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 ה"ב

 1043381/1  יק ת

 גדול ירושליםהבני רה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב מיכאל עמוס , רב אליהו היישריקה, חום שמואל גורטלר נרבה

 )ד נאוה פרס"ועו ד אברהם אינדורסקי"כ עו"ב י"ע(  תלוניפ :מערערתה
 גדנ
 )ז־פד איילה תל"כ עו"י ב"ע( לוניפ :משיבה

 ,ודירוצר הפנשל מי  עטיו ב–דה הדדית רימ: נדוןה
 השלכות על חיוב הכתובה ודינה כשהדבר נותר בספקה

 סק דיןפ

 : דייני בית הדין נחלקו בדעתם באשר לערעור זה

 :עה אד

 . בפנינו ערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי בנתניה

 : עתיק את מסקנות פסק הדיןנ

 :ןדיהת אור כל האמור לעיל קובע ביל"

ה  בגירושין  בגין  העילות  שהעלה  הבעל ישא  הוכחה  עילה  לחייב  את  האל.  א
 . בכתב תביעתו

 .עיף זה נקבע ברוב דעותס

 . ה לשלום בית נדחית מהנימוקים שהעלינוישענת האט. ב

, שנים  ספרממכיוון  שהצדדים  פרודים  הלכה  למעשה  ,  זאת  חד  עםי.  ג
ן להשאיר המצב הקיים ועל כי אי ןידת הקובע בי, וזה בושניהם  אינם רוצים ז

 . הצדדים להתגרש

  .בעל פטור מתשלום הכתובהה. ד

 .עיף זה ניתן ברוב דעותס

, הדירה  תימכר.  מורה  על  פירוק  השיתוף  ברכוש  הצדדים  ןידת  היב.  ה
 . ותמורתה תחולק שווה בשווה בין הצדדים

 .9:00עה ש) 30.6.15(ה "ג תמוז תשע"ובעים מועד לסידור גט ליום יק. ו

ת  עד  קרוב  משפחה  לצורך  בירור ווייל  הצדדים  להופיע  במועד  זה  בלע
 .שמות

ם יהיו לצדדים טענות בעניין זה א. רכוש הצדדים יחולק שווה בשווה  ארש.  ז
 ".מועד לדיון לאחר שיתגרשו ןידת היקבע בי



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

 תקופה  ובית  הת  אזב  עעלבה  שבעת  שוענת  טיא  הווב,  דין  הסק  פל  ערעור  עגישה  ההישאה
 וענת  טיא  הלכןו,  ית  בשלום  במה  עחיות  לליה  אחזור  יבעלה  שצונהריה  ה,    מכןחרא  לרוכהא
 . תובתה כתאקבל  לה למגיעש

 תאים  מיפול  טיקבל  שאחר  לק  רית  בשלום  לליה  אחזור  יבעלה  שרצתה  שודתה  ההישאה
 חיות לזרו חא לם ה– מעשה ל– לכן ודבריה לעהשא  לעלה בולםא, עסים כשעת בהתנהג ליצדכ
 . ית בשלוםב

 ריכיםם  צדדיצה  שןת  הדיי  בביעת  קם  עהישא  הכימה  הסאזורי  הןת  הדיבי  בדיונים  העתב
 מאחרו,  יפול  טקבל  לב  סירבעלהשכך    ב,לדבריה,  ליה  עכפתה  נו  זסכמתה  הולםא,  התגרשל

 יכוי  סיןוא,  עלה  בבין  לינה  בוק  ריחהווהת  הכיום  שינההב,  נפרד  ברים  גם  שהב  רמן  זברשע
 . יניהם בשרורי וחזור יהשלום שעשימ

 . תובה כהה לגיע מלא שאזורי הןידת העל קביעת בי אואמור הערעור הכ

 שום מהתגרש לריכים צהצדדים שמסקנתו לגיע הןידת הבי שולה עדין הסק פנימוקי ביוןמע
 . יניהם בשכון לחזור יא להשלום שבינים מםהני ושהתגרש לצונםרת  אביעו הצדדים השניש

 רוב  העתד:  תובהככאית  ל  זה  האישם  אאזורי  הןידת  הי  בבדעותהו  חלק  נכתובהין  הלעניו
 דין  הבתי  בפסוק  להגוניוון  ש  וכה  זל  עה  זורדים  מצדדים  השני  שןווי  כתובתה  לכאינה  זכאיתש
 הלכה  לוסקים  פלכןו.  מתנות  ותובה  כוספת  תפסידה  מהישא  הם  אדינא  דאקפוי  סו  הה  זמקרהש
 כול  יינו  אבעל  המאידךו,  תובה  כוספת  תבהו  גינה  אהישא  ה–  ראיה  הליו  עחברו  מהמוציאד
 . ה לתן נם אתנות מהישהא מהוציאל

 שום  מתובהככאית  ל  זה  האישטענתו  לולםא,  עיל  לאמור  לסכים  הוטעעת  המידדיין  שבה
 זקת חיש דתובתה כהישא להפסיד לפשר אי אספקומ, ורדת מהיתי ההישהא שוכיח הא להבעלש
 . כתובה התשלום בייב חהבעל שיובח

 :ושונ ל זו– מיעוט העת דבעל ברי דת אאבינ

 ינהה  היכפילהסיבה  ש  –רוחם  יו  נברל  שינו  דת  אביארנו  שדרך  באמנם  ו"
, הזמצב  לגיעו  ההם  מי  מסיבת  בשנה  מה  זין  אלכן  ויגון  עניעת  מחמת  מ
לא אדדית  הרידה  מל  שמצב  לרם  גו  ארד  מהם  מי  מנים  דנו  אאין  שכיוון  מ
בל   א,גטהיוב  חעניין  לה  זל  כנה  ה  –  ניהםשצד  מיגון  עמנוע  לדי  כחיוב  ב
 הישאה  אםהדון  לצטרך  נזה  ב,  כתובהמבעל  הת  אפטור  ל  אםהדון  לשנבוא  כ
תב כ – תובתהכפסידה מ הישהאשהסיבה שכיוון מ,  בעלהו  אמצבם  בשמה  א
 :רוחםיו נבר

א ללמיפק  ומשקל  לאדעתא  דדיליה  מה  ליהיב  דה  מכל  ווספת  תהפסידה  ו'
 '.הלהיב י

נו אשאין  כבל  א.  רםגבעל  הלא  שרור  בהם  שבמקרים  בק  ר]  כל  זה[  כן  םאו
הבעל שתובה  כיוב  חכל  כהיות  לדין  הזר  חרי  ה  ,הזמצב  לגורם  הי  מודעים  י

חזקת בשאר  נוכח  ילא  שכל  ו,  פסידהה  הישהאשוכיח  י  כן  אם  אלאייב  ח
איתי רכן  ו,  פיראש  ש"גרהב  בית  הדין  א  ןיד  יקספמספר  בסק  פם  גך  כ.  יובח
 ."הז ענייןבהאריך ש שם ןייע –רובר פ נ"גרהל שמאמרו ב) זטרך כ( ןידה תרשוב

 בעתש,  צדדים  הין  בהיו  שועיםירהא  מתרשמו  ההם  שולה  ערוב  העת  דכתבו  שהנימוקיםמ
 ליה  אחזור  יבעלה  שצתה  רא  לבר  כהישאה,  ר  כךח  אצרה  קקופה  תו  אהבית  מורחק  ההבעלש
 הישאה.  וצדקת  מהיתי  הא  להישא  המרידת  שוחלט  מאופן  בבעו  קא  לם  הם  גולםא.  ית  בשלוםל



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

3 

 יה שהכןיית, בריה דת אהוכיח לצליחה מהיתי הול. עסו כעת בבעל התנהגות הת  אתיארה  וענהט
 . תובה כמפסידה הורדת מין דה ליה הלאו, מרידתה בנוסה אתה הייה שהאישקבוע לפשרא

 היא  שפי  כתנהג  ההוא  שהישא  הענות  טת  אחיש  הכבעל  שהמאחר  שיא  הרוב  העת  דרםב
 ש  יכןל,  מרידתה  לצדקה  התה  היילא  וודם  קרבה  החלה  ההישא  הרידת  מלטענתוו,  תתארמ
, ראיה  הליו  עחברו  ממוציא  המרינן  אמספקו,  תובתה  כפסידה  ההישא  הם  אשקול  הפק  ספנינוב
  . תובתה כאשה לישלם שבעל הת אחייב לי אפשר אלכןו

אישה האם    ןידת  הבי  לשקול  הפק  סיש  ש–  תובה  כתביעותוד  בא  מצוי  מדבר  שהאחרומ
 . לכן נאריך בשאלה זו ונלבן דין זה להלכה, תובהכזכאית ל

 יון והכרעהד

 לדעתלו יה הא לכש' ךרעתיפיני יודע אם א'ענת ט. א

איני  יודע  אם :  "והנתבע  משיב,  "אתה  חייב  לי  ממון:  "הנה  ידוע  הדין  דאם  התובע  טוען

אולם  איני ,  י  חייב  ממוןנכון  שהיית:  "ואם  הנתבע  משיב.    הנתבע  חייב  לשלם–"  פרעתי

  בדבר  זה  נחלקו –וטענתו  היא  באופן  דלא  הווי  ליה  למידע  אם  פרע  "  יודע  אם  נפטרתי

 . הראשונים אם הנתבע חייב או פטור

. טר  בטענת  שמאיפש  חזקת  חיוב  שהנתבע  חייב  אין  הוא  יכול  להשייות  ה:  המחייבים  עםט
חייב  לשלם  הוא  משום  שיש   –  "יני  יודע  אם  נפטרתיא"שוטעמם  של  הפוטרים  דמה  שאמרו  

דלא  הווי [  תא  בטענתוואופן  שאין  רעב"  מא  נפטרתיש"אבל  כאשר  נתבע  טוען  ,  רעותא  בטענתו

 . 'מוציא מחברו עליו הראיהה'ואמרינן ', רי עדיף בלאו –רי ושמא ב '– ]ליה למידע

 . ור דעות הראשונים בזהיאמצורפים לתיק הארכתי בב בנימוקיםו

 אםש:  )קעח  ןמיסבן  העזר  א(  איר  מבית  הדברימלחייב  הביא  ראיה  לש  יורה  כא  לבנידוננו  הנהו
 שקול  הספק  ב–"  פטרתי  נמאש  "וען  טהבעלו"  תובתי  כשלם  לייב  חאתה  שריב  "וענת  טהישאה
 זקת  חיש  שחמתמ,  הישא  התובת  כשלם  לייבחאמרינן  שהבעל    הפסידה  כתובתה  הישא  הםא
 . פטר נמא שפק סיש ותובתה כהישא לשלם לייב חהבעל שיובח

 לאור הלכות סוטה –פטר מחיוב הכתובה נסודות הדין בספק פירעון ובספק אם י. ב

 : ור שכתבתי בעניינים אלו ביראביאו

 : ות שעלינו לבררקהספ אלוו

 י  הוולא  דאופןב"  רעתי  פם  אודע  ייניא  "וען  טהנתבעו"  רעת  פלא  שי  לריב  "וען  טובעת.  א
 ?]שפרע' טענינן'האם [ רע פם אשקול הפק סישש מקרה במה הדין – רע פם אמידע ליהל

, ם  הנתבע  פרע  א]שלא  מכוח  הטענות[  כל  העולםלשיש  ספק  השקול    מקרהבה  הדין  מ.  ב
 ? "רי לי שפרעתיב"הנתבע טוען ו, "א פרעל"והתובע טוען שהנתבע 

 יה לו לדעתהולא " איני יודע"טוען ה

 ]כשלא היה לו לדעת כאילו טען שפרע" ני יודעאי"שמכוחו יש להתייחס לאומר [כדי לבאר דין טענינן 

 : נבאר תחילה כמה הלכות בדיני סוטה
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 דינה  שצריכה  לשתות  מי  –  ה  נסתרה  בפני  עדיםישדם  שקינא  לאשתו  בפני  עדים  והאא.  א
 ארמגב,  ד  משנה  בק  סוטה  פר(אסורה  לבעלה  ויוצאת  ללא  כתובה    –  ואם  אינה  רוצה  לשתות.  המרים

 . )א"עף כד  ד–

ל "דרשו  חזו"  [...]  יש  איש  כי  תשטה  אשתו  ומעלה  בו  מעלא  ")מדבר  ה  יבב(ב  בפסוק  תוכ.  ב
וכתוב  במשנה  שארוסה  אינה  שותה  ויוצאת  ללא .  ולא  ארוסה,  ה  נשואה  שותהישא  אוקשדו

 .)ב" עף כגד – ארמגב, ד משנה אק סוטה פר(כתובה 

, תו  ונסתרהשנא  לאדם  שקי  שא)א"דף  כד  ע  –בגמרא  ,  סוטה  פרק  ד  משנה  ב(תוב  במשנה  כ.  ג
אומרים  שאינה   ת  הלליוב,  אומרים  שנוטלת  כתובתה  אישמת  יב  –  ולפני  ששתתה  מת  בעלה

ובית ,  שמאי  סוברים  ששטר  העומד  לגבות  כגבוי  דמי  תיב  ש)א"  עה  כףד(  ארוביארה  הגמ.  נוטלת
 . הלל סוברים ששטר העומד לגבות אינו כגבוי

, ג–רק  ו  משניות  אפשנה  סוטה  במ(ל  "דרשו  חזו"  עד  אין  בהו  ")במדבר  ה  יג(תוב  בפסוק  כ.  ד

אבל  אם  יש  עד ,  שנטמאה  בזמן  שנסתרה  מעידהשסוטה  שותה  כאשר  אין  עד    )א"ע  ף  לא  ד–בגמרא  
  . וכתוב במשנה שיוצאת ללא כתובה, שנטמאה אינה שותה

ת וביבמתה  ,  צרתה,  מותה  חתב,  מותהח(  ותה  אשונאותם  שנשי  מהחת  אאםש,  )םש(  משנה  בתוב  כודע

 . תובתה כנוטלת ויוצאת וותה שינה א– סתירה העת בנטמאה שעידה מ)להבע

וכתב  שלכאורה  נראה   דן  בדינים  אלו  )  סעיף  טו–  סוף  סימן  קעחאבן  העזר  (הנה  הבית  מאיר  ו
 –  ינן  נוטלות  כתובתן  אארוסה  שאינן  יכולות  לשתות  שהטעם  שסוטה  שמת  בעלה  וכן  סוטה

ומספק  אינה  יכולה  להוציא ,  פק  השקול  אם  נטמאהיש  ס  שום  שסוטה  שקינא  לה  בעלה  ונסתרהמ
ה מדוע  סוטה  שנסתרה  ואחת  מהנשים  השונאות  אותה  מעיד:  ברם  לפי  זה  הקשה.  ממון

הרי  יש   –  נוטלת  כתובתה,  אסורה  לבעלה  מספק  שדינה  שאינה  יכולה  לשתות  והיא,  שנטמאה
 . ול כתובתה מספקיטוצריך להיות הדין שלא ת ספק שמא נטמאה

 : כדלהלן ואהר הבית מאיר שטעם הדינים דלעיל ביאל כן עו

ולכן ,  יא  אסורה  לבעלהשהאי  טמאה  ודעשאה  הכתוב  כו,  וטה  שאינה  רוצה  לשתותס.  א
 . מפסדת כתובתה

 –  ונסתרה  ום  שהיא  ידעה  שאינה  יכולה  לשתותשמ  –  רוסה  אינה  שותה  ומפסדת  כתובתהא.  ב
 .ולכן מפסדת כתובתה, סר על בעלהיאהיא גרמה לה

אינה  יכולה   אותה  מעידה  שנטמאה  בזמן  הסתירהת  ואחת  הנשים  ששונאו  ה  שנסתרהשאי.  ג
נוטלת   כךהיל,  שים  נותן  אגרמת  בלא  אתהמאולם  אין  זה  בגר,  לשתות  ונאסרת  על  בעלה

ואין  לו   ש  חזקת  חיוב  שהבעל  חייב  בכתובתהייות  שהו  ן  שיש  ספק  אם  נטמאהווכי:  כתובתה
 .גובה כתובתהל כן ע – פסידה כתובתה והנתהזה ישראיה שהא

ם  לדבר יין  שרגלווכי,  בעלה  פטור  מכתובתה,  אם  יש  עד  אחר  שמעיד  שנטמאהו.  ד
אבל  כשאחת  הנשים .  'רי  על  ידי  אחרב'כן  בעלה  נאמן  במקרה  זה  גם  בטענת    עלו,  שנטמאה

כיון  שהבעל  אינו  יכול  לטעון  טענת ,  אינה  מפסידה  כתובתה,  שנטמאהה  ששונאות  אותה  מעיד
 . דין זה )ו אות ח ןמסי א קלח(כן ביאר האחיעזר ברי על פיהן 

 יא  העתהש,  ואינה  נוטלת  כתובתה  אינה  יכולה  לשתות  –  וטה  שלא  שתתה  ומת  בעלהס.   ה
וכלפי  היתומים  יש  ספק  אם  התחייבו  בתשלום  הכתובה ,  לגבות  את  הכתובה  מהיתומים  אהב

 . שפטור' יני יודע אם התחייבתיא'והרי זה , מעולם
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וכתב  שהם  ביאור  נכון  לדיני   יר  מאתיקיבל  את  דברי  הב  )  חות  ו  אןמי  א  סקחל(ר  נה  האחיעזוה
  .סוטה דלעיל

, חזקת  חיוב  לשלם  את  הכתובהה  תיל  אביהם  הישעאחר    דמ,תמוהים  יר  מאתידברי  הב  רםב
זה ין  עיין  בעניו?  כשמת  נכסיםהכיצד  בטל  שעבוד    –  יו  היו  משועבדים  לשלם  את  הכתובהסונכ

 מאמרוב.  ")יר  מאת  ביבספרו  "תחיל  המבוריד  ד  בןמי  סנטען  ווען  טתולכ  הפט  משןשוח(באמרי  בינה  
  .זהין עני בארכתי ה)חלק ג' בכורי גשן'ה ב"יפורסם בעז(' יתמי לענינןט'

 ש  ירע  פחייב  הם  אעולם  הכל  לפק  סיש  שבמקוםש,  עיל  לנתבאר  שה  מפי  לום  מקלכמו
 וכיחהש(  איר  מתיב  הל  שינו  דן  כעלו,  )ובי  חזקת  חיששלמרות  (  טור  פהנתבע  שסוברים  האשוניםר

 רי  היהן  פל  ערי  בענת  טטעון  לכול  יינואבעל  השון  אינם  מפסידות  את  האישה  כתובתה  כיו  ששים  נמש  חדיןמ
 )'רעתי  פם  אודע  ייניא'  כוא  ההרי  שתובתה  כפסדת  מא  להאישה  שרי  הספק  בבעל  שהלככאן  ש  ומספק  בואה

 . ון עייךצר

 הבעל  שיוב  חזקת  חישו,  בעלה  לותרת  מהיא  שזקה  חהשישבסוטה  יש  לא,  ישבש  לייו
ין עני  לרקו.  תובתה  כגבותין  לעני  לועיל  מזהו,  להש'  ריב'  הזה  למצטרףו,  תובה  כה  לתחייבה

מאמר   בכתבתי  שה  מעייןו(  תשתה  שד  עסרתה  אתורה  המו  ענסתרה  שזה  לו  אבעלה  להישא  הרהית

בביאור  הפירוש  השני   –  חלק  ג'  בכורי  גשן'ה  ב"ם  הוא  יפורסם  בעזג  –'  וטה  וצרותיה  הנופלות  לייבוםס'

 . )"צרת סוטה"א דיבור המתחיל "בתוספות ביבמות דף יא ע

 יכולה לפטור אף כשלכל העולם יש ספק' ברי'ענת ט

איני  יודע  אם  נפטרתי "  אם  הבעל  טוען  –מכל  מקום  נראה  דמה  שאמר  הבית  מאיר  שבספק  

זה  דווקא  כאשר  הבעל  אכן  טוען ,  ם  הבעל  חייב  לשל–בספק  השקול  "  מתשלום  הכתובה

אף  שהמקרה  הוא  ספק  השקול "  ברי  לי  שנפטרתי"אבל  אם  הבעל  טוען  ".  שמא  נפטרתי"

וכך  עולה  גם  מדברי .  מכל  מקום  הבעל  פטור  כי  המוציא  מחברו  עליו  הראיה,  לכל  העולם

  הבעל  פטור  לשלם –"  ברי  לי  שנפטרתי"האחיעזר  שכתב  שבספק  השקול  והבעל  טוען  

 .  דאמרינן המוציא מחברו עליו הראיה,הכתובה

, תובתה  כפסידה  ההישאם  הא  ןת  דיבי  לשקול  הפק  סיש  שקרה  מבכל  שוינדבר  מעולהה
 א  להדברים  שטוען  וכחישה  מהבעלו,  תובתה  כפסידה  הא  לבריה  דלפי  שענות  טוענת  טהישהאו
 . ובתהה כתישוהבעל פטור לשלם לא ראיה הליו עחברו ממוציא המרינןא, הישא הדברי כיוה

 טענותהכוח מקיים מצד עצמו לבין כזה שנוצר רק הספק ההבחנה בין . ג

כל  הנאמר  לעיל  נכון  רק  במקרה  שלפנינו  שהצדדים  מורדים  זה  על  זה  וגרים :  ברם  נבהיר

במקרה  זה  מעצמו  עולה  בפנינו  הספק  מי ,  וכל  אחד  מאשים  את  הצד  האחר  במרידה,  בנפרד

  ודאי  שהוא –ם  בית  והבעל  טוען  שהאישה  זנתה  אבל  במקרה  שהאישה  דורשת  שלו.  המורד

במקרה  כזה  אמרינן  שהבעל  שרוצה .  טוען  נגד  החזקה  שסתם  אישה  אינה  מזנה  תחת  בעלה

, וכן  במקרה  שהבעל  טוען  שהאישה  מורדת.  להוציא  אישה  מחזקתה  עליו  הראיה  שזנתה

ודאי   –והבעל  אינו  מביא  ראיה  שהאישה  מורדת  ,  "אני  רוצה  שלום  בית"האישה  טוענת  

 . שבטענות סתם אינו יכול להחזיק שאשתו מורדת
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 סקנותמ

הרי  שהם  חייבים  להתגרש  כפי  דעת  הרוב  בפסק  הדין ,  מאחר  שהצדדים  מורדים  זה  על  זה

 : ולאור הבירור דלעיל בית הדין פוסק. של בית הדין האזורי

 . הצדדים חייבים להתגרש כאמור בפסק הדין של בית הדין האזורי .א

ן  האזורי  יקבע  הסדר  שהצדדים  יגורו  בבניינים  שונים  כמתחייב  על  פי  הדין בית  הדי .ב

 . ולאחר מכן יזמין הצדדים לסדר גט, שאיש ואישה המתגרשים אסורים לדור בחצר אחת

 . הבעל פטור לשלם לאישה כתובתה .ג

 נחום שמואל גורטלר  רבה

 עה בד

(ו  "ג  במרחשוון  תשע"מיום  יבפנינו  ערעור  של  האישה  על  פסק  דין  של  בית  הדין  האזורי  

 . שבמסגרתו קבע בית הדין כי הבעל פטור מתשלום הכתובה) 26.10.2015

 ענת  טל  ששאלה  במדני  ליון  דדןשא  "ליט  שורטלר  גחוםנג  "רה  הבוד  ככתב  שה  מאיתיר
 ל  עיוב  חזקת  חיימת  קכתובה  בם  אדיון  הל  עכך  משליך  מהוא  שוך  תחוב  בעון  פירספק  לתבענ
 הדברים  מסקנתו  מעקבותב.  א  לו  אפק  סל  שקרה  מכל  בכתובה  התשלום  בוות  אמחייבת  הבעלה
ת של  בי  ןידק  הפס  ודחה  נהערעור  שהיינוד,  תובה  כהישא  לין  אי  כלפנינו  שערעור  בבעק,  כתבש
 .קמא על מקומו עומד ןדי

 :בשני מישורים, א"ג נחום גורטלר שליט"חלוק אני על דברי חברי הרה

 .גופו לערעורב. 1

 .כתובה בחיוב הזקת חגבי לדיונו בכתב שמהב. 2

 ערעור הוף גןיינעל

במקרה  זה :  דהיינו.  דעתי  היא  כי  יש  לקבל  את  הערעור  וכפי  דעת  המיעוט  בפסק  הדין  קמא

 .הנדון בפנינו יש לחייב את הבעל במלוא סכום הכתובה

ארוך  ומנומק  כפי  דעתם  הרחבה   ןק  הדיפס,  קמא  יןת  הדשל  בי  ןידק  הס  פת  אלמדתי  ויינתיע
 . קמא ןת דישל כבוד הדיינים בבי

 לקיוח  יןב  לחברו  הולמול  קשהש  יןד  סקפ  פנינוב  יכ  עלהמ  דיןה  סקפ  לש  מוקע  יתוחנ,  דעתיל

 פסקב  חלטותה  תיש  ביןש  סתירהב  תבטאמ,  בוחןה  בןא  בחינתב  הואש  בולטה  קושיה.  שוניםה

 .דיןה

 דין הסק פיתוחנ

שלום 'פתחה  האישה  תיק  )  11.12.2015(ו  "ט  בכסלו  תשע"ביום  כ:  מדובר  בתביעות  הדדיות

פתח הבעל תיק תביעת ) 16.12.2015(ו  "בטבת  תשע'  ביום  ד;  אזורי  הבבית  הדין  הרבני'  בית

 .שבו תבע לחייב את אשתו בגירושין' גירושין'
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, קללות(בנה  את  תביעת  הגירושין  על  טענות  שונות  בדבר  מעשים  שעשתה  האישה    בעלה

הבעל  לא  הצליח .  לדעתו  יש  בהן  עילה  לחיוב  האישה  בגט.  לפיוכ)  כדומה  ותעניינות־היא,  שפלהה
בפסק  הדין  קבע   ןידת  הבי.  להוכיח  אף  לא  אחת  מטענותיו  באמצעות  עדים  או  ראיות  אחרות

 :כדלהלן

 :ןדיהת אור כל האמור לעיל קובע ביל"

א  הוכחה  עילה  לחייב  את  האישה  בגירושין  בגין  העילות  שהעלה  הבעל ל.  א
 . בכתב תביעתו

 .עיף זה נקבע ברוב דעותס

 . ה לשלום בית נדחית מהנימוקים שהעלינוישענת האט. ב

, שנים  ספרממכיוון  שהצדדים  פרודים  הלכה  למעשה  ,  חד  עם  זאתי.  ג
כי אין להשאיר המצב הקיים ועל  ןידת הקובע בי, וזה בושניהם  אינם רוצים ז

 . הצדדים להתגרש

  .בעל פטור מתשלום הכתובהה. ד

 .תן ברוב דעותעיף זה ניס

, הדירה  תימכר.  מורה  על  פירוק  השיתוף  ברכוש  הצדדים  ןידת  היב.  ה
 . ותמורתה תחולק שווה בשווה בין הצדדים

 .9:00עה ש) 30.6.15(ה "ג תמוז תשע"קובעים מועד לסידור גט ליום י. ו

ת  עד  קרוב  משפחה  לצורך  בירור ווייל  הצדדים  להופיע  במועד  זה  בלע
 .שמות

ם יהיו לצדדים טענות בעניין זה א. צדדים יחולק שווה בשווהרכוש ה  ארש.  ז
 ".מועד לדיון לאחר שיתגרשו ןידת היקבע בי

 ' סעיף א יתוחנ

קבע  כי ,  לאחר  ששמע  את  כל  טענות  הבעל,  מעלה  בבירור  כי  בית  הדין'  ניתוח  של  סעיף  א

יוון מכ.    אשתו  לא  הוכחה  על  ידו  בראיותנגדשום  עילה  מרשימת  העילות  שהעלה  הבעל  

על שכך  הגיע  בית  הדין  למסקנה  כי  ככל  שנבוא  לדון  בהטלת  חיוב  להתגרש  על  האישה  

הרי  שאין  בידינו  כל  בסיס  לכך  משום  שהבעל  לא ,    תביעת  הבעל  וטענותיו  נגדהבסיס

אם  היינו  דנים  על  שאלת ',  בעקבות  האמור  בסעיף  א.  הצליח  להוכיח  מאומה  מכל  טענותיו

מאחר  שאין  בפני  בית  הדין  כל  עילה  שהוכחה  כדי  לחייב :  הייתה  התשובה  פשוטה,  הכתובה

של  האישה  וכל  טענות  והאשמות '  אשמה'שהרי  לא  הוכחה  שום  ,  את  האישה  בגירושין

ברור  הוא  שבמצב  כזה  אין  כל  סיבה  שתפסיד  האישה ',  דברים  בעלמא'הבעל  נשארו  בגדר  

 . את כתובתה וחיוב הבעל בכתובת אשתו שריר וקיים

 ' דעיף סיתוחנ

בה  קבע  בית  הדין  לגבי  חוב .  מהחלטת  בית  הדין  העוסקת  בכתובה'  תה  ניגש  לסעיף  דע

 ." סעיף זה ניתן ברוב דעות. הבעל פטור מתשלום הכתובה: "הכתובה כדלהלן
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 ל  עיוב  חאין  וירושין  גילת  עין  אם  אהריש,  זה  לה  זלל  כתאימים  מינם  אדברים  הכאורהל
 .תובתה כידההפס ליבה סל כאין שרומח קל והתגרש לאישהה

 ' געיף סיתוחנ

שבו  יש  התייחסות  לגירושין  לא  על  בסיס  עילה  מהעילות '  אמנם  בפסק  הדין  קיים  סעיף  ג

  הפירוד  בין –אלא  משום  שבית  הדין  החליט  שעקב  המצב  שנוצר  ,  שהוזכרו  בתביעת  הבעל

 :כדלהלן, הצדדים

ם ושניה,  שנים  ספרממכיוון  שהצדדים  פרודים  הלכה  למעשה  ,  זאת  עם  חדי"
כי  אין  להשאיר  המצב  הקיים  ועל   ןידת  הקובע  בי,  וזה  באינם  רוצים  ז

 ".הצדדים להתגרש

אין  לדעת  למה   –  "על  הצדדים  להתגרש"המילים  .  זוה  לא  בירר  את  כוונתו  בהורא  יןת  הדיב
" חיוב"קמא  ידע  היטב  להזכיר  את  המילה    יןת  הדשהרי  בי'?  מלצהה'או  '  יובח  '–  מכוונות

כי  כשם   הדין  היה  נותן".  האישה  בגירושין  לא  הוכחה  עילה  לחייב  את"ו  קבע  שב'  בסעיף  א
כי   היה  רצונו  לומר  ו  לכך',  יובח'ביחס  לשלילה  של    )בסעיף  א(לשון  ברורה    בןידת  השדיבר  בי

גירושין '  יובח'אין  לחייב  את  האישה  בגירושין  אך  יש  להטיל  '  אמנם  על  פי  האמור  בסעיף  א
 .ון שיאמר זאתהיה מהנכ – 'האמור בסעיף גוח מכ

 . מטיל חיוב ןידת המתאימה במקום שאין בי, ןידת הלשון סתמית זו שכתב בי 

ת ציין  כי  לפחות  אחד  הדיינים  מההרכב  החתום  על  פסק  הדין  רואה  בלשון  זו  שנקט  ביא
ל נוסח עשזו השגתו של אותו דיין  ןידק הפס גוףבראה  (לגירושין  '  יובח'בפסק  דינו  לשון  שאין  בה    ןידה

 "). חייבים הם להתגרש"משום שלדעתו היה צריך להיות  ןידק הפס ותמסקנ

 התבסס לכול יה זחיוב שריה, ירושיןג" חיוב "אן כיים קיכ'  געיף סהוראת  בראה  נם  אם  גךא
 :וראות התי שיימות קו זהלכהב. מפורסמתה" רוחם יבנורהלכת  "לע

 ת  אכפות  לאף  וזהב  ה  זוצים  רינם  אצדדים  השני  שמקרה  ביוב  חהטיל  לש  יי  כאחתה
 . גירושיןה

 תובה  כוספת  תקבלת  מינה  אעלה  בם  עחיות  לוצה  ראינה  שה  זמקרה  באישה  הייה  כהשניו
 ". ה להיב יא ללמיפק ומישקללדאדעתא  "כתובה היקר עק רלאא

 ור דברי רבנו ירוחםביא

אף  אם :  את  מה  שכתב  דעת  המיעוט  בפסק  הדין,  ו  ובפסקי  דין  רביםינאך  כבר  נאמר  על  יד

הרי  שדינו  השני ,  ביחס  לחיוב  הגט  על  פי  רבנו  ירוחם  אין  זה  משנה  מי  היה  הגורם  למצב  זה

דין  הפסד .  של  רבנו  ירוחם  שהיא  מפסידה  את  תוספת  הכתובה  אינו  מוחלט  בכל  מקרה

אבל אם הבעל , הכתובה הוא רק אם האישה היא הצד שבגינו ובגללו הגיעו למצב הגירושין

 . אזי אינה מפסידה את תוספת הכתובההוא זה שגורם את הגירושין 

 ת  אפסידהמיא    הזי  אהריחוק  ופירוד  הצב  מתאביאה    המעשיה  בהישא  הם  אק  רלומרכ
 גירושין  בבעל  הל  שרצונו  שו  אהתרחק  להישא  הת  אביאו  הבעל  הל  שעשיו  מם  אבלא,  תובתהכ
 .תוקף בכתובה היוב חשאר נזיא, וא היבותיו סגללב
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 כרח שתפסיד כתובההאין  –רש ם אם נפסק שאישה חייבת להתגג

אין  עצם  החיוב  להתגרש  המוטל  על  מי  מהצדדים  גורר :  נאמר,  אם  להגדיר  את  הדבר  באנו

אין  דינו  השני  של  רבנו  ירוחם  נגזר  וקשור  לדינו  הראשון .  עמו  את  הפסד  האישה  בכתובה

שהרי  הבעל  רוצה  ותובע  את (של  חיוב  הגירושין  המוטל  במקרה  זה  בעיקר  כגד  האישה  

הפסד  הכתובה  המוזכר  בהלכה  של  רבנו  ירוחם  נגזר  מהלכה  צדדית  האומרת ).  ירושיןהג

אכן "  כדי  שלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה"שהתחייבות  הכתובה  המוגדרת  בפי  חכמים  

אך  במקרים  שהאישה  תחליט ,  נועדה  להגן  על  האישה  מפני  גירושין  הבאים  מצד  הבעל

 .  התחייב בכתובהעל כך לא, את הנישואין' לשבור'ביזמתה היא 

 טיהעב – ירושיןהגהדין ש רור לביתבשכלא אישה מפסדת כתובתה אין א

ברור  הוא  כי  כדי  להפקיע  את  חיוב  הכתובה  שהתחייב  הבעל  צריכים  אנו  להיות  בטוחים  כי 

דהיינו "  אדעתא  למישקל  ולמיפק  לא  יהיב  לה"אכן  המקרה  שבפנינו  חוסה  מתחת  לכלל  של  

 . כלומר שרצונה לעזוב ביזמתה" ולמיפקלמישקל "שהאישה היא בגדר 

 וצק  מיוב  חוא  הכתובה  בבעל  הל  שחיובו  שריה,  דברים  הני  פם  הך  כי  כנו  לרור  בא  לוד  עלכ
 . ןייענ ובר דכל לקוים מוב חשטר כמעמדוו, ערערו ליתן נלא שאיתןו

 ררובפ  וםנח  ירב  וןאגה  דידיי  ברידב  –  כתובהה  חיובל  יחסב  וז  רךד    ביאור–  הרחבהב  ראהו
-נח  קםידומ  עז  טלקח  (דיןה  ורתש  ספרב  פורסםש  מאמרב  לוא  בריםד  יטבה  הסבירו  כתבש  א"ליטש

 ).קסז

 :לו אמילים בבריו דסיכםו

 תוספת מ)רוחם ירבנו דינאל פי דע( בעל הת אפטור לבאים שקרה מכל בןכועל "
 נתק  למצב  הת  אהביא  שה  זוא  הי  מברר  לשי,  תנות  מחזר  הו  אתובהכ
 ."לגירושיןו

 1022324/1  תיק  בכבר  מא  לה  זרכב  ההוציא  שןק  דיפס  בוינד  יל  עם  גכתבו  נלו  אםבריד
 :דברים הסיכום בם שכתב נכה ו,)ןת הדיי באתרבפורסם (

ה  לתוספת יששזכאות  הא,  את  היסוד  המובא  בטור  מדנו  מדברי  החזון  אישל"
ם  הגירושין  לא או,  בעטיו  של  מי  נגרמו  הגירושין  כתובה  תלויה  בשאלה

כתוצאה  של  מעשים  או   אלא  להיפך,  זמת  האישהימוצאה  נגרמו  כתו
 ".האישה זכאית לתוספת כתובה – של הבעלת התנהגויו

, דסהג  "רהה,  נחם  מןב'  מ'  יג  "רה  הדיינים  הדוב  ככתבו  שדיןק  פס  מיטוט  צם  שובא  הודע
 :ונםו לשזו, ה זעין כדניםש) 163–143' מ ג עלק חבניים רין דפסקיבפורסם ( ולטיזג "הרהו

והבעל  הוא  המוחזק   הבואף  שהדיון  בנדון  דידן  הוא  בתשלום  הכתו"[...]  
, מספק  שהיא  דינה  כמורדת  אין  להוציא  ממנו  את  הכתובהם  כן  א  הבבכתו

גבי   )תיב  כגנ(אמנם  כתב  בספר  נתיבות  משפט  על  רבנו  ירוחם  ספר  מישרים  
פלוגתא  דרבוותא  אם  הבעל  יכול  לכופה  לדור  עמו  במקומו  אם  הבעל  שהוא 

אפשר  עוד ו':  ונוה  לשוחזק  יכול  לומר  קים  לי  ולא  יפרע  לה  כתובתה  וזהמ
שחייב  לה  הוא  ודאי  והפסד   הבכל  מקום  כיוון  שהכתומדאפילו  לא  תפסה  

וצריך   הכתובה  הוא  ספק  אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי  וזה  מקצוע  גדול  הוא
 '.לפנים



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

10 

ותא שכתב  בפלוגתא  דרבו  )ק  ב"סימן  קנד  סב(וכן  נראה  דעת  הבית  שמואל  
במומין  גדולים  שידעה  בהן  אם  היא  יכולה  לומר  סבורה  הייתי  שאני  יכולה 

א  שפסק  אין  כופין  להוציא "שאפילו  לרמ,  קבללכולה    יינכשיו  איועלקבל  
קים  לי   מרלוולה  כאין  דינה  כמורדת  אם  אין  רצונה  לגור  עמו  וי  וםמקל  כמ

ות ועיין  בבית  מאיר  שם  שתמה  דהלא  במורדת  דינה  לפח,  כהני  פוסקים
 .מכתובתה והבעל הוא המוחזק בממון

ל  כיוון "הנתיבות  משפט  הנ  תבו  שכמכהוא    ואלת  שמאכן  דעת  הבי
הוא  ספק  אין  ספק  מוציא   הבשהכתובה  שחייב  לה  הוא  ודאי  והפסד  הכתו

ן שבברכי  יוסף  חוו)  ות  מוא(כללי  קים  לי    ולהדגהסת  נועיין  בכ  מידי  ודאי
 ).טוף יב סעי ןמיס( פטמש

  מאיר  ייתכן  לומר  שרק  בספיקא  דדינא  אין  להוציא  מהבעל גם  לדעת  הביתו
שהוא  המוחזק  כיוון  שהוא  טוען  טענת  ודאי  קים  לי  כדעת  הפוסקים   הכתובה

בל  בספק  בקביעת  העובדא  אם  היא א,  שדינה  כמורדת  והפסידה  כתובה
, מורדת  או  לא  בזה  גם  הבית  מאיר  מודה  שמספק  היא  לא  הפסידה  כתובתה

והרי  זה  כאומר  הלויתני  ואיני ,    ודאי  שהיא  מורדתשהרי  אין  לפנינו  טענת
 ").סימן קיט א קחל(ט "ת מהרי"ועיין בשו יודע שפרעתיך שחייב לשלם

הלכת וח  מכ'  יוב  גטח'הייתה  להטיל  '  האזורי  בסעיף  ג  ןידת  הגם  אם  כוונת  בי:  אומרי  ווה
קמא  קבע   ןת  דייומאחר  שב.  הרי  שלגבי  שאלת  חיוב  הכתובה  עלינו  לברר  מי  הגורם,  רבנו  ירוחם

דהיינו  למעשה  כל  דברי  הבעל  היו ,  כי  שום  טענה  של  הבעל  לא  הוכחה'  פורש  בסעיף  אבמ
כיצד  יכולים  אנו  לקבל  את  האמור :  אם  כן.  שאין  בהם  ממש'  ברים  בעלמאד'מבחינת  ההלכה  

עצמו  הוא  זה  שאומר   ןידת  הוכי  למה  תפסיד  אם  בי?  ה  הפסידה  את  כתובתהיששהא'  בסעיף  ד
 ? הבעל גדנה התנהגה שלא ראוי ישכל הוכחה לכך שהאשלא נמצא 

ה  אשמה  בהבאת  המצב  לידי  גירושין  שוב  אין ישפיכך  כל  שלא  התברר  לנו  בהחלט  כי  האל
 . א ישלם הבעל את הכתובהשלכל סיבה 

  י האישה הובילה לגירושין כרעור לא הוכחענידון עליו נסוב הב

יראה ,  וב  שפטר  את  הבעל  מתשלום  כתובההנמנה  עם  הר',  והנה  המעיין  בדבריו  של  דיין  ב

שגם  הוא  סובר  בעיקרון  ככל  הדברים  לעיל  ואף  הרחיב  דבריו  בהוכחות  לכך  שהפסד 

האישה  בכתובה  תלוי  בשאלה  מי  היה  הגורם  למצב  זה  של  גירושין  וככל  שהבעל  היה  זה 

 ואם)  ראה  בפסק  הדין  נשוא  הערעור(שגרם  למצב  הנתק  הרי  שיהיה  עליו  לשלם  את  הכתובה  

 . האישה היא זו שגרמה במעשיה לנתק אזי תפסיד את כתובתה

. פנית  תה  משום  מלה  חלפנינו  שמקרה  הלעל  "נ  הכללים  החלת  הל  שמעבר  הבשלב  שלאא
 יא  הודרפי  הסיבת  שובע  קוא  היכ'    ביין  דותב  כתובתה  כת  אהישא  הפסיד  תדוע  מבאר  לדיכ
 .הישא הלונת תעקבות בורחק ההבעל שעובדהה

 רפיא  ולאוון  ה  'י  כולה  עשוב  ווב  שלא  אחרצת  נאמירה  כדבר  הין  אי  כחיןב  ימעיין  הך א
 ):מקורבשאינה ( דגשה הוך תנכתבו שפי כןק הדיס פתוך מדברים הנביאו', ידיהב

ה  רעועה  במשך יתבנידון  שבפנינו  מערכת  היחסים  בין  הצדדים  הי  הנהו"
 הישא  הת  אחייב  לילות  עועלו  הלא  שאףו,  שנים  ובפרט  בשנים  האחרונות

מתוך  הדברים  שנשמעו  בפנינו ,  ר  בן  שמעון"כמו  שכתב  הגר  גירושיןב
דינה  כדין   –  ף  אם  נקבל  לדבריוא  –ה  כלפיו  ישוטענות  הבעל  על  יחס  הא

 לאא.  ה  רעה  יכול  לגרשה  אך  עדיין  חייב  בכתובתהישוא,  ה  רעהישא
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 תלונה העקבות בהיתי הצדדים הין בפירוד לבר דל שסופו בגרמה שהסיבהש
 כן  מלאחרו,  ותר  יזר  חלא  וורחק  הבעלה:  משטרה  בהישאה  הגישהש
  .בית הנעול מת אהישא החליפהה

ה  בעירייה ישהתלוננה  הא,  ם  כשרצה  הבעל  לחזור  להתגורר  במחסן  הביתג
 בעל הל שמסוכנתו וששה חל עהישא הענותט. למנעו ממגורים אלו ל מנתע
את  טענת   התאִמלפיכך  אין  אנו  יכולים  לקבל  כאמת  לו,  בדקו  נלא  ובחנו  נאל

  .ה כל עוד לא בוררהישהא

ה  העוזבת  את יששא  )ב  ייףעימן  ע  סס(בן  העזר    אוךערחן  לשו  הפסק  כברו
והוא  הדין  בגורמת  לבעלה  לעזוב  את ,  צריכה  להוכיח  הסיבה  לעזיבתה  הבית
ומתוך  רצון ,  להורות  שהבעל  עזב  מרצונו  דיכאין  בעצם  עזיבתו  ,  הבית

ה  שהביאה  אותו ישה  האיתעזיבתו  הישהסיבה  ל  מימר  לאיכאו,  להתגרש
 .למסקנה שאין לו ברירה אלא להתגרש

ה  מנעה  מהבעל  לחזור  לבית ישמכיוון  שבנידון  דידן  אין  ספק  שהא:  מעתהו
ה  קשה  כפי יתמערכת  היחסים  ביניהם  הי,  ה  מעוניינת  שישוב  אליויתולא  הי

ן הם  התלונ  שבןידת  ההעולה  מהדברים  שהועלו  בדיונים  הארוכים  שקיים  בי
לדבריו  דאג   –  ה  במשך  שניםישהבעל  על  היחס  הקר  והמנוכר  של  הא

 הונג בעסקיו בעבודתו במנו זרבית מת אילהב, לפרנסת הצדדים במשך שנים
פעמים  בחודש  לצורך  פרנסת  המשפחה  ולרווחה  הכלכלית   ספרמוטס    ונגק

ה  קרה  ומתנכרת יתשהי,  הישאך  לא  קיבל  יחס  הולם  מצד  הא,  אליה  התרגלו
 .בעקבות כך היו הצדדים בטיפול זוגי. קיים עמו חיי אישותוסירבה ל

 ,מנה  מגמרי  לצאו  יהגירושין  שחרצות  נקבוע  לכולים  ינו  איןא,  זאת  םע
היינו  דווקא ,  רי  שגירושין  יצאו  מצד  אחד  מהצדדיםקנראה  לומר  דאימתי  מד

וכגון ,  והשני  מגיב  למשנהו,  כשאחד  עושה  מעשה  הגורם  להתחלת  הקרע
או   ן  מפני  שקצה  נפשם  בקשר  הזוגייהגישו  תביעת  גירושה  יששבעל  או  א

מוכחת  על  התנהגותו ה  כשאין  הם  מעלים  טענ,  הגישו  תביעה  לפירוק  שיתוף
וכמו  כן  במקרה  שאחד .  'ינו  מתאיםא'אלא  שלהם  הדבר    של  הצד  השני

כגון  בעל  שיצר ,  הצדדים  עשה  מעשים  שהצד  השני  אינו  יכול  למחול  לו
ה  שעושה  מעשים  שהבעל  אינו  יכול ישן  אוכ,  קשרים  עם  נשים  אחרות

ה מ,  ומיירי  במעשים  שכולי  עלמא  יודו  שאין  יכול  למחול,  למחול  עליהם
 שום  מהתגרש  לרוצה  ועה  רה  אישהיא  שיוכיח  שאףש,  ה  רעהישא  ן  כןיאש
גרסת ל  קבל  נםאנידון  דידן  ב    [...]מנה  מירושין  גיצאו  שרי  מקא  לדייןע,  ןכ

ה ישקבע  שטענות  הבעל  על  מעשי  האונ,  הבעל  בנוגע  להחרפת  היחסים
ה  במעשיה  הוכיחה  שאין  היא  רוצה  בבעל  ולכן  נמנעה ישמוצדקים  והא

רי קבזה  ודאי  איכא  למימר  שמ,  א  הולםלמקיום  יחסי  אישות  ונתנה  לו  יחס  
 ,מו עהצדק שסמרות מקבוע לכולים ייננו אדיין עךא. שיצאו הגירושין ממנה

תה  מערכת  היחסים  בין   הייותעם  זאת  כמו  כן  אין  ספק  שבשנים  האחרונ
, עד  סמוך  להגשת  התביעה  שאז  התגלע  משבר  קשה  ביניהם,  הצדדים  רעועה

ספק   ין  א.הסכסוך  העמיק  והרחיב  עד  שהצדדים  הגישו  תביעותיהם  בפנינו
אף ,  ה  בסופו  של  דבר  בעקבות  הרחקת  הבעל  מהביתיתשהגשת  התביעה  הי

ר "דבריו של הגרב שכאמור, שבכתב תביעתו העלה טענות רבות מעבר לכך
 אין  ספק,  ם  זאתע.  עילה  לחייב  את  האישה  בגירושיןת  לא  מהוו  בן  שמעון

, ביעת  הגירושין  הוגשה  בסופו  של  דבר  בשל  הרחקתו  של  הבעל  מהביתתש
  ."ה עושה צעדים נוספים כדי שלא ישובישכשלאחר מכן הא

 : הודגשו שבאים המשפטים התא'  ביין דכותב שאחר ליצד כראות לשהק
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למימר  שהסיבה ואיכא    ":ובהמשך,  "גירושין  בהישא  הת  אחייב  לילות  עועלו  הלאשאף  ו"
 . ולא קביעה' אפשרות' כלומר שזו רק בגדר –" לעזיבתו הייתה האישה

 :המשך בוקף תביתרו

אף ש[...]    מנה  מגמרי  לצאו  יהגירושין  שחרצות  נקבוע  לכולים  ינואין  א"
רי  שיצאו מקעדיין  לא  ,  ם  כןה  רעה  ורוצה  להתגרש  משויששיוכיח  שהיא  א

 "גירושין ממנה

 ן  מצאו  יהגירושין  שחרצות  נקבוע  לכולים  ינואאין    "י  כעתו  דביע  מצמו  עןת  הדיי  בלומרכ
 ".אישהה

 :הדצ בוברה שגםוד וא מסופקת משון לבהמשךו

 לוי  תהדבר  שותב  כדיין  הבוד  כלומרכ  –  "לגרסת  הבעל  בנוגע  להחרפת  היחסים  קבל  נםא"
 ךא"  :משיךמוא    האכן  ואישה  הגרסת  מותר  יקבלה  ליתי  תהיכי  מךא,  בעל  הרסת  גת  אקבל  נםא
  ."מו עהצדק שסמרות מקבוע לכולים ייננו אדייןע

 :ותוך שנראה שכבוד הדיין חש בקושי של הדברים הוא כותב

ה  בסופו  של  דבר  בעקבות  הרחקת  הבעל תייהספק  שהגשת  התביעה    יןא"
שכאמור בדבריו , ת  רבות  מעבר  לכךאף  שבכתב  תביעתו  העלה  טענו,  מהבית

, עם  זאת.  ר  בן  שמעון  לא  מהווים  עילה  לחייב  את  האישה  בגירושין"של  הגר
אין  ספק  שתביעת  הגירושין  הוגשה  בסופו  של  דבר  בשל  הרחקתו  של  הבעל 

 " .ה עושה צעדים נוספים כדי שלא ישובישכשלאחר מכן הא, מהבית

גד  אשתו ני  שום  טענה  מהטענות  של  הבעל  ה  כעאף  שכבוד  הדיין  מסכים  עם  הקבי,  לומרכ
שתביעת "  אין  ספק"אף  על  פי  כן  הגיע  למסקנה  שלפתע  נהייתה  נחרצת  בלשון  של  ,  לא  הוכחה

 . הבעל הייתה בשל הרחקתו מהבית

 : תביעה הכתבב' קיות נידיים בא באל 'ף אהבעל שעובדה הזכרה נא לה משוםמ

 ם  עחסים  יקיימה  שכך  בשתו  אל  שועיםיראה'  יאש  'ת  אבעל  הר  תיאתביעה  הכתב  בריה
 . 'ואפתנ' כליה עהכריז לדורש וחרת אהאיש

. ענותיו טת אהרצה וןת הדיבי בבעל המד עת עלילכ' עלמהנ 'ו  זמורה  חענהט,  לא  פה  זראהו
 עד  צל  שפשוט  הירושופ  –  ענותיו  טת  אהעלות  לו  לניתן  שעת  בו  זענה  טזכיר  מינו  אהבעל  שכלכ
 . דין כלא ששתו אל עעז לוציא הגם והתביע הכתב ביקר שוא הי כזהכ

 .לבעל זה' אמינות'קשה לייחס את מידת ה 

 טענתול  נוגעב  ברד  אהר  לאש  בעלה  ודהה  ןידה  תיב  שאלתל":  כך  לקשרב'    איין  דותב  ככהו

  ."ברתהח םע ביכולכ ינטימייםא חסיםי לע

 :כך לקשר בעתו דתא) ' אייןד( ןת הדיי בותב ככןא) 16 דומע( בהמשךו

 גידהב לע ענהט שהעלהכ ןידה תביל יקרש בעלה יכ סיכומיהב תבהכ השיאה"

 ראיתנ  ינהא  וז  ענהט  כןא  יכ  ובעק  ןידה  תיב,  ברתהח  םע  הישאה  לש  ביכולכ

 תבכ  תביעהה  כתבבש  מרותל  דיוניםב  וז  ענהט  עלהה  אל  בעלה  כןש  כונהנ

 חתא  איהר  ףא  ביאה  לאש  לבדב  וז  אל  אכןו.  טענתול  בותר  איותר  ול  ישש

 טענתוש  וכיחמ  זהו  עלהה  אל  ופאג  טענהה  תא  גםש  לאא,  בותר  איותר  ןאותמ

 ."כונהנ ינהא
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 קובע  כי  אכן  טענה  זו  ןידת  הבי:  "חס  על  כבודו  של  הבעל  והשתמש  בלשון  של  ןת  הדייב
 . ןת הדיבי בטענה הת אעלה הלא שבעל ההתנהגות מאת זוכיח מהוא שוךת" כונה נראית נינהא

 החלט  בהיאו'  כונהנינה  א  'מינוח  הל  שמשפטית  הלשון  בהכוונ  הה  מודע  יב  רי  בר  בלכ
 .'קרש 'מונח לקבילהמ

 ום  שהוכיח  לצליח  הלא  שכן  וןת  הדיי  לביקר  שהבעל  שהוכח  שאחר  ליצד  כא  ההבין  לשהק
 ד  ציש  שלומר  ובואל  –  את  זל  כאחר  ל–  שתו  אגד  נהעלה  שקשות  והרבות  הטענות  הן  מענהט
 א  ללמצער  ומת  אמר  אלא  שדם  אפנינו  ברי  ה???את  זקבל  נמה  לכיו"  בעל  הרסת  גתאלקבל  "
ין  מקום   שארור  בנים  פל  כלע?  זה  כאדם  ליתן  נרדיט  קהמ,  טען  שמה  מאומה  מהוכיח  לצליחה
 היה  י–  כך  לעבר  מא  לם  אעלמא  בברים  דחזקת  באמור  כנשארו  ש–  בעל  הדברי  שלהניח  ובואל
 .כתובתה מאישה הת אהפסידם לכוחב

 מעןל"  תרומתו  "ייתה  המה  כד  עהתרשם  לנו  אכולים  יצמו  עבעל  הדברי  מי  כוד  עוסיףנ
 מתנהגת  וו  בתחשבת  מינה  אהיא  שך  כל  עהתלונן  ליוכלש,  שתו  אם  עצוותא  ביים  חל  שצירהי
 מנו זרבית מת אילהב: "בעל הדברי מןק הדיפס בכתב נכךו. לל כותה אעניין מינו אהוא שצורהב
 ".ונג קהונג בעסקיו בעבודתוב

 וא  הכמהו,  שתו  את  אעניין  יהבעלשיכוי    סכלל  ביה  המה  כד  עהבין  לונ  אכולים  יה  זמצבמ
 .ותה אעניין מאינו שמי כליו אתנהגת מיא הי כהתלונן ליוכל שהדצ ליח

 יוכלש,  הישא  הם  עשפחתיים  מייםח,  צוותא  בחיים  למן  זצדו  מכלל  בבעל  העמיד  התי  מכי ו
 ?תעניינות הראה מאינה וחזירה מינה איא הי כהתלונןל

 ?יחסים ההחרפת לנוגע בבעלהגרסת  ת אקבל לקום מש יזה כוא ההמצב שאחרל אםה

 לכן  ו,מוחלט  כדבר  היה  הא  לצמו  עןת  הדיבי  לכן  אי  כבחיןי'    ביין  דנימוקי  בשוב  ווב  שמעייןה
 .ןק הדיפס בתב כצמו עהוא שה מל כעקבות באת ז,' ביין דגיע הליה שאמסקנה הת אקבל מינניא

 די  יל  עהבית  מבעל  הל  שרחקתו  היא  התביעה  הילת  עי  כובע  קראמוכ'    בייןד:  עוד  ואתז
 . פירוד לרמה גהיא שחשב נבכך ואישה הצד ממעשה באן כמדובר הי כסיק מוא הכאןמ. שתוא

 הביאה  שאישה  הל  שתלונה  האקט  לתייחס  מדיין  הדובכ.  ו  זביעה  קם  עסכים  מינניא
 ו  זיא  האישה  הי  כקבוע  לכול  יאו  הכך  שמאחרו,  ראשוני  האקט  הוא  היה  האילו  כבעל  ההרחקתל
 וא  הצמו  עבעלה,  אישה  הל  שבריה  די  פל  עפחות  לי  כנעלם  ושכח  נה  משוםמ.  גירושין  לגרמהש
 .ני שלב שק רהתי היגדו נאישה הלונתת. הרחקתו להביא שהז

 את  זמרותל.  פיו  מצף  קיצא  שדי  כדע,  בית  התוך  בבעל  השתוללות  היה  הראשון  השלבה
 ה  זוא  הקהילתי  השוטרה.  דם  אעצור  ללל  כמכות  סו  לאין  שקהילתי  השוטר  לנתה  פק  ראישהה
 משיך  הבעל  הי  כעובדה  העקבות  באת  זשה  עואה.  משטרה  התחנתמ'  חולכ  'וטר  שהזמיןש
 . קהילתי השוטר השבא כם גמעשיוב

 רבעה  אמשך  לורחק  ההבעל  שעובדהה.    ֵרקחלל  באה  בא  ל–  התייה  שכל  כאישה  הלונתת
 אירוע  בלא  שכך  בומכת  תיא  הםג  – ה  אישל  שגילות  רתלונות  בלרגי  הזמן  לעברמ –  ודשיםח
 . בעל ההתנהגות משופט השש חקע רל עאה בהרחקה הנראהכ. נו אוסקים עוטרז

 י פל עפחותל? ותה אכה יעלה באכן שלחכות ובתשל – עשות להישא הל עיה ההמ, ך כאםו
 שתמשההיא    והמנומ  שש  חה  ליה  ה–  חוק  השויות  רישת  גת  אואמים  תהזבמקרה    ש–  בריהד
 .שקט וגנה האמצעי כצוב
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 דעה  החילהת,  לוונטיים  רטעים  קצטטוא'    ביין  דסכםמ,  עתו  דת  אכתב  שאחר  להנהו
 :כתובה בחיוב הו אפטור הגבי ללכתיתה

 משקללדעתא  אד'  טעם  מהוא  שתובה  כוספת  תחיוב  מפטורין  העני  לבלא"
 מצב  לרם  געלב  הלא  שמקום  בקא  דוואמר  נה  זבר  ד–'  ה  להיב  יא  ללמיפקו

 א  ללמיפק  ומשקללאדעתא  ד'  טעון  לכול  ילכן  וו  בעוניינת  מא  להישהאש
 וא  ההבעל  שמקרה  בבלא.  )תנותמים  רימחזו(  תובה  כתוספת  מפטורו,  'ה  להיבי
 בתחילהו,  ה  בצה  רלא  והישא  הת  אהרחיק  שה  זהוא  ובית  הת  אעזב  שהז
 ראח  לסכסוך  ההחרפת  ועבר  שזמן  התוך  מלא  אעלה  בת  אצתה  רהישאה
 מצב  להישא  הגיעהה,  ה  בפץ  חיה  הלא  וה  במרד  ובית  הת  אזב  עהבעלש
 איודוב,  ו  בעוניינת  מא  להישא  הכיום  שגרם  שה  זהואו,  ו  בפצה  חיא  האיןש
 ה  זוא  ההריש,  'ה  להיב  יא  למיפק  ומישקללדעתא  א'  לטעון  ובוא  לכול  יאל
 וספת  תה  לתב  כהכי  דדעתא  אדרבאם  כן  אאו,  כך  להשאי  הת  אהביאש
 ה  לתב  כן  כעת  דל  עאיודו  בלגירושין  ונתק  לגרם  שה  זוא  הם  אהריש.  תובהכ
 היפטר  לוכל  יעל  בלם  לא  כן  כא  דשוטים  פהדבריםו.  תובה  כתוספת  ותובהכ
 חפוץ  תלא  שד  עב  רמן  זהישא  הת  איעזוב  שיעל  יד,  תובה  כוספת  תתשלוםמ
 משקללאדעתא ד' טענה בתובה כתוספת מטרפיי שדעת הל עיעלהה, ותר יוב
 .'ה להיב יאל למיפקו

 :וכאן הוא עובר לדון במקרה הספציפי שבפנינו

ת ובנידון  דידן  שסכסוך  הגירושין  נוצר  בעקבות  מריבה  של  שנים  רב  מעתהו"
ו  למצב  ששניהם  אין  רוצים עהדברים  הגי  ועם  החרפת  המריבה,  בין  הצדדים

 ברו עכבר שבפרט וזרתו חמונעת והבית מבעל  הת  ארחיקה  האישהה:  זה  בזו
דינו  של  רבנו   ג  בנידון  דידןהינ,  ודש  חשר־ענים  משותר  ירבה  הב  רמן  זליהםע
, אין  לחייבו  בתוספת  כתובה  –  ואף  שהבעל  חייב  בעיקר  כתובה,  חםויר

 לכל  שרור  בלאא,  דליכא  למימר  שהוכח  שהגירושין  יצאו  ממנו  כדכתב  הטור
 ביניהם  שיחסים  המערכת  שחרי  אניהם  שרצון  מצאו  יגירושין  הפחותה
, ה  מעוניינת  להתגרשישואיכא  למימר  שמכיוון  שהא,  הגיעהש  אן  לגיעהה

 תובה  ככתב  שבעל  שמרינן  אבעלמא  שאףו.  אדעתא  דהכי  לא  התחייב  לה
 מי  נימא  נן  כאםו,  חיובו  מנפטר  שיוכיח  שד  עיוב  חחזקת  בוא  הרי  האשתול
 הוכחה  הובת  חגירושין  הביעת  תת  אהגיש  שה  זוא  ההבעל  שמכיוון  שכיה
שידוע  לנו  שמערכת  היחסים   נהידיש  לומר  ,  יול  עיא  הכתובה  מפטרול

זמן  ונהי  שהבעל  הוא  זה  שהגיש  בפועל  את  תביעת   הזה  רעועה  יתביניהם  הי
החליפה ,  הרחיקה  אותו  מהביתש  –ה  ישאין  ספק  שמעשי  הא,  הגירושין

מורים  שהגירושין  יצאו  בסופו  של   –  מנעול  ומנעה  ממנו  אף  לדור  במחסןה
 ".ל פטו מתשלום תוספת כתובהולכן נראה לי שהבע. דבר ממנה

 טענה  לוכחה  הום  שובאה  הא  לרקע  באשר  כלו  אברים  דקבל  לשהק,  עיל  לכתבתי  שפיכ
 במקרה  וטוב  המקרה  בכונים  נברים  דמר  אא  לצמו  עהבעל  שוכחה:  כך  מהרתי,  בעל  הטענותמ
 . יןת הדבי ליקר שוא הוב פחותטה

 ליםע  ארואיתוצאה  של  כ  ה  זיה  האישה  הגרסת  לי  כתבתי  כבר  כ–  בעל  הל  שרחקתו  הןינילע
 רסתה  גי  פלעכך  ו,  בעל  הם  עחת  אג  גורת  קחת  תלשהות  מששה  חהישהאכש,  בית  בבעל  הלש
 וא  הדבריה  ל–  הבית  מבעל  הת  ארחיקה  היא  הכביכול  שך  כל  עהסתמכותן  הניי  על  כבירא  בפלנ
 . התנהגותו בכך לגורם היהה

 ל  עעתי  דבעתי  הברכ,  האיש  הרסת  גת  או  אבעל  הרסת  גת  אקבל  לם  אמבחן  השאלתב
 היל  עומך  סייתי  הא  לוודאיב.  ליה  עעתו  דתב  כאף  וה  בוכח  נצמו  עןת  הדיבי  שפי  כבעל  המינותא
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 היאוון  שכימכתובה    הת  אפסידה  האישה  הי  כלקבוע  וכתובה  ביובו  חת  אבעל  הן  מהפקיע  לדיכ
 בעל  הל  שבוחיו  וקומו  מל  עוזר  חדין  המשכך  ו.איה  רל  שדל  בלו  ומצא  נא  לזהל  –כך    לגורמתה
 .תקפו בשאר נכתובהב

 ת  אחייבה  שמיעוט  הדעת  כלפסוק  וערעור  הת  אקבל  ליש  ד,ראה  נרעור  על  שגופו  לפיכךל
 .כתובה המלוא בבעלה

 כתובה בחיוב הזקת חשאלת בדיוןה

א  בארוכה  דברים  נפלאים  כמקובל  בעולמה  של "ג  נחום  גורטלר  שליט"בנושא  זה  כתב  הרה

,   הנדון  בפנינו  ולא  כלוםלמקרהדברים  שכתב  אין  להם  ובפועל  ה,  עם  זאת  לדעתי.  תורה

 :ואסביר

 סיבות  מתתה  שלא  שוטה  סדין  בכן  וגיל  רחוב  בעון  פירספק  לתייחסים  מכתב  שדבריםה
 ל  עשאלה  הומדת  עבו  שבפנינו  שמקרהל  סיק  הלו  אמקריםמ.  כתובה  הוב  חגבי  ל–  ונותש
 .כתובה הוב חפקעתה

 .ומים דדברים הין אבשתייםו

 : רכזיות מקודות נתי שררב ללינוע

 טענה  ההאם  וקרה  מכל  בצפוי  הרגיל  ההליך  ההומ:  לומרכ,  טענה  הול  מל  אחוב  העמדמ.  1 
 . החייב היא טענה צפויה בהליך רגיל י על ידנטענהש

 .ספק הדרגת והותמ. 2

 טענה הול מל אחוב העמדמ

אין  אנו .  בחובפירעון  החוב  הוא  הליך  רגיל  וצפוי  :  כלומר,    עומד  לפירעון–חוב  רגיל  

לכן  כשהחייב  טוען .  רואים  בטענה  על  פירעון  הליך  חריג  אלא  דבר  צפוי  ועומד  לכך

' חזקת  חיוב'אמנם  במקרה  רגיל  אנו  אומרים  שנטל  ההוכחה  עליו  שהרי  הוא  ב"  פרעתי"

  אין  לחייבו –  לקבל  גם  דעה  שבספק  פירעון  במקרה  שלא  היה  על  החייב  לדעת  אפשראבל  

 . בפירעון החוב

 היא  ואשתו  לקינא  שאדם  בדוברמ.    רקחלל  בא  בכתובה  הפסד  היןא:  סוטה  בדיון  הן  כמוכ
. כך  תוכל  לטהר  את  עצמה  י  על  ידרק  וסוטה  הל  ששקאה  הל  שליך  הש  יי  כבעה  קתורהה.  סתרהנ

זוהי .  בעה  התורה  כי  האישה  תפסיד  את  הכתובהק  –  )שתייה(  העדר  הליך  ההשקאהב  –ללא  זאת  
וזאת  ביאר .  מן  התורה  ת  הכתוברזוהי  גז.  רת  וודאי  ולא  מן  הספקותקביעה  הלכתית  של  התורה  ב

 עשה  מצם  עי  כקבעהש,  תורה  הל  שחלטהוח  הכמא  וכי  הפסד  הכתובה  במקרה  זה  ה  הבית  מאיר
 . כתובה הת אפסידּה מסתירהה

 כתובה  הוב  חהפקעת  ששוםמ.  ה  זדין  בשקל  מעלת  בינהא'  חיובהזקת  ח  'ל  ששאלה  הפיכךל
 ברה  עלא  ונסתרה  שה  אישל  שו  זסיטואציה  לשירות  יהתייחסה  שורהת  הין  דוא  הה  זמקרהב
 . יהתי של שהליךת

ל  קינוי  וסתירה ששאין  סיטואציה  ודאית  כ[  כתובה  החוב  ביון  דל  עשלכה  הל  ככאן  מין  אכןל

 ל  שליך  היה  הםא  נים  דנו  אין  אהריש,  ]שתהתבה  אלא  אם  כתושלגביה  גזרה  התורה  שמפסידה  את  ה
האישה  מעשה  שאותו   י  על  ידעשהנם  א  וא  הדיוןה  :חלוטין  לחר  אושא  נל  עדיון  הלאא',  עוןפיר'
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ברור  שבמקרה  זה  נטל  ההוכחה  חל  באופן .  מעשה  כוחו  על  פי  ההלכה  להפקיע  את  חוב  הכתובה
הטענה  של .  שהרי  אין  חוב  הכתובה  עומד  בדרך  הרגילה  לקראת  הליך  כזה.  מוחלט  על  הבעל

 א  לוודאי  שתובה  כחוב  בנו  אוסקים  עלאא,  צפוי  ויבע  טליך  ההוא  שעוןירהחייב  אינה  טענת  פ
 חר  אצד  מדון  לאים  באנו  שלאא,  יים  קוא  החוב  ככתובה  הוב  חעמד  מי  כחלוקת  מאין  ופרענ
את   שבהם  האישה  מפסידה  וך  ערחןלבשו  ומשנה  במנויים  הקרים  משימת  רש  שייותה.  חלוטיןל

 האישה  שגרם  להפקעה  י  ידלהכתובה  הרי  מה  שמוטל  עלינו  הוא  לברר  האם  קרה  משהו  חריג  ע
 . של חוב הכתובה

רור  הוא  שמי  שמעלה  את  הטענה  לכך  שהיה  מעשה  שאינו  טמון  בהליך  הרגיל  של  חוב ב
ללא  הוכחה .  כל  נטל  ההוכחה  חל  עליו  בלבד  –  עשה  שמכוחו  רצונו  להיפטר  מחיובומ,  הכתובה

 .כונו מל עומד עחוב המילא מרי הודמצ

בית ה  –ג  גורטלר  "הרה  דוכב  י  על  ידהובאו  שוסקיםפ  הגדולי  מניים  של  שיטתם  שם  גוז
ומכוחה   )תומיםיין  גביית  הכתובה  מדמ(ה  הרב  הקשה  עליהם  קושיי  דואמנם  כב.  מאיר  והאחיעזר

 –  וכי  משום  קושייה.  אך  גישה  זו  אינה  יכולה  להתקבל.  ל"החליט  לדחות  את  דברי  הפוסקים  הנ
מגדולי  ההוראה  שעליהם  אנו ם  ייתן  למחוק  שיטה  הלכתית  שכתבו  שנינ  –  הא  אשר  תהאת
אין  מקום .  יטה  שנכתבה  על  ידם  בתורת  פסיקה  הלכתית  ולא  רק  על  דרך  הלימוד  ש?ומכיםס

 . ה זויילקבל דח

 –  חזקת  חיוב  וודאי  ובמקום  של  ספקת  שקיימ  לוילל  ברור  מ"דברי  הפוסקים  הנ  ום  מקלמכ
 . מחויב בחוב הכתובהבעל הוא זה שצריך להוכיח את דבריו וללא הוכחה ברורה הרי הוא ה

 ספק הרגת דהותמ

, ל"למעלה  מן  הצורך  נאמר  כי  גם  אם  נסבור  עקרונית  שלא  כשיטות  גדולי  הפוסקים  הנ

ונסבור  שבמקרה  של  ספק  בחיוב  הכתובה  אין  האישה  מוחזקת  ולפיכך  במקרה  של  ספק  לא 

 :'קספ' מכל מקום ברור הוא שלא כל מצב ניתן להגדרה כ– גם אם כך –תקבל את הכתובה 

, מצב  של  בעל  שמאשים  את  אשתו בפעולות שעשתה שהביאה בכך למשבר ולפירוק הביתב
 צבמ,  טען  שמה  להוכחה  ואיה  רל  כידו  בין  אהבעלו,  טענות  התול  אכול  וכ  מכחישה  מהישוהא

 ?דין הביתל' פקס 'יש שרא ייקזאת לאם ה–' רסה גולמרסה ג 'רוי קמשפטית הבלשוןש

 . לא שרורב

 יצור  לכך  בוא  הכולי,  איה  רו  אסמכתא  אל  כלא  לאשמות  הפריח  הואה  דמאן  ששום  מכיו
 '? פקס'

 . מש מהם באיןש' עלמאבברים ד 'גדר בלו אריה

, שתו אגדנ ואת טענותיו יוותשמ האת אעלה מהבעל שמצב בי כאמר נלא אך כסבור נא לםא
 תא  אישה  הפסיד  תו  זלשיטהו'  פקס  'דבר  הוצרי,  השמיע  שמה  לאיה  רל  כידו  באין  שףא
 . תובתה כתקבל שבינו אאברהם לת בנחת הא לן כםא, תובתהכ

 הישא  לאין  ופקר  סיווצ  יממילא  ווכחה  הל  כלא  לף  אענות  טשמיע  יהבעל  שכך  בי  דריה
 . ה זבר דקבל לוכל נלא שרורב. תובהכ
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 עיניו  בלה  קהא  תלאשכדי    "קבעהנל  "ז  חי  פעל  שכתובה  העמד  מל  כחלוטין  לתרוקן  יכךב
 ורך  צלי  בענות  טיעלה  שכך  בתובה  כלא  בהוציאה  לעל  בל  כוכלי'  לות  קליק'ב  עתהו".  הוציאהל
 . ישראל מתובה כורת תביטלת וראיותן בהוכיחל

 ה  לגיע  מלא  ושראל  ישות  נכל  כו  זה  אישין  אי  כחדש  לא  בהבעל  שימת  אלכ:  אי  ודלאא
 ערך  ומש  מל  כין  ארי  המלואו  בהוכחה  הטל  נת  ארים  הלא  שכלו.  ליו  עהוכחה  הטל  נלכ,  תובהכ
 ין  אכן  וחזקתה  מאישה  הת  אהוציא  לכוחם  באין  שדאי  וומבוטלים  וטלים  בם  ההרי  ודבריול
 .שתו אכתובת בבעל הל שחיוב הזקת חת אהוא שכל בערער לכוחםב

אף  שהדברים  פשוטים  אוסיף  שנית  חלק  ממה  שהבאתי  לעיל  את  מה  שנכתב  על  ידי  גדולי 
) 143–163חלק  ג  עמודים  (ר  "  בפד)ולטי  והרב  הדס'  בצלאל  זהרב,  הרבנים  הגאונים  הרב  בן  מנחם(הדיינים  

 : דברים התואמים להפליא למה שנכתב לעיל וזה לשונם

חייב  לה  הוא   שהבאפשר  עוד  דאפילו  לא  תפסה  מכל  מקום  כיוון  שהכתוו"
גם  לדעת ו  [...]  ודאי  והפסד  הכתובה  הוא  ספק  אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי

פיקא  דדינא  אין  להוציא  מהבעל  הכתובה ייתכן  לומר  שרק  בס,  הבית  מאיר
כיוון  שהוא  טוען  טענת  ודאי  קים  לי  כדעת  הפוסקים  שדינה ,  שהוא  המוחזק

אבל  בספק  בקביעת  העובדא  אם  היא  מורדת  או .  כמורדת  והפסידה  כתובה
שהרי  אין ,  לא  בזה  גם  הבית  מאיר  מודה  שמספק  היא  לא  הפסידה  כתובתה

ני  ואיני  יודע ותלוה'  זה  כאומר  והרי,  לפנינו  טענת  ודאי  שהיא  מורדת
 .")טי קימן א סקחל(ט "ת מהרי"ועיין בשו, שחייב לשלם' שפרעתיך

לו ופגוע  לדי  ככך  בין  אבוודאי  ולל  כפק  סיצור  לדי  כה  בין  אעלמא  בענה  ט:  רוריםבדברים  ה
 .שתואכתובת בבעל הל שעורערת מבלתי החיוב הזקת חת אמשהו ב

 טענות  הל  שעמדן  מלפנינו  שבמקרה  שריה,  דברים  הםמורי  אעל  בכל  באם  שומר  לריך  ציןא
 לא  אףא,  ענותיו  טכל  מאומה  מוכיח  הא  להבעל  שלבד  בו  זאל.  ותר  ירבה  הרוע  גבעל  ההעלהש
 ןת  הדיי  בגדרת  הי  פל  עמצאנ,  שתו  אגדנ  תביעה  הכתב  בהעלה  שיותר  בחמורה  הטענה  לביחסש
' מינותא  'ל  עמראה  הה  זמצב  שאיודו.  מת  אמירת־אאי  לדינה  עשון  לושז'  כונהנינה  א  'טענתוש
 .מקדם ומאז כיובו חחזקת בוא ההריו' פקס 'ל שמצב ללל כהביא לוכל יא לבעלה

 סקנהמ

 .יש לקבל את הערעור ולקבוע כי הבעל חייב במלוא הכתובה, סיכום הדברים

 :וחלט מאמור הי פלע

 .תקבל מערעורה. א

 .מלואה בשתו אתובת כת אשלם לייב חבעלה. ב

 יישריק הליהו ארבה

 עה גד

הנה  ראיתי  את  שכתבו  חברי  הגאונים  וכתבו  והרחיבו  כיד  השם  הטובה  עליהם  בדין  מי 

אחד  מחבריי  אף  הקשה  ותמה .  מוחזק  בכתובה  כאשר  יש  ספק  אם  האישה  הפסידה  כתובתה

 . על פסק דינו של אחד מחברי בית הדין האזורי
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 לש מעשיהב עוץנ ושיןירגל גורםה יכ ראהנ פנינוב שרא חומרה כלב עיוןה חרא תידע ותינעלו
 צמהע  הישאה  אשר  צמהע  הישאה  לש  מעשיהו  בריהד  לע  סתמךמ  ניא,  פקס  לכ  זהב  איןו  הישאה

 .הםב ודהמ

 זא  ,בעלה  לש  מקולקליםה  רעיםה  מעשיומ  ובעתנ  גירושיןל  האיש  ביעתתם  שא  ,הז  רוןעיק
 מעשיהמ  ובעתנ  בעלה  לש  ושיןגיר  ביעתתם  וא  תובתהכ  תוספתו  כתובתהל  כאיתז  הישאה

 ןדי  קפסב  וב  ארכנוה  ברכ  –  תובהכ  תוספתו  תובהכ  פסידהמ  ונאגו  יאכהב  הישאה  לש  מקולקליםה
 .תניהנ אזוריה ןידה תביב )860977/1 פרסתיק מב(

 רי  הבעל  הל  שמעשיו  מוצאת  יושיןירי  כאשר  סיבת  הג  כושם  הוכחנו  מראשונים  ואחרונים 

 ושיןירגה  כאשרו  ושיןירגה  תא  ובעתת  יאה  םא  ףא  תובתהכ  תוספתו  כתובתהל  כאיתז  הישהאש

 . תובתהכ תוספתו תובתהכ פסידהמ היאש ריה הישאה לש מעשיהמ ובעיםנ

 :ם שכתבנו שמה מטע קנצטטו

 : ונוו לשז ו)בק כ" סט סימןס( תובות כהלכות ביש אחזוןהכתב  "
 : וספת תיניד '
 מו  כתוספ  תהן  לש  יהן  בכיר  הלא  שי  פל  עףא  –  איילונית  ושניה  ומאנתמ
 יוןכ,  )ף"מדפי  הריא  "  ס  עף  דזונת  נימנה  אלק  פרףסותובות  כ(ן  "הרף  ו"רי  הכתבש
 . מהן עתנה הלא וחוש לו לאוי רהיהש
 . הן לין א– נדר וומין משוםת מהיוצא וזינתהעל דת וברת עו
 הסדף  (  במות  יתוספותתם  בנו  בר  ונו  חננאל  רבלוגתא  פ–  ענה  טחמת  מאהב
 . יה מינפקינן מא למספיקא ו")דאיו א היכ"דיבור המתחיל ב "ע
, פוסקים  בהדיא  בתבאר  נאל  –)  א"  עז  עתובותכ(  הוציא  לותו  אכופין  שאלוו
 . תםנו בר ונו חננאל רבפלוגתא בתליא ד)ק א" סנד קןמיס( לאושמת  בידעתו
 ןיתי  ווציאי  "אמר  ד)א"  עחמכתובות  דף  (  רסיים  פמנהג  כלא  אשי  אי  אפהאומרו
 ינו אומר או אתשמיש  ממורד  בכתב  שכמו  ווספת  תןה  ליש  דראהנ  –"  תובהכ
 שמואל  כפסקף  ד"רי  לאפילוו,  רב  כפסקג  ד"בהל(  גרש  ליה  למחייבינן  דמפרנס  וןז
 .וספת תה לש י)ן"ר הכתב שמו כגרש ליה ליפינן כזון לכופו לפשר אי אם אקום מכלמ
 ה  לעיק  מהוא  שכל  דוספת  תה  לש  י)א"ע  עכתובות  דף  (  שתו  את  אמדיר  בכןו
 .הדיא בכידרמת והגה בבך כתכו, דעתו למוציאה כויה
 יהומ,  צאת  לסור  אהא  דה  ליש  דראה  נל"חו  לצאת  ללא  שומרת  אהיא  בכןו
 תליא  דב  כתכידרמת  ובהגהו,  ה  ליתח  ל"לר  דפשר  אעלות  לאומרתב
 "'.פלוגתא בליא תת לצאאומר בם גם אם שתבאר נא לבל אפלוגתאב

 מתגרשיםן בגללה מודה ואשר שיהאן ענות הבעל אשר בהט

ב "מיום  כ(  עיין  פרוטוקול  בית  הדין  האזורי  –"  אין  זמן  בשבילו"הבעל  טען  כי  לאישה   .א

 . )11 שורה 2.5.2013 –ג "באייר תשע

: )76–74  שורותב(  ונהו  לשזו,  זה  בודתה  ההיא  לא  אהישא  הי  על  ידוכחשה  הא  לו  זענהט
, מתקדם  הגיל  הגלל  בסדר  בההי  תא  להילדה  שחדים  פרבה  הי  ליוה,  יוןירה  בתחילול  הכה"
 כולתי  ילא  שקופה  תתההיי:  "הישא  הומרת  אוב  ש)79  בשורהו(."  ותו  אק  רלא  וצמי  עת  אזנחתיה
 ."ליו אהתייחסל

 התחלהב:  ")81  ורהש(  מריבות  הזמן  בליו  עכועסת  וועקת  צתה  הייי  כודתה  הם  גהישאה .ב
 ."לטוס ומוהו כצאת לגיהליוורי פהיתי הא לי לי ככועסת וועקת צייתי המריבותב

 .לים אינו אבעל הי כודה מהישאה .ג
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 בלא:  ")82  ורה  ש9.1.2015  –ה  "שע  תטבתח  ב"  ייוםמ(  רוטוקול  פיין  ע–  דת  סוציאליתבעו  למרה  אךכ
 רף  חלכן  ולים  אא  לואה:  "מרה  א)87  שורהב(  כןו."  לים  אא  להוא  שציאליתסודת  בעו  למרתיא
 ." משטרה לניתי פא ללי שמשפחה הני במלצותה

 ביעה  תם  וגגנה  הצו  לביעה  תםג,  מזונות  לביעה  תם  גום  יאותו  בבעל  הגד  נישה  הגהישאה.  ד
 .איה רהסדרילו משמורתל

 אלה    זבלא",  ום  יאותו  באת  התביעות  גישה  הכן  אי  כהישא  הישרהא,  בעלכ  ה"  בשאלת ל
 חץ  לתוך  מא  לת  זאעשתה  וביעותיה  תת  אהגיש  ללכה  הום  יאותו  בלומרכ,  "עם  פאותו  ביהה
 אכוללה  כריצו  הואיל  –ניחא    –  זונות  משה  ביקן  כםא.  ום  יאותוים  בעמי  פלכה  ההרישהו  שלכ
 ?שמורת מבקש לה לה מ–ית  בשלום לניה פם אבל א,פחדת מוליא – גנה הצוו

 צף קו ליהה, ליה עאיים  ורואצו  בותה  אפס  תהבעל  שך  כל  עמשטרה  ללונה  תישה  הגהישאה .ה
 תלונה  הגשת  החר  אתנהגותה  הולםא,  תלונה  הגשתה  בודקת  צכןא  –  בית  בעה  שצרח  ופהב
 . ית בשלום בצונה ראין וו בוצה ריא הין אי כליה עעידהמ

 :וינבר דת אנבארו

 . לים אינו אהבעל שודה מהישאה – דאח

 ךארית מרוטוקול פייןע( ילות  למה  כשן  יא  להבעל  שחר  איה  הועירא  הי  כודה  מהישא  ה–  ניתש

 ). 149 ורה ש2.5.2013 –ג "ב באייר תשע"כ

 קפסביין  ע(בית  לנס  כהבעל  להיממנוע  לדי  כבית  הל  שנעולים  מחליפה  מה  ישאה  –לישית  ש

 . ליםאאינו שודה מהיא שף א) אזוריהית הדין בל שן די

 הישהא,  נס  למרתף  כדי  שיהיה  לו  מקום  ללוןכיהה  לצ  הבעל  לא  נכנס  לבית  אלא  ר–  ביעיתר
 .עלה בתארוצה  שה איש זו לא–הגיע פקח על שימוש במחסן ואכן  תלונה בהירייעפנתה ל

 2014שנת  בומרת  אה  היא  זת  א.  וחבפיקק  ריראה  שוכנה  מינה  אלדיו  ית  אף  א,  אתזלבד  מ .ו
 9.1.2014  –  ד"שעתשבט  ב'  חיום  מרוטוקול  פיין  ע(שטרה  מזמינה  הו  שבמאורע  האז  ממים  ינתיים  ש

 .)81ורה ש

אז  לאישה  יש  תנאים  כדי ,  דדיםכאשר  בית  הדין  מנסה  להחזיר  את  הצ:  חמור  מכול .ז

 224שורה  ]  9.1.2014[ד  "בשבט  תשע'  עיין  פרוטוקול  מיום  ח(שיחזור  הוא  צריך  לעבור  טיפול  

 ).257 ושורה 248ושורה 

ועל  מי  היא ."  לא  יהיה  שלום  ולא  יחזור  הבעל  עד  שיקבל  טיפול:  "האישה  אומרת:  כלומר
 שהיא אומרת כי בזמן הכעס הבעל היה על בעל, על  בעל  שהיא  טוענת שאינו אלים?  אומרת  זאת

. ")זה היה אחר שהבעל לא ישן כמה לילות "9.1.2014 –ד "בשבט תשע' עיין פרוטוקול מיום ח(מחוסר  שינה  
זו  אישה  שאף  למחסן  לא  נותנת  לבעל  להיכנס  ואף  מזמינה ,  זו  אישה  שמחליפה  מנעולים  לבית

 . לדעתה יש לו בעיות נפשיותכי" צריך לעבור טיפול"פקח וקובעת לו תנאים כי הוא 

 ? לחייב את הבעל לעבור טיפול הישא הכולה יידן דנידון באםה

ועתה  אחר  שהבעל .  תחילה  יש  להבהיר  כי  האישה  אינה  לא  פסיכולוגית  ולא  פסיכיאטרית

היא  לא  מוכנה  שיחזור  עד  שיעבור  טיפול  כי  היא ,  כעס  פעם  אחת  ויצא  לו  קצף  מהפה

 .וגם את ילדיו יראה רק בהשגחה של צד שלישי, חושבת שיש לו בעיות נפשיות
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 עבור  לריךצהבעל  ש'  חנהבא  'מתןלמומחיות  זו    הישאין  למני  ו  לדוע  יא  ל–  מה  תןידת  היב
 יההמודה  כי  הבעל  לא  אלים  ולא  ישן  כמה  לילות  קודם  אירוע  וזה    היאשאחר  ,  כל  זהו.  וליפט
 .עס כבעל החת אשפעםכ

 עם  פבגללולבעל  יש  חזקה  שהוא  אדם  בריא    יכטים  הדברים  פשו  כי  ראהנאחר  העיון    נהה
שהוא  אדם  בריא  ואין ,  חזקתו  מותו  אוציא  מאלדיין  עזה    –  דול  גכעס  ההיהל  ש  ככ–  כעס  שחתא

ליה  להוכיח  כי  יצא  מחזקתו עשם  כך  ל.  לחייב  אותו  לעבור  טיפול  זה  או  אחרה  כול  יהישהא
 . י דינה כדין מורדתהר, ה זנאי תמעמידה שיא ההישאשהיא ולכן מאחר רשהוא ב

 ית  בלום  שבע  תבעל  הה  זתיק  ב–  )331  מוד  ט  עלקח(  ר"פד  ביידבר  לימוכין  סצאתימ  עתהו
 הכריזל,  סרב  תאםו,  סודיים  הרפואיים  המצאיה  מלגלות  ופואי  ריפול  טקבל  להישא  היובחלו
 קוקה  זאינה  והוראה  בובדתע,  ריאה  בהיא  שהישא  הענה  טמנגדו  –.  גט  בלחייבה  ומורדת  כליהע
 רפואיים  המצאיה  מת  אגלות  ללהרשות  ופואית  רבדיקה  לסכימה  מא  לאף  ופואי  ריפול  טשוםל
 שוא  נסופי  הדין  הסק  פת  אתן  נאזורי  הןידת  היב.  ולהחהוציא  לה  שם  של    ללולעדבר    שהחששמ
 :דלהלן כערעורה

 ם  עלחיות  ושוב  לסכמתה  הביעה  ההישהא  וואילה:  בעל  התירתעדוחים  "
 להסיר  ופואי  ריפול  טקבל  לדרישתו  להיענות  למהסכי  מאינה  שבזהו.  עלהב
 הישא  הת  אקבל  לא  לילה  עו  זין  א–  צלם  אטיפול  בתהייה  שרפואי  הודס
 נתבעת  ההיא  שהישא  הת  אמעמידים  וואילה,  קינים  תלום  שחיי  לחזרהב
 ראיותבליו  להוכיח    ע–  ו  זזקה  חסתור  לרוצה  שתובע  העלו.  ריאה  בחזקתב
 א  לוד  עכלו.  ג"של  תסלוז  כ"  כיוםמ  החלטתנו  להתאםב,  בריו  דצדקתל
 חילופית העתירתו להיענות לקום מאין שברור וריאה בחזקת בהישא הוכיחה
 ."עיל לאמור כירוב סל שמקרהב

 הישא  הצהרת  הלאורשטענה  ב,  דין  הגדול  הית  בפני  לרעור  עבעל  הגיש  הה  זין  דסק  פלע
 הוכחות  הנטל  שלקבועו,  חלתה  מל  עהישא  הצד  מודאה  הכך  בראות  לש  יבתיק  שחומר  הלאורו
 בעל  הענות  טאת  ראות  לש  יריאה  ביא  הכיום  שוכחה  המציא  תא  לוד  עכלו,  הישא  אל  הוברע
 .נכונותכ

 ?מושכות מהפסקות בהתקפות בדין הה מ– בריאות הזקת חאת אבדים מימתיא

 :על זה כתב בית הדין הגדול

 חזקה  בהישא  הת  אקבל  לא  לילה  עו  זין  אהאזורי  כי  ןידת  הי  בכתב  שה  מיכ"
 חזקת  בנתבעת  ההיא  שהישא  הת  אמעמידים  וואילה,  קינים  תלום  שחייל
 –  בריו  דצדקת  לראיות  בהוכיח  לו  זזקה  חסתור  לרוצה  שתובע  העלו,  ריאהב
 הישהא  שרגע  בו  בי  כלכתית  הקורת  בפני  בעמוד  לה  זימוק  נל  שכוחו  ביןא
, זה  מה  זחוקיםר  זמניםב,  עמיםש  פלו  שפחותל'  יבלהק  'היא  שודתהה
 סיכיאטרי  פטיפול  לקוקה  זתהייה  ופשי  ניכאון  דל  שתקף  הונים  שתנאיםב
 מכאןו.  גמרי  להישא  הל  שריאותה  בזקת  חתערערהה,  שמלי  חהלם  וחוףד
 א  לוד  עכלו.  חזקתה  לחזרה  ומחלתה  מהבריאה  שאיה  רהביא  לליה  עאילךו
 מא  קחזקתהון  שכיומ,  ריאה  בזקת  חכוח  בבוא  לכולה  ייא  היןא,  את  זשתהע
 הלן  ליתברר  שמוכ,  צבים  על  שתקפים  ההושל  שי  על  ידערערההת  בריאהכ

 .צהרברכת  שם בם שבואר מכןו, מקורותי הפעל 

: )ח  קןמיס(  צה  ררכת  בשם  מהביא  ש)ב"  עכרך  א  דף  יט(  פוסקים  האוצר  בייןע
 תב  כזו  מיתרהו'  .זקה  חוי  הלא  ויישינן  חא  ללבד  בחת  אפעם  בלתה  חאםש'

 כן  ונחלמה  ותטית  השראשון  הלד  בווגון  כסירוגין  לתטית  השאםש':  םש
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 וב  שרביעית  הבלידהו,  לל  כלתה  חא  לשלישית  הבלידהו,  שני  הדולוב
 היתהי  ששלישית  ההלידהש,  אשונה  רלידה  כרביעית  הלידה  הריה,  תטיתהש

 ק  רשאר  נלא  והייהשנ  והראשונה  מהלידה  מחזקה  הת  אוקרתע,  טובב
 התיר  לונאגוי  אכה  בהור  מאיניו.  עלמא  בששא  חקוי  רהוו,  רביעית  ההלידהמ
 '.ותו אזחין מיןא [...] התיר לכם חרצה ים אוםמקל כמו

 עם  פל  שפסקה  התהייה  והיותב,  עמיםוש  פל  שלתה  חיא  הם  אולפיא  היינוד
 ומר  לפשר  ארביעית  הפעם  בעתה  שולאפיו,  וחזקה  הוי  האל,  ינתיים  בחתא
 ודהמ  יא  הקר,  תטית  השוחזקה  הלא  דידן  דנידון  בןל  שככו.  ילתא  מגלאיא
 . חת אעם פרק ודיכאון בחלתהש

 האיש':  ןייענ  בדן  ש)חלק  א  סימן  י(  וב  טום  יגדיבשם  ה  בם  שיין  עזו  מיתרהו
 שים  חודכמה  לתטית  השיא  הולידה  שהעם  פבכל  ובות  רעמים  פילדהש
, וטה  שתיםעכ  ולומה  חתיםע  כדונה  לש  יםא,  ם  שדןו,  בריאותהלחזרה  ו
 היא  שתיםע  הם  הה  מודע  יבעל  הין  אתיםע  ותיםע  ביכ,  חלק  ליש  שם  שכתבו

 ולה  חיא  התי  מבעל  הודע  ירי  המשתטית  ויולדת  בבלא,  ריאה  בו  אולהח
 .'ארץ הל כדרך כמו עחיות לכולה יריאה בהיא שעת בהריו, ריאה במתיו

 קום  מאין  וחת  אעם  פק  רחולה  לוחזקה  הא  לרי  הדןידדון  ינ  בם  גןכם  או
 הרגעה  לדורים  כיבלה  קםפע  שמה  ו,בעל  הברי  דיפל    עק  רמוחזקת  כדונהל
  ."חלה מל עוכחה הזה ביןא

 א  לאףוואף  פעם  לא  אובחן  כחולה  נפש  ,  הבעל  מעולם  לא  היה  חולה:  ידן  דנידון  לתהעו
. קינה  תאז  מבעל  הל  שתנהגותוה,  חלה  מל  שתפרצות  הוזייתה    הכעס  שחת  האפעם  בי  כוכחה
 לא  שבעל  לנאים  תעשות  להישהאם  בגלל  זה  יכולה  הא?  ריאותו  בזקת  חת  איבד  אה  זגלל  באםה
 ?לישי שד צנוכחות בק רלדיו ית אראותליוכל  ושיפולים טיקבל שד עחזורי

 וצה  רבעל  ה–  ענה  טינה  ארופא  לולך  הינו  אהוא  שפני  ממורד  כינו  דהבעל  שהישא  הענתט
 מורדת היאה, ולה חהוא שוחזק הלא ווכח האל, מש  מהם  באין  שנאים  תעמידה  מה  והאישחזורל
 שפחהבמכל  הזמן  מפיצה  עליו  שם רע שהוא משוגע גם   הישא  הי  כוען  טהוא  שפרטבו,  וא  הלאו
 .קהילה בגםו

 תוספת  ותובתה  כפסידה  מיא  הלכן  ובית  ההרס  ופירוק  לגורמת  היא  הו  זה  אישבר  דוףס
 .תובתהכ

 . כתבתי וצור יצילנו משגיאות אמן תי דעותיענ לאהרנה

 מוס עיכאלמרב ה

 דעות היכוםס

במקרה '  לדעת  דיין  א,    מי  גרם  את  המצב  שהביא  לגירושיןהדבר  בספק:  'דעת  דיין  א .1

 . והאישה מפסידה כתובתהספק הרי הבעל מוחזק בממון של

במקרה '  לדעת  דיין  ב.    מי  גרם  את  המצב  שהביא  לגירושיןהדבר  בספק:  'דעת  דיין  ב .2

כול   שהוא  חוב  ודאי  והבעל  מספק  אינו  י  הרי  האישה  מוחזקת  בחיוב  הכתובה–ספק    של

 .להפקיע חוב זה ועליו לשלם הכתובה

  מי  גרם  את  המצב  שהביא  לגירושין  הרי  שדעתו ככל  שהיה  מדובר  בספק:  'דעת  דיין  ג .3

  והבעל  במקרה  כזה  היה  חייב  לשלם  את חיוב  הכתובה  נשאר  על  כנוש'  הייתה  כדיין  ב
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  את  המצב ברור  שהאישה  היא  זו  שגרמהבמקרה  זה  ',  לדעת  דיין  גש  אלא.  הכתובה

 . והבעל פטור מתשלום הכתובההפסידה כתובתה ולכן לגירושיןהביא ש

 'מעשהל'אך שוות ' הלכהל 'נוגדותממעמדות  מורכבההכרעה כרוב  – יישריק הליהו ארב הערתה

 . הכלל הוא כי עלינו לפסוק כדעת הרוב

 יניהן בחלוקות  העות  דתי  של  עהמבוססו'  ורכבמוב  ר  'עצם  בהוא  שוברדובר  במ  י  כציין  נךא
 .מעשה לסופית ההוראה בוות שךא

 ? מורים אברים דבמהו

 היששניים  מהדיינים  קבעו  שהא,  של  דעות  הדיינים'  בחן  התוצאהמ'על  פי  ,  כאורהל
 א  לאישה  הי  כפסק  שחד  איין  דעומתל,  כתובה  התשלום  מטור  פהבעל  ותובתה  כת  אפסידהה
 . כתובה הת אשלם לייב חהבעל ותובתה כת אפסידהה

לא  זו  בלבד  שפסיקתם  מבוססת  על  טעמים   –  ם  הלוקים  חיינים  דני  ש–'  ובר  'ותו  אולםא
די  לפטור ו  כין  באשני  סובר  ש  ה–אחד  הסיבה  והטעם  שכתב    ההם  חלוקים  בדברששונים  אלא  

 . את הבעל מתשלום הכתובה

ה  זו  של  קביעת דובנקו(קבע  כי  הדבר  בספק  מי  גרם  את  המצב  שהביא  לגירושין  '  דיין  א  עודב

 ת  אמנו  מהוציא  לאין  ווחזק  מבעל  הספק  בהדבר  של  כלדעתוו)  'עת  דיין  בלדאם  המצב  הוא  תו
 תשלום  מבעל  הת  אפטורל  –'  שטחב  'וצאה  תאותה  להגיע  ש,גיסא  אידךמ',    גייןד.  כתובהה
 רי  המצב  הת  ארם  גי  מפקסדובר  במ  היה  שכל  כי  כסוברו'    איין  דל  עהלכה  בלוק  ח–  כתובהה
' פקס'  כמצב  הת  אהחשיבו  שאחרים  הדיינים  הני  של  עאו  החלוק  שלאא'    בדיין  כעתו  דבזהש
 . היא זו שגרמה למצב שהביא את הגירושין הישא הי כגמרי לרור בלדעתוו

מאחר  שהתוצאה  בפועל  היא ,  זה  ככל  זאת  הצטרפות  הדיינים  לרוב  תחול  גם  במצב  םע
. ביניהםשהטעמים  שונים  ואף  חלוקים    ףא,  שווה  בין  שני  הדיינים  לפטור  את  הבעל  מהכתובה

 . נציין בקצרה את הבסיס לכך

ו זו)  ד  צשורש  וא  מורשש(ק  "ביא  את  דברי  המהריה)    בעיף  סה  כןמיס(א  בחושן  משפט  "רמה
 :א"לשון הרמ

 ין  אאפילוו.  קום  מכל  בבים  רחרי  אולכים  הבים  רגד  נחיד  ייה  הם  אכןו"
 ואילה,  צמו  עפני  בעם  טו  לש  יחד  אל  כלא  אחד  אטעם  מסכימים  מרביםה
 ."תרייהו באזלינן ובים ריקרומ, דיןן היעני לכימיםס מהםו

והדברים  ברוחב   )ה  מןמיסבן  העזר  א(ם  "ת  מהרשד"ראה  שו  –  פוסקים  הדולי  גזה  בנו  דכברו
 . ) גןמי ספט משןשוחנא ייהדורא תנמ(בדברי הנודע ביהודה 

פט ושן משח(ך "השו מכל מקום כבר נקט, ונא גויאכה בוב רחר אילך  ללא  שכתבו  שיש  שאףו

 : שתי קביעות עודו) חק י"סם ש(המשפט  תיבותונ) טק י" סה כןמיס

 .ב אף שהוא מבוסס על טעמים שוניםושבדיני ממונות בוודאי קובעים ההלכה על פי ר – אחתה

אף  שהוא  מטעמים ,  שברוב  של  דיינים  הנמצאים  בפנינו  נקבע  הדין  כדעת  הרוב  –יה  השניו
 ).ן שםייע, ה זנושא בסיקתם פנו לידועה ופנינו באינם שוסקים פרוב מונה שאוליו(שונים 

 .ענייננו לנוגע שמהב, קצרה בדברים הבאנוה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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 .רוב העת די פל עפסיקה הת אקבוע לש ינן דמקרה בף אפיכךל

 סק דין ופכרעהה

 :לפיכך מוחלט

 .דחהנ, כתובה השלום תןייענ בערעורה

 .תשלום הכתובההאזורי עומד על מכונו והבעל פטור מ ןידת השל בי ןידק הספ

 .זה בהשמטת פרטים מזהים של הצדדים ןק דיס פפרסם ליתןנ

 ).15.11.2016(ז "ד במרחשוון התשע"ניתן ביום י

 רב מיכאל עמוסה רב אליהו היישריקה חום שמואל גורטלר נרבה


