרוטההאחרונה
ורצהוהעלםעלעצמוכנכסיצאןברזל".

נפסק :
ביה"ד הרבני האזורי:
בפסה"דניתנושלושדעותשונותמבלי
לקבועדעתרוב:
דעהא':האשהמורדתועלכןהיאאינה
זכאיתלכתובהואףמפסידהמתנותיה.
חלקהבדירההואמכחהמתנותולכןאין
להכלחלקבדירה.
דעהב':לאשהאיןדיןמורדתולכןזכאית
ל$25,000-עפ"יהודאתהבעלבכתובה.
לגביהדירה:נקבעכילאשהלאהיהחלק

בדירהאלארקבמשכנתאשניתנהלהם
במשותף ולכן היא זכאית ל"מחצית
המשכנתא כפי האחוזים של המשכנתא
במחירהדירה".
דעהג':האשההיאספקמורדת.לכן,הולכים
לפיהחזקה.הגרושהואהמוחזקבכתובה
ולכןאיאפשרלהוציאממנו.לעומתזאת
כיון שהדירה רשומה ע"ש שני הצדדים
האשהמוחזקתבחצידירה.
ביה"ד הרבני הגדול:
בפסקדינוהראשוןצייןביה"דהגדולכילא
יתכןשביה"דהאזוריייתןפסקדיןהמציג
שלושדעותשונותמבלילסכםאתהתוצאה
וכי על פסק דין להיות ברור ,חלוט
ואופרטיבי.בנוסף,מביעביה"דהגדולתמיהה
עלכךשמזונותהקטינהנקבעוע"יביה"ד
האזורי רק לאחר  3שנים מיום הסכם
הגירושין,ואלהרקמזונותמכאןולהבא
וללאכלהתייחסותלמזונותהעבר,וזאת
למרותשההסכםקבעכימזונותיהייקצבו
ע"י ביה"ד .ביה"ד האזורי לא נימק את
החלטתוזו.
ביה"דקצבלבניהזוגשבועייםלנהלמו"מ
בנוגעלשאלותהמזונות,הכתובהוהדירה.
בהעדרהסכמהיוחזרהתיקלביה"דהאזורי
להבהרתפסיקתו.בהעדרפסיקהשלביה"ד
האזוריתוךחודשימים,יוחזרהתיקלביה"ד
הגדולאשרידוןויפסוקבדבר.
ביה"ד הרבני הגדול:
בפסקדינוהשניקובעביה"דלענייןהדירה
כיאיןלראותברישוםהדירהע"שהצדדים
במשותףכמתנהלאשה.ניתןלומר,כיהוסכם
לתת לאשה חלק שווה בדירה תמורת
השימוש במתנות החתונה ובזכותה
למשכנתאמיוחדת)זוגצעיר(.בנוסף,אין
מדוברבמתנהשנתןהבעללאשה,אלא
תשלוםחלקמןהסכוםשהיאהיתהאמורה
לשלם.הכסףשולםלמוכראשרהקנהאת
הדירהלשניהםבאופןשווהולכןלכלהיותר
ניתןלראותבכך"פורעחובושלחבירו".
ביה"ד ער לכך שחברות שונות נוקטות
הסדריםשוניםלקראתהנישואין:יששצד
הכלהנותןיותר,יששצדהחתןנותןיותר
ויששנוהגיםלחלקבשווה.לעיתים,כאשר
מדוברבצדבעלסגולהמיוחדתהצדהשני
נותן יותר ויש שמחלקים לפי יכולתם
הכלכלית.בכלהמקריםרישוםהדירהע"ש
שניהצדדיםבשווהמטרתולתתלשניהם
הרגשה נוחה ,והוא אינו מותנה בחיים
מאושריםעדסוףימיהםאובכלתנאיאחר,
אלאהואחלקמקובלמהסדריהנישואין.
איןמשמעותלעובדהשצדאחדנתןיותר
"וכלאחדמוותרלזולתובזה".

ביה"דקובעכי"לאורהבעיותהרפואיות
שישלמשיב,ניתןלומרכיהוסכםשצד
החתןיתןיותר,למרותשהדירהתרשם
בשווהע"שהצדדים".
על כן האשה זכאית למחצית הדירה.
לענייןהכתובהקובעביה"דכיאיןהאשה
מורדת.הבעלאכןלוקהבדברשהואבגדר
"מוםגדול"שאדםסביראינויכוללסבול.
ואףששמעההאשהמרופאעלמחלתו
שלהבעללפנישנישאו,הרישהיאיכולה
לטעוןשלאתיארהלעצמהעדכמהמצבו
קשהו"אינהדומהשמיעהלראיה"".יש
לצרףכאןגםאתדעתהבית-שמואל
)אה"עסי'קנ"דסק"ב(כיבנכפה]=חולה
במחלתהנפילה[גםלדעתהרמ"אשאין
כופיןלהוציא,איןדינהכמורדתאםאין
רצונה לדור עמו ויכולה לומר קים לי
כאותםפוסקים".עלכןאיןמקוםלהפסד
כתובה.
מלשוןהכתובההספרדיתדנןעולהכי
לאשהנכסיצאןברזלאצלהבעל,והבעל
מודה על כך .יש כאן מעין אודיתא
המחייבתאתהבעלגםכאשרברורשלא
הכניסהלודבר,ולכאורהלאניתןלהפסידה
נכסיםאלה.
למרותזאתלאנראהלביה"דכיהיהבדעת
הבעל"ללקותבכפליים:גםלרשוםאת
מחציתהדירהעלשמה,וגםלהעניקלה
נכסי צאן ברזל פיקטיביים" .לכן פסק
ביה"דכיגםאםאיןהאשהבגדרמורדת
וזכותהלקבלכתובההרישישלהסתפק
בהעברתמחציתהדירהלזכותהוהכתובה
כלולהבמחציתזו.
לענייןמזונותהילדהמחילביה"דלמפרע
את פסיקת ביה"ד האזורי בדבר גובה
המזונותמיוםהגירושין)שלושוחצישנים
קודםלכן(.הסכוםשנקבעיהיהצמוד
למדד.
באזורי :תיק מס' 017412081-27-1
ניתן ביום ז' כסלו תשס"ג )(12.11.02
בגדול :תיק מס' 011877149-27-1
ניתן ביום י"א אייר תשס"ג )(13.5.03
בגדול :תיק מס' 011877149-27-1
ניתן ביום כ"ב אדר תשס"ד )(15.3.04
הופיעו:טו"ריעקברבין)לאשה(;
עו"דאברהםרוזנטל)לבעל(
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·ÌÎÒ‰†ÈÙ†ÏÚ†Â·ÂÈÁ†ÔÈ·Â†‰·Â˙Î
¯ÒÂÁ†È·‚Ï†ÏÚ·‰†˙ÂÚË·†ÔÂÈ„†ªÔÂÓÓ
È·‚ÏÂ†‰·Â˙Î‰†¯Ë˘†Ï˘†Â˙Â¯˘Î
‰·ÈÈÁ˙‰˘†˘ÂÎ¯Ï†Ú‚Â‰†ÂÁÒÂ
ÆÂÏ†ÒÈÎ‰Ï†‰˘‡‰
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבמשה טופיק–דיין,יו"ר
הרבח .ג .צימבליסט–דיין
הרבזלמן נ .גולדברג–דיין

העובדות:

הבעלטעןכיהואפטורמתשלוםמלוא
סכוםהכתובהמכמהסיבות:
.1שטרהכתובהאיננוכשרמשוםשבין
גוףהשטרוחתימתהעדיםנותרושתי
שורותריקות.אמנםבמועצההדתית
שמורשטרכתובהשבואיןבעיהזואבל
זהוהעתקבלבדולאניתןלייחסלו
מעמדשלשטרכתובהכשר.
.2מתןחלקושלהבעלבדירהלאשה
מהווה תשלום חלק מן הכתובה.
.3הכתובהמכילההתחייבותשלהאשה
להכנסתנכסיצאןברזל.הבעלמייחס
התחייבותזולהבטחתהשלהאשהלתת
לושתידירות.מכיוןשההתחייבותלא
קוימהמשפיעהדברעלחיובושלהבעל
בסכוםהנקובבכתובה.
דעתהרובבביה"דהאזוריקבלהאת
טענתוהשניהשלהבעלוקבעהכייש
לקזזמסכוםהכתובהאתשווימחצית
הדירהשנתןלאשהולחייבאתהבעל
בתשלוםשארשוויהכתובהבתשלומים
חודשייםשל500ש"ח.דעתהמיעוט
סברה כי יש לחייבו במלוא סכום
הכתובה .שני הצדדים ערערו.

נפסק:
הרב צימבליסט:
"נראהלענ"דלקבלאתדעתהמיעוט,
הגר"צאלגרבלי,שהבעלחייבבמלוא
סכוםהכתוב,וכפישיבואר.
הנהבעניןכשרותשטריהכתובות,נראה
לכאורהשהכתובהשבמועצההדתית
כשרההיא,ומהשכתבוחבריביה"ד
שאיןזואלאהעתקה,אכןכךזהנקרא.
אבללמעשהחתמוהעדיםוהחתןבבת
אחתעלשתיהכתובות,וישאפואלפנינו

±±

שתי כתובות .וא"כ אם נפסול את
הכתובההעיקריתבגללשתיהשיטות
החלקות,
ישלילךאחרהכתובההכשרה,והיאזו
שבמועצההדתית.ומהשהביאהגר"צ
אלגרבלימהב"חחו"מס"סמ"א,בקל
ישלחלקביןהנדונים,אךאיןצורך
להאריךבכלזה,כיגםאםנניחשבשתי
הכתובותאיאפשרלגבות,הריהחתן
מודהשחתםעלהכתובהושהתחייב
בקניןעלהסכוםהכתובבכתובה,וא"כ
ישלחייבומכחהתחייבותו.
ומהשטועןב"כהבעלשהבעלשילםלה
חלקמהכתובהע"ישהחזירלהאתחלקו
בדירה,תמהניאיךלאשמולבל"הסכם
יחסיממון"שביניהם,שבוכתוב"שהוא
מעביר לה חלקו בדירה ללא תמורה
ושאיןבהסכםזהכדילפגועבכלשאר
זכויותיהםשלהצדדיםמקשרהנישואין
ביניהם",והריברורשחיובהכתובההיא
אחת מהזכויות שנובעות מקשר
הנישואין,וע"זכתבשהעברתהדירה
אינהפוגעתבזכויותהללו,זאתאומרת
שאיןהעברתהדירהתשלוםלכתובה.
גםמהשמסתמךב"כהבעלעלנוסח
הכתובהשבוכתובשהכניסהלונצ"ב,
ופירששהכוונהלמהשהבטיחהלודירה
אחת ,ועוד דירה ,תמהני איך אפשר
לפרש כן ,כי הרי כתוב בכתובה:
שהכניסה,שהריבשעתהנשואיןעודלא
הכניסה לו כלום ,וגם לא טרח כלל
לעשות ע"ז חוזה המחייב )מה גם
שהאשה מכחישה את ההבטחה על
הדירההשניה(.ע"כהדעתנוטהלמה
שכתבהגר"צאלגרבלישבעצםלאהיו
כאןנצ"בכלל,אלאשמסדרהקידושין
השתמשבכתובהאשכנזיתמודפסת,
ולאטרחלמחוקאתהמיליםשלנצ"ב,
כי בכלל נראה שהמסדר לא דקדק
בדברים )כי בשתי הכתובות ישנם
שיבושיםגסים(.אושנאמרכמושכתב
הגרח"ירבינוביץשישכאן"אודיתא"
מצדהחתןשקיבלנצ"ב,עכ"פאיןלזה
קשרעםהדירות,וכנ"ל.
סוףדבר:חיובהכתובההואברור,וברור
גםשלאשילםע"חהכתובהכלום.וע"כ
ישלחייבובמלואסכוםהכתובה.אשר
לצורתהתשלום,ישלחייבובתשלומים
שלסך1,300ש"חשקללחודש,צמוד
למדדיוקרהמחיה".
הרב טופיק:
לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון

≤±

בחומרשבתיקישלהחליטלדחותאת
הערעור של הבעל על גובה התשלום
הכללישחוייבבווכןלהעלותאתהסכום
החודשיבוחוייבמ500-ש"חלאלףש"ח.
הרב גולדברג:
מצטרףלדעתהרבניםלדחותאתערעור
הבעלולחייבובתשלומיםשלאלףש"ח
לחודש.

תיקמספר064519143-21-1:
ניתן ביום כ"ב אייר תשנ"ח )(18.5.98

הערה:לעמדהדומהראהגםפסקיהדין:
ער/תש"מ,193/פד"ריא,עמ';362תיק
/2966מג,פד"ריג,עמ'.303
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"לאור האמור לעיל מחליטיםÏ˘† È˙ÎÏ‰‰† ‰„ÓÚÓ·Â† ÔÈ˘Â¯È‚‰ :
Í¯Ú† ˙‡† „ÈÓˆ‰Ï† ÂÈÓÈ·† ˙ÏÂÎÈ‰
ÍÎ†ÏÚ†Â˙‰†‡Ï˘Î†„„ÓÏ†‰·Â˙Î‰
א.דוחיםאתהערעור.
ÆÌÈ„„ˆ‰
ב .בעניין התשלומים ,הבעל ישלם
סכוםשל1,000שקללחודש.
סעיףזהניתןברובדעות".
תיקמספר015575723-64-1:
ניתןביוםכ"גאיירתש"ס)(28.5.00

¥†ßÒÓ†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ

‰·Â˙Î
‰·Â˙Î‰†˙„Óˆ‰
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ø„„ÓÏ† „ÂÓˆ† ‡Â‰˘Î† ‰·Â˙Î‰
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבמאיר יששכר מאזוז–דיין

נפסק :

נהוגבכלבתיהדיןבארץמקדמתדנא,
והלכהזוקבועהשניםרבותשאיןהצמדה
לכתובה}אלאאםכןתהיהתקנהמחודשת
מטעםכלבתיהדיןשכנראהתחייברק
זוגותהנישאיםמכאןואילך,ובודאילא
עלהנשואיןבעברשלאהיתהדעתםעל
הצמדהבעתהתחייבותם{.

ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
ההרכבהמיוחדשבראשותראש
אבותבתיהדין)לשעבר(:
הרבשאר ישוב כהן  -הרבהראשילחיפה

העובדות:

לאחרהתדיינויותרבותשארכוכמהשנים
נקבעשהבעלחייבלגרשאתאשתומיד,
למרותטענותיוהחוזרותונשנותכירצונו
בשלוםבית.זאתעלפימספרראיותלכך
שהכהאתאשתוובפרטשאףהורשעעל
כךבדין.ביה"דאףקבעכיאםיסרבלתת
גטניתןיהיהלכפותו.במקבילנקבעכי
הבעלישלםלאשתו,עודלפנימתןהגט
אתהכתובה–עיקרותוספת-כשהערך
הנקובבהצמודלמדד.הכתובהנכתבה
בשנתתשל"ח)(1978והסכוםהנקובבה
הוא180,00לירות.

נפסק:

ניתןלחייבאתהבעלבתשלוםהכתובה
כברכעת.זאתעלסמךפסיקתםשל
מספרראשונים,פסיקההמופיעהבדברי
הרמ"אבסימןקנד,ולפיהמישנקבעכי
הואחייבלגרש",אע"גדאיןכופיןלגרש,
מכלמקוםכופיןאותוליתןכתובהמיד,
וכןהנדוניאדאנעלתליה".ביה"דמביא
מספרפוסקיםעלפיהםניתןלקבועכי
במקרהבוהחיובבגטנובעמהתנהגות
הבעלהרישתשלוםהכתובהכוללגםאת
התוספת,וכךגםנקבעובוססבפסה"ד
שבפד"רא,עמ'.201
ברורשערךההתחייבותשבכתובהצריך
להיות צמוד ,גם אם לא התנו על כך
הצדדיםבפירוש.אחרת,הכתובההינה
ממשחוכאואיטלולה,והיהאסורלבעל
לקייםאתאשתואפילורגעאחד.ערכה
הנומינלישלהכתובהבימינוהוא18ש"ח!
תחשיבהצמדתהכתובהמגלהכיערכה

הריאליהוא30,427ש"ח,ואותועלהבעל
לשלםמידלאשה.
מהו הבסיס המאפשר את הצמדת ערך
הכתובה?
ישלחלקביןהצמדהשלהלוואהוביןהצמדה
שלהכתובהשהיאכמעשהבית-דין.בעניין
הצמדתההלוואהנחלקוהפוסקיםלגבי
הלוואות שלא הותנה עליהן במפורש
להצמידן.ישנםפוסקיםהסובריםשאםחל
פיחותבערךהמטבעהרישהפסידהמלווה
משוםשזהו'דינאדמלכותאדינא',ובסמכותה
לפחתאתערךהמטבעשלה.כנגדםישנם
פוסקים)כדוגמתמהרשד"ם,חו"מסי'עה(
הסבוריםשזהדברשאיןהדעתסובלתו,
שילווהאדםלחברומאהובשעתהפרעון
יתןלושמוניםבלבד",וכלבןדעתיודה
שכךהיאהסברא".בכלזאת,כאמור,פוסקים
רביםחולקיםעלכךותוליםהדברבדין
המלכות)ראו:ריב"ש,סי'קצזוחתםסופר,
ח"ד,סי'קטז(.ישנםגםפוסקים)כדוגמת
נתיבותהמשפטלסי'עד,ס"קה(המחלקים
ביןמקרהבוהמטבעבונתנהההלוואהיצא
מןהמחזורואזישלהחזיראתההלוואה
במטבעהנהוגכעתוביןמקרהבורקפיחות
בערךהמטבע,שאזתוחזרההלוואהבדיוק
כפישניתנה,באותומטבע,למרותשערכו
נמוךיותר.
"וראהעודמ"שבעניןזהבאגרותמשה
הגר"מפיינשטייןזצ"ל)יו"דח"בסי'קי"ד(
בעניןצדקהומעשרכספים,דעתושמעיקר
הדין:חייבהלווהלשלםלמלוהלפיהערך
הריאלי,אלאשלעניןהלואהדינאדמלכותא
דינא,והמלכותקבעשניתןלפרועבסכום
הנומינלי,אבללעניןמעשר-כספים,אין
"דינאדמלכותא"ומשוםכךהערךהריאלי
הואהאמיתיוישלהתחשברקבו.לכאורה
גםבמעשרכספיםכך,בעניניכתובהשעל
פיההלכהאפילומדינאדמלכותא)אםשייך
זהבכללבמדינת-ישראלואכמ"לבזה(נתון
הכחבידיביתהדין,לפסוקבכלענינינשואין
וגרושיןוהכתובהבכללזה-ודאישעלינו
לפסוקע"פדין-תורה)עייןמ"שחזוןאיש
שם,אותל"בדישראלעםחברו-צריך
לדוןדיןהתורה(.לכןלכאורהברורשיש
לעשות ע"פ הצדק והיושר ולחייב את
ההצמדה".
מעברלכך,מכיוןשבכתובהעסקינןולא
בהלוואה",הרישחששריביתאיננושייך
כאןכללוכללשהכלהואתנאיביתדיןולא
"אגרנטר"והדבריםאמוריםהןלגביהכתובה
והןלגביהתוספת.

"לכןבנידוןדידןשהכתובההיתהבלירות
ישראליותוהמלכות-מדינתישראל-
בטלהערכןלגמרי,שאיןלהםשוםערך
בשוק,הריזהכמטבעשנפסלובכךלכאורה
יודוכלהחולקים,שלאנחלקואלאבנפחת
אובנפסלואיתליהדרךלמישו)עפ"יסוגית
ב"קצ"דהנ"ל(הלירותהישראליותאין
שוםמקוםבעולםשישלהםערךכלשהוא
והרילכו"עליתלהואורחאלמישו-וזהו
מטבעשנפסלשהכליודושנותןהחייב
כמטבעהיוצאת".

אינםשויםכלום–בשוםמקוםולכן
נראהלנושדינםפשוטבמטבעשנפסל
וצריךלתתעפ"יערכםבזמןההתחייבות
במטבעהחדשובזהכתבבעל"אגרות
משה",יו"דסימןקי"דשרובהבריות
בישראלדעתםעלהדולר,מפניהקשרים
הכלכלייםשביןשתיהמדינות,אםכי
אפשרלשערגםשהמצבהיוםבישראל
שהשכרוהמשכורתקשוריםלאינדקס
דעתרובהבריותעלהאינדקסוישלעיין
בדבר.

"נבררכעתכמהלחייבאתהבעללשלם
ואיזוהצמדה-ולחילופיןאיזומטבעאו
אולישווישלמטבעישלחייבבדיןזה.

זאתועוד.יתכןשבזמןהט"זלאהיו
כותבין"בסךהכלכתובהנדוניאותוספת
עוליםלכך",שבזהקבלוהצדדיםעליהם
ערךמסוים,ולאשייךוניתןלחלקבין
העיקרשהואבכסףצוריוביןהתוספת
שהיא המטבע רגיל וברוב הכתובות
בישראלוגםבנידוןדידןכךכתבו":סך
הכלכתובה,נדוניאותוספתעוליםלסך
וכו'" והרי יש כאן מיזוג של העיקר
והתוספתואפשרלומרע"זשברגעשהרב
מסדרהחו"קכב"כשלהרבנותמקריא
זאתוהחתןחותםומקבלעליובקנין
לפניואתההתחיבותשייךונעשהלמעשה
הכל"בתנאיבי"ד".לכןנראהלנוברור
שלגבי מטבע שהוחלף דינו כמטבע
שנפסלוישלשלםערכובמטבעהחדש
ולגביהפיחותהזוחל"לבבי"דמתנה"
שמהשהשאירוחכמיםלכלאחד,דהיינו
שניהצדדים-לקבועסכוםהנדוניא
והתוספתזהולגביהסכוםאבלברגע
שכתבווחתמונעשההכלכמעשהבי"ד,
גםהתנאיםהפרטייםשהתנוביניהם,
וכך נראה מדברי הרב מרבותינו
הראשונים והאחרונים בדין הכתובה
ותנאיהואכמ"ל.

לכאורהעפ"יהמהרשד"םהנ"לאומדיןדעת
הצדדים–ואמדןזהקובעשכוונתםלערך
הסכוםבעתההתחייבות.
אלא אולי יש לעיין שמה שלא הצריך
המהרשד"םהתנאיהמפורששלההצמדה,
משוםדהוי"מילתאדלאשכיח"–והרי
פיחותמטבע,דהיינו,ביטולווהפחתתוהוא
בימינושכיחושכיח.לענ"די"לשבכתובה
שאינםמתניםכרצונם,והואכ"מעשהבי"ד",
סומכתדעתםשלהחתןוהכלהעלבי"ד
שיעשוכהוגן,וכצדקואינםמתניםבמפורש
–ואיןזהמעכבלפסוקכפיהערךהאמיתי
ואיןזהמעכב.ע"עבהגהותחכמתשלמה
לשו"עחו"מסוףסימןע"זשכתב":נשאלתי
בעניןבנקנוטיםשהוזלווכו'ושמעתיבשם
הגאוןר'משולםמפטרסבורגשכתבשאין
דווחבמטבערקבשטרותוהלווהשטרות
ונפסלוצריךלשלםרקרו"מכתבדאפשר
רקבנפסלולגמריולאבהוזלו"-והריכבר
כתבנושאנועוסקיםבמטבעשלשטרות
שנפסלולגמרי–ובכךיודורובהפוסקים
שצריךלשלםמלואערכם.
ראוישנבהירכילענ"דאיןלחלקכללבין
עיקר הכתובה לבין התוספת ואע"פ
שלכאורהקשהממהשדןמרןהט"זבאבהע"ז
סימןס"ווסימןה'לגבימטבעשנפחתכיצד
ישלםוחילקביןהחלקיםהשוניםבכתובה
שאתהעיקרישלםבחדש.אךאתמהשקבל
על עצמו כנגד מה שהכניסה לו ,ישלם
במטבעישןכפיערכו.נראהלנושישלחלק
ביןהמצבשדןבוהט"זלביןהמצבבזמננו,
כמושהגדירזאתמרןהחזון-איש)ב"ק,
י"ג,אותל"א(שעניןהמטבעותבזמננו
נשתנו,שאיןלהםשיוויבחומרםכלום,רק
שהםכשטרעלאוצרהממשלה,ובזההם
מקיימיםערכםוכשיפסלואינםשויםכלום.
בזמננוהלירותואפילוהשקליםהישנים

כאמור,דעתנושישלחייבהבעללשלם
מלוא ההצמדה וזאת מכמה סיבות:
א( מדובר בכתובה ולא במלוה.
ב( חסרון התנאי אינו מעכב  -הוא
משוםשכתובהבמעשהבי"דדמיאכלשון
ראבי"ה בקונטרס "משפט-הכתובה"
סימןתתקי"טהוצ'מכוןהריפישלועיין
בהערותינו שם ,והובא בהגה"מ על
הרמב"םה'אישות,והריזהתלויבדעת
בי"ד,לבררההצמדהותנאיהביןלגבי
העיקרוביןלגביהתוספת.
ג(שלאכמובמלווהאין"דינאדמלכותא"
כנגדההצמדהשלאפרשוההצדדים,
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ואדרבאהמלכותמסרהזאתגםמצדה
לידיבי"ד)אםבכללשייךזאתבמדינה
יהודית,
לומר"דינאדמלכותא"(ֶ.
ד(אתהסכוםשבכתובהזוישלדוןכמו
"מטבע שנפסלה" ,לגמרי ,כי כתוב
בכתובה"לירותישראליות",ומטבעזו
עברה ובטלה מן העולם והמטבע
המקובלתהעוברתלסוחרהיוםהיא
השקלהחדש-ואוליישמקוםלומר,
לכמה שיטות שצריך לתת שקלים
חדשים ,כערך  הלירות הישראליות
שהתחייב-אךהכרענולאחרהעיון
שעליולתתעלפיערךשלאומדןדעתו
בזמןההתחייבות.
נוסיףעודכילמיטבידיעתנודנההרבנות
הראשיתלישראלעודלפניכמהשנים
והחליטה על העקרון של ההצמדה
הכתובה,ואםכיעדייןלאפשטהתקנה
זו-בעינההיאעומדת,וראוילסמוך
עליה,בדיןזה.
לכןהכתובהוהתוספתשבעלזהצריך
לשלםלאשתועוליםלסךשלושיםאלף
ועודארבעמאותעשריםושבעש"ח
)30,427ש"ח(.
)ע"פההערכההבנקאיתבדברהערך
הצמודשלהסכוםשבכתובהבתאריך
כתיבתה(.
אמנם,ראינובפס"דביה"דהגדולבענין
הצמדה-מש'מרןהגר"שגורןשליט"א
בהרחבהבעניןהצמדתמזונותליוקר
המחיה,שאיןלראותבהםהצמדה"לדבר
שאינוקצוב"ולחושלשיטתהרמב"ם
שהתחייבותבדברשאינוקצובאינה
תופסת,אע"פשחלקועליוכלהבאים
אחריו,כמושכתבבשו"עחו"מסימן
ס',סעיףב')ראהכללשונובפסקידין
חי"אעמוד236ואילך(.דעתושלהגר"ש
שליט"א שדן שם באריכות בשיטת
החתםסופרו"החזוןאיש"הנ"ל-שבזמן
שלאינפלציה-התחייבותלסלמזונות
כמוהכהתחייבותבדברשהואקצוב,
ואינומשתנה.עודכתבשםבקשרלדברי
המהרשד"םשפיחותהוא"מילתאדלא
שכיח",וברורשהתיחסלמלכותתוגרמה
בזמנוולאלמדינותאחרותשבהןהוא
"מילתאדשכיחא"וכפישכתבבכנה"ג
)חו"מ,סימןרכ"האותל"ז(ובדברי
הכנסתהגדולה,וכברכתבכןהרדב"ז
שהובאשםועודפוסקיםוזהפשוט.
עי"ש שהכריעו הגר"ש גורן שליט"א

±¥

והגר"מאליהושליט"אשלאכחברםהגר"י
קאפחשליט"א,שאיןלראותבהצמדה
התחיבותשרירותיתולקבלשלכךנתכון
רבינוהרמב"םבה'מלוהולווהפכ"ה,הי"ג
שהואכשכרשאינוקצוב-והכריעודין
זה ברוב .לענ"ד ,לפי המצב במדינת
ישראל,דברמצויהואשההצמדהאינהאלאשמירתהערךשלהכסףותולו-
בעניןמזונות-פשוטהואשההסכםאו
הפסק ,הינו :כדי פרנסתה והוצאותיה
ועליתהמדדמעלההוצאותיהודילמבין.
עלפיזהישעלינולגשתלפתרוןבעית
הכתובהוהתוספת".
ישלהוסיףכי"בעניןכתובה-ביןלשיטה
שהיא"מדאורייתא"וביןלשיטהשהיא
"מדרבנו"עיקרהטעםהוא":שלאתהא
קלהבעיניולהוציאה"-וברורופשוט
ששמירתהערךהיאחיונית-הןלגבי
עיקרכתובהוכןלגביהתוספתוהןלגבי
מהשהביאהלו-שהואכנכסיצאןברזל
)רמ"אאה"עסי'ס"וסעיףא'עי"ש(".

נ"לשהכליודו,שישלשלםבשערהיוצא
 ולכאורה היה עלינו לקבל הערכתהצדדיםכמושהסכימוביניהםולחייב
מאהושמוניםאלףשקליםחדשים,אלא
משוםששיךכאןאולי"ידבעלהשטרעל
התחתונה",לחשבלפיהערךהמעשישהיה
בזמןכתיבתהכתובהעלפיהאינדקס,או
הדולרולחייבהבעללשלםכןכיום".
אמנםישמקוםלשאול"אםשייךכאן
"יד בעל השטר על התחתונה" לגבי
הסכומיםשהם"מדאורייתא"אואפילו
מתקנתחכמים-שזהתלויבמהשחייבה
תורהאוחכמיםוזהשייךרקאוליבמה
שהתחייב בכספים להוסיף ולהתחייב
משלוומרצונוהחופשי-וכמ"שלעיל,
ואמנםלכאורהמאחרשהכתובהכמעשה
בי"דדמיא,הכלתלויבדעתביתדיןואין
זהכשטרחוברגיל)ועייןמהשכתבנו
בזה בקונטרס משפטי הכתובה ,ספר
ראבי"הח"גבהוצאתמכוןהריפישל(
ואכמ"ל".

ישלהבחיןביןהמקרהדנןוביןהמקרה
שנידוןבביתהדיןהגדולבשנתתשמ"א
ופורסםבפד"ריאעמ',362שםהכילה
הכתובההתחייבותשל200זוזדאורייתא,
תוספתשל200זקוקיםועודתוספתשל
30,000ל"י,והדייניםחישבואתערך
הכסףלפימשקלווהוסיפהאתהסכום
הנקובבלירותללאכלהצמדה.אמנם,אין
הכתובהשבמקרההנידוןשםלפנינו,אך
ניתןלשערשלפי"נוסחהכתובהההיא
היו כשלושים אלף ל"י נוספים מחוץ
למאתייםזקוקיםכסףצרוףשהודהוקבל
עלעצמו,וחוץמןהכתובההנ"לשל
בתולה דאורייתא ולכן חייבו את שני
הסכומיםהזהוביםוהזוזיםבכסף,לפי
החישוב,והל"יהנוספיםכמבוארבפסקם.

אומנםישלפנינוברירהלאמודדעתו
בערךהדולרי,אובערךהאינדקס.לענ"ד
הדולרלכאורהאיננומטבעישראליוסתם
התחייבותצמודהישלאמודבערךהשוק
שלהמטבעלקנות"סלהמזונות",באותה
שעהולפיאותועקרוןעלינוללכתבנידון
דידןולחשבהכתובהעלפיהאינדקס-
ולכןישלחשבאתחובהכתובההזאת,
לפי מאה ושמונים אלף ל"י צמודים
לאינדקס  -שהם כיום כאמור ס"ה
 30אלף ועוד  427שקלים חדשים.

מה שאין כן במקרה שלפנינו ,שברור
שהסךמאהשמוניםוחמשאלףל"יהם
"סךהכלכתובה,נדוניאותוספת"-והרי
הואלענ"דכמושהסכימוהצדדיםביניהם
שזההסךהכוללוהמגיע,ולאכתוספת
עלכתובהדאורייתאוהנדוניאשהודהבה
וקבלעלעצמובלבד.
זאתועוד:ישהבדלעקרוניביןהמצב
בזמןמתןהפסקהנ"לוביןזמננו-אז
היתה הל"י לכל היותר מטבע שנפחת
והלכוהגאוניםבעליהפסקבשיטתרוב
הפוסקיםודלאכהמרשד"םשהבאנולעיל
ופסקולושישלםהתוספתבל"ישאינם
צמודים.מהשאיןכןבנדוןדידןשהל"י
כברמזמןשבקהחייםלכלחיוהואכמטבע
שנפסללגמרי,ובכךכמושכתבנולעיל

אמנםאילוהלכנולפידעתהממשלה
ובנק-ישראל,היהלכאורהראוילחקור
אחרי ערך ההצמדה לדולר או לסל
המטבעותשמכווןעלבנק-ישראלונוהג
בבנקים-אלאשכאמורלענ"דישלאמוד
דעת בי"ד והצדדים ולכן העדפנו את
ההצמדהלאינדקס.
נעירעודשלאנזקקנולטענתכב'המלומד
של הבעל שכתובה זו לא כתובה
"מדאורייתא",משוםשלאחשבנוערך
הכסףלפידאורייתאודרבנן,אלאעל-
פיערךהמטבעהישראליתשהכלעליו
הבעלכהערכהכוללתולאשייךבזה,כל
חילוקיהחישוביםשלכסףצורידאורייתא
אוכסףמדינרדרבנן-אמנם,גםאילו
הלכנו בדרך זו  -לענ"ד סתם כתובה
שכתובבה"דחזילךמנאי"אוסתםדחזי
לךהריזהכדאורייתא,לפחותלגביהעיקר
וישמקורותוטעמיםלכךואכמ"ל-ואילו
הלכנובדרךזוהיהעלהבעללשלםסכום
גדול.אלאשלענ"דישללכתאחריאומדן

דעת הצדדים ותנאי בית-הדין בזמן
הכתובהולהצמידסךהכלשלההתחייבות
לערךהשוקשלהמטבעולכןמכלהאמור
ברורלדעתנו:עלהבעללשלםלאשה
מידאתהסך30,427ש"ח-כפרעוןכלל
כתובתה".
תיקמס'מב1530/
ניתןבאבתשמ"ז
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ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
ההרכבהמיוחדשבראשותראש
אבותבתיהדין)לשעבר(:
הרבשאר ישוב כהן  -הרבהראשילחיפה

העובדות:

לאחר סכסוך ממושך בו תבע הבעל
להתגרש והאשה רצתה בשלום בית,
השתכנעביתהדיןכיעלהצדדיםלהתגרש
זה מזה ,ויפה שעה אחת קודם.
ביה"דפסקשעלהאשהלקבלאתמלוא
כתובתהאלאשנתעוררבודיוןלגבידרך
ההצמדהשלהסכוםהנקובבה:לדולר
אולמדד.

נפסק:

"הננימצטרףלחישובשנעשהע"יחברנו
הדייןהרבקולרשליט"א;ולמסקנה:שעל
הבעללשלםלאשהכתובתהלפיהערך
הדולרי שחושב במדוייק ע"י חברנו,
-ולפיהשערהיציגביוםהתשלום,אע"פ
שדעתונוטהיותרלהצמדהלאינדקס.
לחיבתהעיוןנוסיףונסביר:
עניןהתחיבותהכתובהאינותלויבאומדן
דעתהצדדים.לגבי"העיקר"שלהכתובה,
בודאי,שההתחייבותלערך,שהסכימו
עליו הצדדים בזמן הכתובה ,שרירה
וקיימת .אכן גם במה שנוגע לגבי
ה"תוספת"ושכנגדה,הכוללמהשנאמר
בכתובהעל"סךהכל,כתובהונדוניא
ותוספת"-למרותשלאהותנהבמפורש
ביןהצדדים,עניןההצמדה,הרילדעתנו
ישלומרעלכך":לבבי"דמתנהעלכך"-

שכלהתחייבויותהכתובהתלויותבדעת
בי"ד,והןכ"מעשהבי"ד",כמושכתברבינו
הראבי"הבקונטרס"משפטיהכתובה"שלו".
)מהדורת מכון הרי פישל ,עמ' רא"א(.
אמנםבפסה"דהקודםנכתבשישלהצמיד
למדדאךכאןישלהסכיםלדעתהדיינים
האחריםשסברוכיישלהצמידאתהכתובה
לדולר,משוםשבערךהדולרישנהיותר
קביעות.וכברכתבהרבמשהפיינשטיין
ב'אגרותמשה'שקרןגמ"חהפועלתבישראל
יכולהלהלוותאתכספהבדולרים"שהוא
עיקרהחשבוןבא"י".
לכאורהישנהבעיהעםההסתמכותעלדברי
מהרשד"םשאוזכרובפסה"דהקודם,שהרי
הואבונהאתדבריועלהעובדהשהמלווה
לאהתנהאתביצועההצמדהמשוםשלא
יכולהיהלשעראתהפיחותשהוא"דבר
שלאשכיח".והריבימינוהדברשכיחמאוד,
וממילאמישלאהתנהבמפורשעלההצמדה
כביכולויתרעליה!אלאשגםאםלאהיתה
התניהמפורשתניתןלהניחכיהאשהסמכה
עלדעתבי"דועלדעתהרבמסדרהקידושין
המוסמךעלידיביה"ד,שהריהכתובההיא
תנאיבי"ד"שלאתהאקלהבעיניולהוציאה",
וכאמורבפסה"דהקודם:עלביה"דלעשות
כהוגןותפקידוהואלשמורעלערךהכתובה
כדישתמלאאתייעודה.
"והנה:מןהראויהיהשהרבנותהראשית
תתנהבמפורשתנאיכזהבעניןהכתובה,
ואמנםבזמנודומנישנדוןוהוחלטהדבר
באופןעקרוניכך,ולאראיתישנתפרסמה
תקנהזוברבים,ונתפשטהברבים.אע"פכן
דעתנושלבבי"דמתנהעלכלכתובה,שיהא
כלהסכוםשבכתובהצמודלערכוהדולרי,
ביוםכתיבתהכתובה".

אםהצמידלאינדקס.איןאלמנטהזמן
שחלףקובע,כיהערךנשאראותוהערך
ב"נקודות"גםאםהמטבעהולכתופוחתת
ומוזלת.
בעניןהצמדהלדולראולאינדקסאםאין
בהמשוםריבית.ראהמש'מרןהגרצ"פ
פרנקזצ"לבהרצביבעניןמכירתבשר
לפנייציאתהשערומהשנסתפקהואלפי
שמחוסרמלאכותשחיטהוכו'ולכןשאלה
אםזהנקראשישלומאותוהמיןובודאי
שהואדברשבאלעולםועי'מ"שבענין
העברתסחורותצמודהלדולר)שםיו"ד
סימןק"לוקל"ה(-ואוליישלצרףבעניננו
שכלההתחייבותתלויהבדעתחכמים
והואתקנתחכמיםבתנאיכתובההקשורה
בשלוםביתשאיןלךמצוהגדולההימנה
ולאשייךכלללזמןשחלףובודאישאין
"אגרנטר"ולאגרעממ"שבס'ברכי-יוסף
יו"ד קס"ט בענין ממוני הציבור
שבארץ-ישראללצורךישובא"ישצדד
להתירמלווהברביתממשוכךפסקבהר
צבי שם בענין שטרות הכוללים".
"אמנם,לענ"ד,עניןשמירתערךהתחייבות
ביןבניזוג,לכאורה,ההצמדהלאינדקס
עדיפא-אךבאמתדברזהתלויבשודא
דדיינין,ועלמהדעתרובהבריותסומכת,
בהתחייבותזו,ולכןאנימצטרףלפס"ד,
לחייב הבעל בתשלום ערך הדולרי,
כנקובבהחלטתביה"ד.
∏†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ

ישלהדגישכיאיןבהצמדתהכתובהמשום
חשש ריבית .המקורות החוששים לכך
במקרהבופוחתהמטבעעוסקיםבהלוואה.
"ובודאילאשייךכללבענין-הכתובה-
אפילומשעתהעמדהלדין,שאיןכאןכלל
ענין"אגר-נטר",ולאאפילו"אבק-רבית"
בשמירתערךהכתובהכיוןשהיאתקנת
בית-דין,ועקרה-דאורייתא,וכלהנוסף:
דרבנן,לכמהשיטות,ואפילודינהכשטר-
אין בשמירת ערכה שאמרו חכמים:
שלאתהאבעיניוקלה-משוםרביתכלל
וכלל,ופשוטואכמ"ל.
בכללישלדוןבאופןעקרוניאםהלואה
שהתנועליהשישלמואותהלפיערךקבוע
מראש-אםישבכךמשוםחששרבית.
אפשר לטעון שהיא כמלוה מעות "על
המטבע"-אםהצמידלערךהדולר-ואפילו
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