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 ה"ב 988491/3 יקת

 ל אביב יפו תזוריהאבית הדין הרבני  ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יצחק רפפורט, הרב מאיר קאהן, ד" אב–רב מאיר פרימן ה

 :תובעתה לוניתפ ) ד אבי גפן"כ עו"י ב"ע (
 גדנ  
 :נתבעה לוניפ ) ר קלמן זילבר"כ טו"י ב"ע (

 גירושיןיי יצופתובה ו כ:נדוןה

 סק דיןפ

 קער

13/11/14(ה  "בחשוון  תשע'  והתגרשו  בבית  הדין  ביום  כ)  1999(ט  "הצדדים  נישאו  בשנת  תשנ

הגישה  האשה  תביעת  שלום־בית  ולחילופין ,  קודם  לגירושין.  לצדדים  אין  ילדים  משותפים.  )

, טענות  הצדדים  בעניין  שלום־בית  וגירושין  נשמעו  במהלך  הדיון  הראשון  שהתקיים.  גירושין

הצדדים  הגיעו  להסכם  גירושין  מיום ,  לאחר  שמיעת  הטענות.  דם  של  בית  הדיןלפני  הרכב  קו

ההסכמה לגירושין באה בעקבות סירוב הבעל לנסות לעשות . )12/11/2014(ה "ט  בחשון תשע"י

 :להלן סעיפי הסכם הגירושין הנוגעים להכרעת הדין. שלום־בית

  [...].ידצדדים מסכימים להתגרש באופן מיה) 1"

  מסכימים  כי  הזכויות  הפנסיוניות  וכל  ענייני  חלוקת  הרכוש  של צדדיםה)  2
 .הצדדים ידונו בבית הדין הרבני

 .ההלכה לאחר הגט ל פיעצדדים מסכימים כי הכתובה תידון בדיון נפרד ה) 3

 .א"צדדים מסכימים כי סמכות הדיון הרכושי נתונה לבית הדין הרבני תה) 4

 ".דיות זה על זהדהעבר לאמור לעיל אין כל תביעות מ) 5

. בעניין  תביעת  הכתובה  של  האשה  הדיונים  משכוונ,  תגרשוההצדדים  אכן  ,  עקבות  ההסכםב
אז מ.  פתח  תיק  תביעה  של  האשה  לחלוקת  הרכוש  נ)8.3.2016(ו  "ח  באדר  תשע"כביום  ,  לאחר  מכן

 פניל  ודעחלו  היונים  בתביעת  הכתובה  הד.  רכב  בית  הדין  השתנה  פעמייםה,  הדיון  בתביעת  הגירושין
התאם  לאמור  בתקנה באת  ז,  ההרכב  הנוכחי  פנילני  והסתיימו  שהרכב    פנילנמשכו  ,  ההרכב  הראשון

חקירתם  והבאת  עדויות  וראיות  הוגשו  סיכומים ,  לאחר  שמיעת  טענות  הצדדים.  עא  לתקנות  הדיון
 . וסיכומי תשובה

 הצדדים ענותט

 .להלן עיקרי טענות הצדדים
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הגירושין  היו  בשל  הבעל  שסרב  לחיות  עם ,  יתב-לוםשן  אשה  ביקשה  כל  הזמה:  ענות  האשהט
 .הבעל  אף  הביא  ילד  עם  אשה  זרה  עוד  בהיותו  נשוי  לאשה,  ועזב  אותה  לטובת  נשים  אחרות  האשה

כמו  כן   ולחלוק  ברכוש  פיצוי,  בקשת  לקבל  כתובהמ,  בעל  מנע  מהאשה  אפשרות  להבאת  ילדיםה
 .הוגשה תביעה נזיקית

עד  לעזיבת  האשה  את ,  שים  נוספות  במהלך  החיים  המשותפיםכחיש  קשר  עם  נמ:  ענות  הבעלט
עוד  לפני   מודה  שלאחר  שהאשה  עזבה  את  הבית  יצר  קשר  עם  אשה  אחרת  שהרתה  ממנו.  הבית

 הפילה  שלוש  פעמים,  הגירושין  באו  בשל  כך  שהאשה  לא  הצליחה  להביא  ילדים  לעולם.  הגירושין
  ילדים  לעולם  והאשה  לא  יכלה  להביא בעל  ביקש  להביאה.  להתפתח  צליחהכשכל  פעם  העובר  לא  

 .הכתובה המוגזמת נכתבה לכבוד בלבד .א מגיע לאשה כתובה כדין אשה שהוחזקה לנפליםל. ילדים

 יון והכרעהד

בעיקר  סביב  השאלת  ממתי  החל  הקשר  של ,  בין  הצדדים  מספר  רב  של  מחלוקות  עובדתיות

ומודה ,  ו  נשוי  לאשההבעל  מודה  שיצר  קשר  עם  אשה  זרה  בעוד.  הבעל  עם  האשה  הזרה

קיימת  מחלוקת  בין  הצדדים  ממתי  החל .  שהאשה  הזרה  הרתה  ממנו  עוד  בעודו  נשוי  לאשה

כטענת  האשה  או  רק  לאחר  מכן ,  האם  לפני  שהאשה  עזבה  את  הבית,  הקשר  עם  האשה  הזרה

. כמו  כן  קיימת  מחלוקת  האם  לבעל  היה  קשר  עם  אשה  נוספת  במהלך  הנישואין.  כטענת  הבעל

אין  מחלוקת  בין  הצדדים  שהגורם  לגירושין  הוא  הבעל  שביקש  את  הפסקת  הקשר ,  מאידך  גיסא

שכן  הבעל  טען  שהוא  הגיע  למסקנה  שיש  להתגרש  לאחר ,  בשל  רצונו  להביא  ילדים  לעולם

בכל  פעם ,  אין  מחלוקת  שאכן  האשה  הפילה  שלוש  פעמים.  שהאשה  הפילה  שלוש  פעמים

בית  הדין  האשה  ביקשה  שלום־בית  הבעל בדיון  הראשון  ב.  מסיבה  שהעובר  הפסיק  להתפתח

בית  הדין  לא  רואה  צורך  להכריע  בכל  המחלוקות .  סרב  וכתוצאה  מכך  באה  ההסכמה  לגירושין

ברור  שהבעל .  שכן  די  במוסכם  על  הצדדים  כדי  להכריע  את  הדין,  העובדתית  שבין  הצדדים

די  בכך .  נשוייזם  את  הריחוק  מהאשה  ויצר  קשר  עם  אשה  אחרת  עוד  בהיותו  ,  רצה  בגירושין

שכן  משעה  שהבעל  ביקש  לגרש .  את  כתובתה,  באופן  עקרוני,  כדי  לקבוע  שהאשה  לא  הפסידה

זולת , לאשה זכאות עקרונית לקבל כתובתה, את האשה בעוד האשה ניסתה לשקם את הנישואין

היא ,  העילה  ההלכתית  היחידה  שמעלה  הבעל  להפסד  הכתובה.  אם  קיימת  עילה  להפסד  הכתובה

עיקר  הדיון  יהיה  בשאלה ,  על  כן.    מוחזקת  לנפלים  מאחר  שעברה  שלוש  הפלותהיות  האשה

בשאר  טענות  הבעל .  האם  אכן  קיימת  עילה  להפסד  הכתובה  משום  היות  האשה  מוחזקת  לנפלים

לא  מצא  בית  הדין  שיש  בהם  ממש  כדי  להפסיד  לאשה  את  כתובתה  לאור ,  להפסד  הכתובה

 .בארוכי שית, הסכום שתובעת האשה עבור כתובתה

 שה מפלתא

מתבאר  בסוגית  התלמוד  הבבלי  במסכת  יבמות  דף  סה ,  שהפילה  שלוש  פעמים,  דין  אשה  מפלת

 :שם למדנו, עמוד ב

 "נפלים לוחזקהה – הפילה וחזרהו, הפילה וחזרהו, פילהה"

 :י"ם ברששינה מתבאר ד. שה שהפילה שלוש פעמים מוגדרת כאשה שהוחזקה לנפליםא

 ."מנה מיבנות לכה זא למא שתובה כיתןו יוציאו – נפלים לוחזקהה"
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ם "הרמב  שלו  ף  וכן  דעת"כך  סובר  גם  הרי,  פלים  זכאית  לכתובהני  אשה  שהוחזקה  ל"דעת  רשל
 :ב ילכה הו טרק פישות אלכותבה

 כה  זא  לשמא  ונפלים  לוחזקה  העמים  פלשה  שהפילה  וחזרה  ופילה  הםא"
 ."תובה כיתן ויוציא ומנה מהבנותל

ש  מבטל  דעתו  בפני "אך  הרא,    המוחזקת  לנפלים  איבדה  כתובתהשאשה  ש  סובר"ראהמנם  א
 ימן  ו  סרק  פבמות  ימסכתבש  "להלן  לשון  הרא.  סוברים  שהאשה  זכאית  לכתובההף  "י  והרי"שרדעת  

 :טי

 לא  שצא  תעמים  פלשה  שפילה  הם  אנפלים  לוחזקה  ההפילה  וחזרה  ופילהה"
 פלת  מהיות  להוחזקה  שו  זבחזקה  דפרושי  לי  לסתבר  מוא  הכך  [...]  כתובהב
 ני  שצל  אהוחזקה  ששה  אמו  כה  להויא  וריונה  הגמור  יא  ללעולם  שופא  גיתרעיא
ל "  זלפס  אב  רכן  וך  כירש  פאל  ל"י  ז"רשו.  קרה  עותה  אחזיקים  מאנו  שנשיםא
 צלו  אהוחזקה  שכיון  דנים  ששר  עד  עהמתין  לו  לאין  ותובה  כיתן  ווציא  ילאא
 לא  אה  בולין  תאין  דאחר  לאינש  למותרת  וימנה  היבנות  לכה  זא  למא  שנפליםב
 בותינו  רברי  דנגד  כם  הטלים  בם  העם  טדברי  שי  פל  עף  אדבריו.  בעל  העונשב
 ."ל"ז

יא  כבעלת  מום והאשה  שהורע  גופה    יאהשאשה  שהוחזקה  לנפלים    ברהסש  מעלה  "ראה
ש  מבטל  דעתו  בפני  הדעות  הסוברות  שאין  לראות  בהפלות  משום  מום "אמנם  הרא.  המפסידה  כתובה

ין אאחר  שמ.  א  זכה  להבנות  ממנהלה  שזת  בבעל  שהוא  וובדת  ההפלעת  אלתלות    לא  שישא,  אשהב
 .א הפסידה כתובתהלאשה  הל כן עמשום מום באשה פלותהלראות ב

ק תפה  המס"ובאת  דעת  הראבימות  ח  אב    ילכה  הו  טרק  פישות  אלכות  היימוניות  מדברי  הגהותב
 :ואלו דבריו .שה מפלת תצא עם כתובהאאם 

 ני  הכל  דלפסי  א"  רסק  פכן  ותובה  כלא  בוציא  ילא  שתשובה  בינובכ  ר"וכ"
 מספקא  דתבה  כ"בי  ארבינו  ומנה  מהבנות  לכה  זא  לאמרינן  דתובה  כתן  ינפליםד
 ." תובה כלא בצא תם איהל

בשלחן  ערוך  נפסקה  ההלכה  שאשה ,  ש"ה  וסברתו  הראשונה  של  הרא"רות  ספקו  של  הראבילמ
 :שולחן ערוך אבן העזר סימן קנד סעיף יבכך ב. שהוחזקה לנפלים זכאית לכתובה

 "ויוציא ויתן כתובה, הוחזקה לנפילים, אם הפילה וחזרה והפילה שלש פעמים"

 ק  כח"נד  ס  קמדברי  הבית  שמואל  בסימן.  רי  שנפסק  שהאשה  המפלת  לא  מפסידה  כתובתהה
מצד גם  ללא  טענת  ברי  ,  שמע  שאנו  מניחים  שהאשמה  בבעל  שהוא  זה  שלא  זכה  להבנות  מהאשהמ

שלא  כדין  המבואר  באשה  שלא  ילדה  עשר  שנים  שם  צריכה  להיות  טענת  ברי  של  האשה ,  האשה
 :להלן לשון הבית שמואל. שהאשמה בבעל

ל "סם  ד"לרמב  ומנה  מהבנות  לכה  זא  למא  שאמרינן  דשוםמ.  תובה  כיתן  וויוציא"
 בעל  החזקת  בממוןה'  וקמכ  א"אלכ  ד"י/  ינוא  /הוא  שרי  בטעוןל'  ריכ  צהיאד
 וא  המרינןנ  א"  הן  כהבנות  לכה  זא  לוא  המרינן  אזכ  א"  יינו  אהוא  שמרתכשאוו
 ."הבנות לכה זאל

'   שניתן  ביום  ב392/ו"הלכה  מתבארת  בפסק  של  בית  הדין  האזורי  בירושלים  בתיק  מספר  תשטה
ג  יוסף  שלום "הרה,  ל"ג  יעקב  עדס  זצ"הרה:  ל  ידי  הרבנים  הגאונים  ע)17/11/1955(  ז"בכסלו  תשט

תוך  ציון  העובדה ,  ש"בפסק  הדין  התייחסות  לדעת  הרא,  ל"ולטי  זצ'ג  בצלאל  ז"  והרהל"אלישיב  זצ
 :וכדלקמן, ש"שההלכה לא נפסקה כדעת הרא

 :)י"פ הבע"בסו( ש"והנה בהפילה שלש פעמים כתב הרא"
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כך  הוא  מסתבר  לי  לפרושי  דבחזקה  זו  שהוחזקה  להיות   [...]  תצא  שלא  בכתובה"
ל  לא  פירש  כך  וכן "י  ז"ורש  [...]  גמור  הריונהמפלת  איתרעי  גופא  שלעולם  לא  י

ל  אלא  יוציא  ויתן  כתובה  ואין  לו  להמתין  עד  עשר  שנים  דכיון "רב  אלפס  ז
שהוחזקה  אצלו  בנפלים  שמא  לא  זכה  ליבנות  הימנה  ומותרת  לינשא  לאחר  דאין 

דברי   נגדכפ  שדברי  טעם  הם  בטלים  הם  "ודברי  אע.  תולין  בה  אלא  בעונש  הבעל
 .ל" עכ"ל"רבותינו ז

ש  היינו  דיש  לה  כתובה  ומותרת  להנשא  לאחר  דתלינן "ל  דלא  כהרא"כן  קייו
 ."ולא משום דאיתרעי גופא, שהבעל לא זכה להבנות ממנה

בואר  שהסברה  לפסק  ההלכה  שהמפלת  לא  מפסידה  כתובה  נעוצה  בהבנה  שאנו  תולים  את מ
הסבר  לסברה  נמצא .  הההפלות  בבעל  שלא  זכה  להבנות  מהאשה  ולא  רואים  את  ההפלות  כמום  באש

ת  ציץ  אליעזר  חלק  טו "וש  להלן  דברי,  בדברי  הציץ  אליעזר  המביא  את  הסברו  של  ערוך  השלחן
 :סימן סא

, פעמים  תלינן  שהבעל  לא  זכה  להבנות  ממנה  ויוציא  ויתן  כתובה'  הפילה  ג"[...]  
אבל  כאמור  אין  זה ,  ובדרך  כלל  לכל  הפלה  אפשר  להמציא  איזה  סיבה  אחרת

והטעם  הוא  שתלינן  שבא  זה  בתורת ,  ן  ואמרינן  דזיל  בתר  טעמאמשנה  את  הדי
ה הא הדין הוא שצריך אבל לתת לה "ומשו, עונש  לבעל  שלא  יזכה  להבנות ממנה

הפילה :  בהא  דאמרינן  שם,  ב"ה  ע"י  ביבמות  דף  ס"ככה  מפרש  רש,  את  כתובתה
הוחזקה :  ל"י  וז"ומפרש  רש,  וחזרה  והפילה  וחזרה  והפילה  הוחזקה  לנפלים

וככה  הוא  גם .  ל"פלים  ויוציא  ויתן  כתובה  שמא  לא  זכה  ליבנות  ממנה  עכלנ
אם  הפילה  וחזרה  והפילה :  ב"ו  מהלכות  אישות  הי"ם  בפרק  ט"לשונו  של  הרמב

. שלש  פעמים  הוחזקה  לנפלים  ושמא  לא  זכה  להבנות  ממנה  ויוציא  ויתן  כתובה
, ב"י'  ד  סעי"קנ'  ע  סי"ע  אה"ובכזאת  דיוציא  ויתן  כתובה  נפסק  בפשיטות  גם  בשו

משום דאמרינן שמא לא זכה להבנות ' ח  שהטעם  הוא כנז"ק  כ"ש  בס"ומסביר  הב
 .כ לא שאני לן מאיזה סיבה שהפילה"וא, ש"ממנה ע

דכיון  שהפילה ,  וכותב,  ב  מסביר  זאת  ביתר  הרחבה"י'  ע  שם  בסעי"הלבוש  באהו
תן פעמים  הוחזקה  לכל  הבנים  שיהיו  לה  מבעל  זה  שתפילם  לפיכך  יוציא  וי'  ג

מ  היא  מותרת  להנשא  לאחר  דדוקא  מבעל  זה  אמרינן  שמפלת  והוא "ומ,  כתובה
 .אבל מאיש אחר תוליד בני קיימים עיין שם, בעונש הבעל

ע  שם "הטעם  שתלינן  ביותר  שהוא  בעונש  הבעל  מסביר  יפה  הערוך  השלחן  באהו
שלהכי תולין שהוא לא זכה להבנות ממנה ואין אומרים להיפך שהיא לא ', ל' סעי

מפני  שאנו  רואין  שזהו  ענין  עונש  מן  השמים  ובשלמא  הוא ,  זכתה  להבנות  ממנו
ר "כ  היא  לא  מיפקדה  אפו"משא,  שייך  לומר  שנענש  שאינו  יכול  לקיים  המצוה

ואף  על  גב  דגם ,  ולא  שייך  לומר  כל  כך  שמענישים  אותה  בזה=  אפריה  ורביה=
  ולכן  תלינן  בו מ  עונשו  גודל  מעונשה"מ,  לה  עונש  הוא  שכל  אשה  מתאוה  לבנים

 .ולא בה עיין שם

פ  מכיון  שתלינן  את  דבר  ההפלה  שהוא  בתור  עונש  מן  השמים  שלא  זכו "כע
ובכל  גוונא ,  אם  כן  לא  משנה  מאיזה  סיבה  נתגלגל  הדבר  שתפיל,  ז"להבנות  זמ

והאשה ,  פ  דינא  הוא  דיוציא  ויתן  כתובה"שהוא  אם  במציאות  הפילה  כבר  ג
ם "ל  חייב  בתשלום  כתובתה  כנפסק  ברמבוהבע[...]  מחויבת  לקבל  את  גיטה  

 ."ע"ובשו

ל  כן  רואים  את  ההפלות  כעונש ע,  לא  האשהוריה  ורביה  פצוות  מחוייב  במוא  ההבעל  האחר  שמ
א  רואים  את  ההפלות לאחר  שמ.  יים  את  המצוה  המוטלת  עליולקנות  מהאשה  ויבהללבעל  שלא  זכה  

 .על כן האשה לא מפסידה כתובתה, כמום באשה

היא  גם  ביחס  לתוספת ,  הזכאות  לכתובה  של  האשה  שהוחזקה  לנפלים  םאה,  ותר  לבררנ
כמחלוקתם  בעניין ,  ד"ם  לבין  הראב"ין  הרמב  שבנוי  במחלוקתשראה  שדין  התוספת  נ.  הכתובה
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 לכותם  בה"מבהר.  לילדים  לאחר  עשר  שנות  נישואיןו  הזוג  לא  זכ  מקרה  שבניבכתובה  הוספת  ת
 :סק ח פלכה הו טרק פישותא

 מנה  מחולי  הזקת  חחץ  כרע  זכבת  שורה  יוא  ההרי  ולדה  ילא  וםני  ששר  עהתהש"
 ה  בכיר  הלא  שאילונית  מחותה  פו  זהיה  תאל,  וספת  תה  ליש  וכתובה  בלא  שתצאו

 לבד  במנו  מחולי  הזקת  חחץ  כורה  יינו  אאםו,  יתבאר  שמו  כוספת  תה  לישש
 ."תוספת ויקר עולה ככתובה התן יכשיוצאו

ין עיקר הכתובה תלוי בשאלה למי ד, דים במשך עשר שניםם  כשבני  זוג לא זכו ליל"דעת  הרמבל
 סיבת  חוסר  הילדיםשיימת  חזקה  קורה  כחץ  הרי  יתקין  והוא    פקודתעל  לבם  א.  זקת  החולי  חומדתע
ורה  כחץ  קיימת  חזקה ים  תפקוד  הבעל  אינו  תקין  שאינו  אעוד  ב.  זקת  החולי  ממנה  וחמהאשה  יאה

יקר עוצאה  מכך  ישתנה  דין  זכאות  האשה  לכת.    ממנוזקת  החולי  וחמהבעל  יאהשסיבת  חוסר  הילדים  
חולי  מהבעל  האשה הם  חזקת  אעוד  ב,  חולי  מהאשה  האשה  מפסידה  כתובתההזקת  חשכ.  הכתובה

בכל  מקרה  האשה ,  יחס  לתוספת  הכתובהבך    א,ל  זאת  ביחס  לעיקר  הכתובהכ.  לא  מפסידה  כתובתה
באשה  ששהתה  עשר  שנים  ללא כתובה  הין  תוספת  דת  אם  מדמה  "רמבה,  זכאית  לתוספת  הכתובה

ין  האיילונית ד.  אית  לתוספת  כתובהכשהיא  ז,  יילוניתאוספת  הכתובה  באשה  שנמצאת  תדין  ל,  ילדים
א  מפסידה לאשה    הבכל  אופן,  ם  גם  אם  קיימת  חזקת  חולי  לאשה"רי  שלדעת  הרמבה.  בהמשך  יבואר

, פלים  קיימות  שתי  סיבותשה  שהוחזקה  לנבאמכאן  לנדון  דנן  .  וכדין  האיילונית,  תוספת  הכתובהת  א
לא א,  האחת  שלא  קיימת  חזקת  מום  או  חולי  באשה.  לזכאותה  בתוספת  הכתובה  ,ם"לדעת  הרמב

הרי ,  שהאו  מום  באזקת  חולי  חיימת    קו  היתהלהשניה  שגם  ו.  שתולים  בבעל  שלא  זכה  להבנות  ממנה
 .תיילוניאנה של הידוכ, לא את התוספתוכתובה השחזקת החולי מפסידה רק את עיקר 

 :להלן השגתו על ההלכה האמורה, ם"ד חולק על הרמב"ראבה

 אשון  רבעל  בבל  אלישי  שבעל  בלא  אן  כומרין  אאין  שדבריו  בלק  חי  ליןא"[...]  
 ה  ליש  שני  אאומרו,  מנה  מיבנות  לכה  זא  לוא  המאש'  ומ  אתובה  כה  לש  ישניו
 ."ה לוספתי הא לן כעת דל עיאמר שוספת תא לבל איקרע

סובר  שאשה  שלא  ילדה  עשר   ד"ראב  ה,הראשונה.  ם  בשתי  נקודות"רמבד  משיג  על  ה"ראבה
 היה  הבעלים  גם  אם  תפקוד,  שני  הבעלים  הראשונים  שלהמתובה  הכיקר  עת  אשנים  לא  מפסידה  

 פשראלא  א,  ם  אם  הבעל  יורה  כחץ  גהאשהמחולי  הזקת  חלקבוע  ש  י  אפשראד  "דעת  הראבל.  תקין
כן  האשה  לא  מפסידה  את  עיקר ל.  ה  להבנות  ממנהבבעל  שלא  זכ  לחוסר  הילדים  האשמה  לתלות  את

, יא  ביחס  לתוספת  הכתובהה ם"ד  על  הרמב"בה  חולק  הראבה  הנקודה  השני  .כל  מקרה  בהכתובה
שר  שנים  אין  תוספת  כתובה  שכן  הבעל  יטען  שלא עמשך  בד  לאשה  שלא  זכתה  לילדים  "ראבהלדעת  

א למנם  אאשה  הם  או  חולי  באשה  מו  וצאיםמלא    םאד  "רי  שלדעת  הראבה.  הוסיף  על  דעת  כך
ה בא  נמצא  לפסיד  את  התוספת  גם  אם  תן  כהאשה  ,  יחס  לתוספתבאך  ,  מפסידה  את  עיקר  הכתובה

ראה נכאן  מ.  ךסברה  שהבעל  לא  הוסיף  לה  על  דעת  כהפסד  התוספת  נובע  מה.  מום  או  חולי
על א  התחייב לבעל  הכח  הסברה  שמתובה  כד  גם  לאשה  שהוחזקה  לנפלים  לא  תהיה  תוספת  "שלראב

 לאא,  ד  מגדיר  אשה  שלא  ילדה  עשר  שנים  כאשה  שאין  לה  חולי  או  מום"כן  הראבש.  דעת  כך
ת  התוספת  בשל  הסברה אכל  אופן  האשה  הפסידה  בו,  בעיה  בבעל  שלא  זכה  להבנות  ממנהשה

 ,ד"לדעת  הראב,  וחזקה  לנפלים  קיימת  אותה  סברההשה  שאגם  ב  .שהבעל  לא  התחייב  על  דעת  כך
וכדין  האשה  שלא  ילדה ,  א  נגדיר  את  ההפלות  כחולי  או  מוםלף  על  פי  שא  ,שלא  התחייב  על  דעת  כך

 .עשר שנים

. ינה  של  האיילוניתדתובת  מהכוספת  תת  אהאשה  לא  הפסידה  שם  מביא  סיוע  לשיטתו  "רמבה
נבאר  את  דין .  ם  גם  בדינה  של  האיילונית"ם  חולק  על  הרמב"ד  שחלק  כאן  על  הרמב"הראב

 .ד בדין האיילונית"ם והראב"ואת מחלוקתם של הרמב .האיילונית
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נתעמק  בדין  האיילונית  ונברר  מה .  )איל  זה  שאינו  יולדכ(  יילונית  היא  אשה  שאינה  מסוגלת  ללדתא
משנה  במסכת  כתובות  דף  ק  עמוד  ב  מתבאר  שאין ב.  באיילונית  תובתהכוספת  תכתובה  והדין  

 :לאיילונית כתובה

אם  מתחלה  נשאה   [...]  הין  להן  כתובא  –  והאילונית,  השניה,  הממאנת.  'מתני"
 ."ש לה כתובהי – לשם אילונית

 :בגמרא בכתובות דף קא עמוד ב מבואר שמדובר כשלא הכיר בה שהיא איילוניתו

לא ,  ש  לה  כתובהי  –  הכיר  בה  [...]  שה  ואינה  אשהא  –  אילונית:  אמר  רב  הונא"
 ."ין לה כתובהא – הכיר בה

 : קא עמוד אמבואר בגמרא בכתובות דף ,יחס לתוספת הכתובהב

. אבל  תוספת  יש  להן,  ש  אלא  מנה  מאתים"ל:  אמר  שמואל.  אין  להן  כתובה"
ין  להן א  –  כגון  הממאנת  וחברותיה,  נשים  שאמרו  חכמים  אין  להן  כתובה:  ה"תנ

 ."אבל תוספת יש להן, מנה מאתים

. משנה  מבואר  שאין  לאיילונית  עיקר  כתובה  תוספת  כן  יהיה  להבף  על  פי  שא,  דברי  שמואלל
 :י מבאר ביחס לתוספת"רש? ו טעמו של שמואל לחלק בין עיקר לתוספתמה

 ."מתנה בעלמא יהיב לה בחיבת ביאהד – אבל תוספת יש לה"

. חיוב  הוא  מעיקר  הדיןה,  ביחס  לעיקר  הכתובה.  בין  התוספתלי  מבחין  בין  עיקר  הכתובה  "שר
 יאהתוספת  הכתובה    ,תעמת  זאל.  מצאת  איילונית  ונמצא  מקח  טעות  מתברר  שהחיוב  לא  התחילנכש

כמתנה  של  הבעל  לאשה  בכל   ואהחיוב  ה,  ל  החתן  שחייב  את  עצמו  משום  חיבת  ביאה  שתחייבותה
 לע,  ן"רה  –  בדברי  רבינו  נסים.  א  תלות  עם  מהות  הקשר  שביניהםלל,  משום  חיבת  הביאה,  מקרה

 :עם נוסף טמובא ב מוד עט נף דתובות כסכתף במ"ריה

 ."מא תמצא אילונית רצה ליזוק בנכסיולשחשש שכיון שהוסיף לה מדעתו ולא "

 :פסק כשמואל והביא את טעם הדין, ג-ם בהלכות אישות פרק כד הלכות ב"רמבה

וכן  הנושא ,  אבל  הנושא  אשה  ולא  הכיר  בה  ונמצאת  אילונית  או  מחייבי  לאוין"
אין  לה  עיקר  כתובה  ולא  תנאי  מתנאי ,  שנייה  בין  הכיר  בה  בין  לא  הכיר  בה

העיקר ,  ולמה  אין  להן  עיקר  ויש  להן  תוספת  [...]  וספת  יש  להכתובה  אבל  ת
שהוא  תקנת  חכמים  כדי  שלא  תהיה  קלה  בעיניו  להוציאה  הואיל  ולא  הכיר  בה 
אין  לה  עיקר  אבל  התוספת  שהוא  חייב  עצמו  בה  כל  זמן  שתרצה  ותעמוד  לפניו 
 הרי  עמדה  בתנאי  שלה  והרי  הקנת  לו  הנאתה  והרי  היא  עומדת  אבל  התורה  אסרה
אותה  עליו  ומה  היא  יכולה  לעשות  לפיכך  יש  לה  תוספת  שאין  מעשיה  הן 

 ".הגורמין לה להאסר אחר הנישואין אלא אסורה היתה מקודם

את  עיקר   אבדת  רק  מהאיילונת  ,שהיא  איילונית  אשהבבעל  לא  הכיר  האם  שם  סבור  "רמבה
י "ם  בדרכו  של רש"את  כוונת  הרמבר  כסף  משנה  במקום  מבאה.  הכתובה  אך  זכאית  לתוספת  הכתובה

בהעדר  הכתובה ולכן האיילונית זכאית לתוספת, יתנת כמתנה משום חיבת הביאהנכתובה השתוספת 
 .מעשה מצידה האוסר אותה על בעלה

נחשב  הדבר  כמקח  טעות ,  או  נדרים  הרי  ידוע  שאשה  שנמצאו  בה  מומים,  שאלת  השאלהנ
משתנה  דינה  של   אפוא  מדוע.  מפסידה  את  תוספת  הכתובה  או  נדרים  וםמעלת  בהיא    שהאשהו

 כן  מפסידה  אתש,  מומין  או  נדרים  הבנמצאו    שמאשה,  הכתובה  וספתתת  אלא  מפסידה  שהאיילונית  
יישב  ומבאר מ,  ואל  את  השאלהש,    במוד  עט  נף  דתובות  כסכתף  במ"רי  הלען  "הר?  כתובההתוספת  

 :את ההבדל
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ין  להן  תוספת וכי  תימא  אמאי  והא  אמרינן  בסיפא  דעוברת  על  דת  וחברותיה  א"
נדרים  או  מומין  אלמא  כל  שמקחו  מקח  טעות  אפילו '  וחברותיה  היינו  נמצאו  עלי

יש  לומר  לא  דמי  דהתם  כיון .  תוספת  אין  להן  ומאי  שנא  אילונית  כשלא  הכיר  בה
 שהיתה  יודעת  במומיה  והדבר  ידוע  שאין  אדם  נתפייס  במומין  ולא  באשה  נדרנית

לא  חשש  לבדוק  אחריה  אבל  באיילונית לה  דידה  הוה  רמי  לגלויי  ועלה  סמך  וע
 . "לא היה הדבר מוטל עליה שהרי לא היתה יודעת בכך

לבין ,  א  מגיע  לה  תוספתלז  אאשה  ידעה  במומיה  והסתירה  אותם  מהבעל  שהין  אם  בן  מחלק  "רה
ן  מובנת  ההשוואה  שערך "פי  הסברו  של  הרל.  אז  יש  לה  תוספת,  עצמה  לא  ידעה  ממומיה  אשההאם  

א   לשהאשה  יםנבשתי  ההלכות  מדובר  בנתו  ,ה  שלא  ילדה  עשר  שנים  לאיילוניתם  בין  אש"הרמב
שכן  התוספת  היא  כמתנה  משום   לא  הפסידה  את  התוספת  לכן  האשה  ולפני  החתונה  ליהםעידעה  

ישואין נפני  הלהאשה  לא  ידעה  על  הבעיה    ,הוחזקה  לנפליםששה  באדון  דידן  בנם  ג.  חיבת  הביאה
 .בהא הפסידה את תוספת הכתולכן לו

ולכאורה  יש  לדמות  נדון  דידן  לאשה .  ם  הבעל  לא  ידעגשה  אאצל  השהבעיות    עלש,  ש  להעירי
הבית  שמואל ותובה  כז  שאין  לה  תוספת  "שנמצאה  רואה  דם  מחמת  תשמיש  שדינה  מתבאר  בסימן  קי

מבאר זאת מצד שהבעל לא היה יכול לבדוק ובכך שונה דינה מאיילונית ששם הבעל כן '  ק  א"שם  בס
אלא  שברואה  מחמת  תשמיש  מדובר  במום  באשה .  ל  לבדוק  בסימניה  ומשלא  בדק  הפסידהיה  יכו

נדון  דידן בעוד  ב,  יא  לא  הסתירה  ממנוהף  על  פי  שאלבדוק    היהול  ולכן  היא  מפסידה  כשהבעל  לא  יכ
ון  האשה נדולכן  יש  לדמות  את    ,וכפי  שהתבאר,  הבעל  לא  זכה  להבנות  ממנהשאין  מום  באשה  אלא  

כמו  כן  ברואה  מחמת  תשמיש ,  יילונית  שלא  פשעה  ויש  לה  תוספתהאשל    הנלדי  שהוחזקה  לנפלים
  .מה שאין כן בנדון דנן האשה נאסרת לבעלה

בעל  לא  הכיר  בה  שהיא הם  א,  איילונית  אין  תוספת  כתובה  שלם  וסובר"חולק  על  הרמב  ד"ראבה
 : בלכה הד כרק פישות אלכותבהם "וכך השיג על הרמב. בזמן הנישואין איילונית

 "ותמהנו עליו על אילונית שלא הכיר בה למה יש לה תוספת"

ד  לא  מחלק  בין  עיקר  הכתובה  לבין  התוספת  וכשם  שסברת  מקח  הטעות  מבטלת  את "ראבה
ד  יפרש  את  דברי  שמואל  בגמרא  רק "הראב.  וספת  הכתובהתיוב  חאת  ת  לטבמעיקר  הכתובה  כך  היא  

 .א בסוגיה"ר את דבריו הריטבוכך מבא, ביחס לממאנת ולשניות ולא ביחס לאיילונית

 ,באשה  שלא  ילדה  עשר  שנים  ובאיילונית,  ד"ם  והראב"בין  הרמבש,  מצא  ששתי  המחלוקותנ
ם  אם  חזקת  החולי גכתובה  הם  אשה  שלא  ילדה  עשר  שנים  זכאית  לתוספת  "לרמב.  קשורות  זו  בזו

תנה של הבעל והסברה  לכך  שרואים  את  תוספת הכתובה כמ  לא  הכיר  בהשיילונית    באדיןהכן  וממנה  
ף א,  ד  סובר  שלאשה  שאין  ילדים  עשר  שנים  אין  תוספת  כתובה"הראב.  לאשה  מחמת  חיבת  הביאה

חולי  לא  ממנה  כי  על  דעת  כך  לא  התחייב  ואי  אפשר  לדמותה  לאיילונית  כי  גם  באיילונית העל  פי  ש
 .הבעל לא מתחייב על דעת כך שתמצא איילונית

 דאיום  "לרמב.  ד"ם  והראב"במחלוקת  הרמב  ואאפ  וחזקה  לנפלים  תלויהשה  שאידון  דנן  בנ
היה  בה  משום  מום  יש   פילואו,  שלאשה  זכאות  לתוספת  הכתובה  שהרי  אין  לראות  בה  כבעלת  מום

זקת  החולי חת  וכדין  אשה  שלא  ילדה  עשר  שנים  שגם  אם  ייילונהאדין  ככתובה  הלחייב  בתוספת  
. נותן  מתנה  משום  חיבת  הביאהסברה  שהבעל  האת  משום  ז,  ש  להן  תוספת  כתובהיכל  אופן  בממנה  

התה ששה  שבאכשם  ש  .דעת  כך  שתוחזק  לנפלים  לא  התחייב  ל  שעטעוןלד  הבעל  יכול  "לדעת  הראב
מפאת ,  ין  לאשה  חזקת  חוליאף  על  פי  ש  א,הכתובה  היה  פטור  מתוספתיבעל  העשר  שנים  ולא  ילדה  

שגם ,  חרתאילונית  יהאאין  לראות  בדין    ד"לדעת  הראב.  שלא  התחייב  על  דעת  כך  טענה  של  הבעלה
 .לאיילונית אין תוספת כתובה כשלא הכיר בה
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יחסות  מפורשת  לתוספת  הכתובה  בדין  אשה יחן  ערוך  אין  התולשב.  לכהההת  תה  להכרעע
אך  לפי  המבואר  ניתן  להסיק  את  דין  תוספת  הכתובה  במוחזקת .  אלא  רק  לכתובה,  שהוחזקה  לנפלים

בן  העזר  סימן  קטז  סעיף איילונית  נפסק  בשלחן  ערוך  דין  הא.  וכפי  שהתבאר  מדין  האיילונית  ,לנפלים
 :ןפסק שלאיילונית שלא הכיר בה יש דין כחייבי לאוינם שג 

 . "דינה כדין חייבי לאוין שלא הכיר בה, ואם לא הכיר בה [...] אילונית"

 :נפסק שם בסעיף אן בחייבי לאויו

  ומאתים  אבל אין  לה  מנה,  ואם  לא  הכיר  בה  [...]  הנושא  אחת  מחייבי  לאוין"
 ".תוספת יש לה

שבאיילונית  שלא  הכיר  בה  יש  לה  תוספת   ם"כדעת  הרמב  רי  שהכרעת  השולחן  ערוך  היאה
ת אהאשה  לא  הפסידה  ש,  שה  שהוחזקה  לנפליםאעניין  ל,  לנדון  דנן  וחומרל  מכאן  נלמד  ק.  כתובה

  זכה לאעל  הבשאנו  מניחים  שבעלת  מום  אלא  כינה  נחשבת    אפלתמשה  אהרי  ש.  וספת  הכתובהת
שאינה ,  וחומר  שלמפלת  קל,  יש  תוספת  אם  לאיילונית  שהיא  מוגדרת  בעלת  מום.  להבנות  ממנה

ו מדינה  יהיה  כ,  בעלת  מום  כפלתמיינו  רואים  בהן  כם  אם    ג.תהיה  תוספת,  עלת  מוםבוגדרת  כמ
הבעל  התחייב שכך  היא  לסברה  ה.  חשבת  כבעלת  מוםנף  על  פי  שא,  יילונית  הזכאית  לתוספתאה

 .והאשה לא הטעתה את הבעל, ביאהמשום חיבת 

שלא  התחייב  על   הכתובה  בעל  פטור  מתוספת  שהסוברה,  ד"בעל  לא  יוכל  לטעון  קים  לי  כראבה
 צדדים  הנידוניםה.  ד"שכן  מסתימת  השולחן  ערוך  ניתן  כאמור  להוכיח  שלא  פסק  כראב,  דעת  כך

דעת   יאהד  "דעת  הראב,  דאת  ועוז.  רןמעת  דלטעון  קים  לי  נגד    י  אפשראקיבלו  הוראות  מרן  ו  ונפניל
התייחסות ב,  חלק  א  סימן  קעד  ך"מהרשת  "כך  מבואר  בשו.  לטעון  קים  לי  כדעתו  י  אפשראיחיד  ו

להלן  דברי .  בנדון  אשה  שלא  ילדה  עשר  שנים  ובנדון  האיילונית,  ד"ם  והראב"למחלוקות  שבין  הרמב
 :עד קימן א סלקך ח"הרשמת "שו

 רבוותאם  ו"הרמבף  ו"הרי  דליבא  איוונ  גהנך  בנקטינן  דדינא  דללא  כקום  מכלמ"
 מנה  מהחולי  שרי  בליה  עטוען  ונים  ששר  עשהא  דהיכאו  [...]  שיטתייהו  באזליד
, כתובה  בלא  שצאת,  ודעת  ייני  אאמרה  שו  אבריה  דפי  לפילוא,  חץ  כורה  יהואו
. האילונית  מחותה  פהא  תלאש,  ה  לש  יוספת  תקום  ממכלו,  אשון  רבעל  באפילוו
 כל  מתובה  כה  לאין  דה  בכיר  הא  לפילו  אאילונית  דהו  לסבירא  דשטתייהו  לאזליו

 ה  ליש  דאילונית  בהו  לסבירא  דבוותא  רנהו  הלכ  כ"א.  ה  לש  יוספת  תקוםמ
 יכא  המי  נכאה,  ]ב"ה  [ישות  אהלכותד  מ"  כרק  פמגיד  הרב  הכתב  שמוכ,  וספתת
מ "  מעות  טקח  מהוי  דשום  מכתובה  בלא  שתצא  דהינ,  מנה  מחולי  החזקתד
 אילונית  ביה  לסביראד]  םש[ל  "ד  ז"להראבו.  האילונית  מרע  גאלד,  ה  לש  יוספתת
 וציא  יוונא  גבכל  דיה  לסבירא  דשני  ואשון  רבעל  בפילו  אהכאו,  וספת  תה  לאיןד
 מא  שמרינן  אכי  הפילוא,  מנה  מהחולי  דמתלי  לאיכא  דיכי  הפילוא,  תובה  כיתןו
, פתוס  תא  לבל  אתובה  כיקר  עה  ליש  דתב  ככי  המשוםו,  מנה  מהבנות  לכה  זאל
 :ך לוספתי הא לן כעת דל עיאמרש

 מנה  מחולי  החזקת  דשתו  אל  עוען  טאובן  רם  אאפילו  דידן  דנדון  בראה  יהשתאו
 בוותא  רכולהו  דאליבא  דיוןכ,  תוספת  הפסיד  תאמ  ל"מ,  חץ  כיורה  בוחזק  מהואו
 בעל  הוכל  יא  לקום  מכלמ,  וספת  תה  ליןד  א"להראב  דב  גל  עףא  ,כי  הינא  דויה
 קיימא דב גל עאףו, וספת תה לאין דיה  לסביראד  ד"הראב  כי  לים  קומר  למוחזקה
 מרינן  ארבוותא  דפלוגתאה  ב"משו,  רוב  החר  אממון  בולכים  האין  דעלמא  בןל
מ "מ,  מוחזק  הנתבע  לסייעי  ממיעוטאו,  תובע  לסייעי  מרבוותא  דרובאג  ד"אעד
 ליו  עחבירו  מהמוציאו,  מסייעי  דמיעוטא  כי  לים  קומר  למוחזק  הנתבע  הכולי

 בלא,  פליגי  דבוותא  ררי  תיכא  אלפחות  דיכא  הוקא  דיינו  הקום  מכלמ.  יהראה
 איןד]  מט  קורשת  ש"שוב[ה  "לה  זולוןי  ק"והרר  מתב  כבר  כד  חלא  אליכא  דיכאה
כ "או, ליו עולקין חשראל יכמי חכל דיכאה, גאון  הפלוני  כי  לים  קומר  לכול  ידםא
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 ייבח,  גרשה  לבןאו  ררצה  יאםו,  אשה  הם  עהדין  דיהטא  רלפום  דכאורה  לראהי
 ":חרונה ארוטה פוף סד עתוספת ודוניא נתובתה ככי סל כה לפרועל

ה  עשר  שנים  ובעניין תבעניין  שה,  שבין  שתי  המחלוקות  קשרהל  עך  "מהרשהעמד  ,  דבריוב
הפוטר   ד"לטעון  קים  לי  כראב  וכלנלא  שו  ,הכתובה  הבעל  חייב  בתוספתשוהכריע  ,  יילוניתהא

אמנם  בהמשך  התשובה .  תובה  ובתוספתבכהבעל  חייב    ולכן    יחידהיותו  דעתב,  כתובההמהתוספת  
א  שייכת לפטור  לאלא  שבנדון  דידן  הסברה  האמורה  ,  ך  מובאת  סברה  לפטור  את  הבעל"של  המהרש

נדון באך  ,  מצד  שמפסידה  עיקר  הכתובה,  סברה  לפטור  שםהנהג  התוספת  בזמננו  שונה  וכן  מיות  שה
 .תובההככאית לעיקר זאשה הדנן 

ת  אדמת "וחזקה  לנפלים  לא  מפסידה  תוספת  הכתובה  הובאה  להלכה  בשוהשאשה  שמסקנה  ה
שעסק  באשה  שהוחזקה  לנפלים  ולאחר  משא  ומתן  ארוך  מוכיח ,  ודש  חלק  א  אבן  העזר  סימן  כוק

 :להלן חלק קטן מתשובתו הארוכה, תוספת הכתובהלשהאשה זכאית 

 עמיםפ'    הילהפ  הניםש'  ז  הבתוך  וניםש'    זה  זשירה  כשה  אשא  נאובן  ראלהש"
 ששה  בןכ  ב"אח  ודשיםח'    דת  בתכ  ב"אח  ודשים  חשהש'    ןראשונה  בהיינוד
 ן בלדה יא למעולם שאופן  בדשיםח'    חןכ  ב"אח  ורחיםי'    גת  בתכ  ב"אח  ודשיםח
 ה  ליתן  לחוייב  מוא  הםא  [...]  גיעה  השאול  לפשוכ  נ"עו=  יימא  קל  שרעז=ק  "שז
 מורה  הורינו  יכל  הל  עוקא  דה  להנעלת  דנדוניאר  ו"קו  הוקא  דו  אתוספת  הםג
 ואה/  אלקיםל  /משפט  הי  כעשה  ישר  אמעשה  האת  וה  בלך  ישר  אדרך  הצדקהל
 .ה"כמ שיבאו

 םא/  שואלה  /הואל  העייתב/  נפשטהו  /ופשטה  ומעתתא  שווחא  רממילאו [...]  
' פיא/  האד  /הה  דתוספת  בם  אחייב  שדאי  ואמור  הלפי  דתוספת  הם  גיתן  לייבח
/ תובהכ  /תובהל  כיתן  ויוציא  וכופיןד'  אמרי  דנךה/  בכלד  /כדלל  ד"סח  ד"רל
כ "  גוספת  תה  לישל  ד"  סנים  ששר  עשהתהה  ב"פ  אוספת  תלאר  ו"ו  קוקא  דהיינוד
ד "  בם  אעשות  לכולה  ייא  המה  דכופין  דוו  החמתה  מלא  דכיון  דמילתא  דטעמאו
 ואה'  חמת  מלאד'  וספ  תה  לישד  ד"נ  בטעם  ההואה  ו"הו  ו"  פשום  מותו  אופיןכ
 כולה  ייא  המה  וותה  אכופין  דואו  ה"  פשום  מלא  אעמיםפ'    גהפילה  שימ  לכופיןד
 יא  הכן  ומדוברל  כ"ף  ז"רי  העת  דכן  שמעלהל/  סכמנוה  /תכמנו  הכברו.  עשותל
ח "ר'  סש  ל"כ  וב  לשרי  יל  כאחריתם  וישותא'  הו  מ"ט'  פל  ב"ם  ז"רמב  העתד
 ."'תוספ הם גטול תלא שיאמר שי מצינו מאד ל"בנ דמצאנ

יא  לא  מכריחה  את היות  שהכתובה  הש  אשה  המפלת  לא  הפסידה  את  תוספת  דמת  קודאדעת  ל
ואין  בכך  כדי  להפסידה  את ,  הבעל  לגירושין  אלא  שחיוב  הבעל  בפריה  ורביה  מביא  את  הגירושין

מדבריו  עולה  שנדון  דנן  לא  קשור   .אה  באריכות  דבריו  בדיון  בדעות  הפוסקים  בנדוןור.  התוספת
סובר  שכאשר  האשה  באה ה,  במסכת  יבמות  בדף  סה  עמוד  בח  המובא  בתוספות  "לדעתו  של  הר

כופים  את  הבעל  לגרש  ולתת  עיקר  כתובה  אך  האשה  מפסידה  את ם  בטענה  שרוצה  ילדים  אמנ
ם "כן דעת הרמב ו.שתצא ממנו לא הוסיף לה י על דעתכ –" ה לוסיף אא למיפק  לאדעתאד"התוספת  

מקום בק  רח  נאמרה  "עת  הרדש  ולהעודש  על  אדמת  קבפי  דברי  ל.  בהלכות  אישות  פרק  טו  הלכה  יא
בנדון  דנן .  ביעת  האשהתל  שולא  במקום  שהגירושין  לא  באו  ב  הבעל  להתגרש  ל  עופהכשה  האבו  

כאמור  האשה  אף  ביקשה ,  ל  הבעלעולא  מכפיית  האשה  ,  הגירושין  באו  בשל  רצון  הבעל  לילדים
ת  אדמת "ברי  שודוד  בע.  ח  האמורה"על  כן  האשה  זכאית  לתוספת  הכתובה  גם  לדעת  הרו,  ית־בלוםש

שה שלא ילדה עשר לאם בחלק אבן העזר סימן קיח שכתב ש"שובת מהרשדתקודש התייחסות לדעת 
ם  בארוכה  והוכיח  מדברי "אדמת  קודש  שדחה  דברי  המהרשד  ועיין  בדברי,  ין  תוספתאשנים  

דין ם  בנדון  דנן  האשה  זכאית  לתוספת  הכתובה  כ"דעת  מהרשדלראה  שגם    נ.הפוסקים  שלא  כדעתו
 .האיילונית וכפי שהתבאר

בכתובה  ותוספת   מסיק  לחייב  את  הבעל  י  ימן  ד  סלל  כעזר  הבן  אלק  חרדים  וינתת  ג"ובשם  ג
 :שובתותלהלן קטעים מ, אשה הוחזקה לנפליםהכאשר 
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 זלה  מאירע  ובוריםע'    הנתעברה  ונים  שמשה  חה  זשה  אשא  נאובן  רשאלה"
ק "ש  זהביא  לכולה  יאינה  ויםפל  נותם  אמפלתו'  בור  עמי  יהשלים  לכולה  יאינהש
  [...]נשים הל כמנהגכ

 כה  זלא  שעל  בל  שמזלוב'  תלי  דאשה  ללימתא  אענה  טויא  הך  כבין  וך  כדבין[...]  
  [...]תובתה כה ליתן לייב חכשמוציאה ומנה מיבנותל

 ייב  חגרשה  לכשבא  ועל  בל  שחו  כיפה  מפליםנ'  ענ  טאין  דמלתא  דכללא[...]  
  [...]תובתה כה ליתןל

 גון  כבה  שמום  בכרת  מאשה  האין  שכל  שזונית  נלמנה  אפרק  בעלהן  ה"והר.]  [..
 לא  ונים  ששר  עשהתה  שמוציאה  בכן  ופשה  נמיבדק  לעתה  דהבא  ילא  דיילוניתא
 ה  בנולדד  ש"נ  דזוש  ב"כ  כ"א  ווספת  תהן  ליש  שוציאה  מבדין  שיפ"ע  אלדהי

  [...]"וספת תם גה לש יודאי דעל בל שרשותו במוםה

 פני  ל4043–1־21ל  בית  הדין  הרבני  בירושלים  בתיק  מספר    שין  דסקבפ,  רמרות  כל  האמול
 עקב  יג"הרה  וא"שליט  לגרבלי  איון  צג"הרה,  א"שליט  בינוביץ  רודה  יהים  חיג"רה  ה:הרבנים

שה אומה  בדנדון    ב)פסק  דין  קעחבל  בר  אילן  שת  "פרויקט  השו  במקוון  האגרמובא  במ(  א"שליט  ליעזרובא
וכן ,  בשל  הדעות  החולקות  שהוזכרו  בפסק  הדין  ש  לפשר  בעניין  הכתובההמוחזקת  לנפלים  כתבו  שי

. ד  כהעוכפי  שהתבאר  ,  ם  לדין  יש  תשובהא.  בלבד  בשל  העובדה  שהכתובות  בזמננו  נכתבות  לכבוד
אלא  שבלאו  הכי  האשה   .קשה  להגדיר  את  הכתובה  הנהוגה  בזמננו  שנכתבת  רק  לכבוד  בלבד  מו  כןכ

על  כן  נראה  שבעובדה  שהאשה  מחלה  על ,  פי  שיבואר  בהמשךוכ  ,ובהתהכסך  את  כל  ת  עובלא  ת
 .יש מענה גם לדעת פסק הדין האמור סכום הכתובהממרבית 

 ביעת הכתובהת

יש  לבחון  את  תביעת ,  לאחר  הקביעה  העקרונית  שהאשה  זכאית  לכתובה  ולתוספת  הכתובה

  עצמה בכתובה.  תחילה  נסקור  את  השתלשלות  תביעת  הכתובה.  האשה  ביחס  לגובה  הכתובה

למרות  הסכום  הכתוב .  ח"נכתב  שסך  עיקר  הכתובה  הנדוניא  והתוספת  עולים  לסך  של  מליון  ש

 64להלן  העתק  מסעיף  .  ח"  ש500,000האשה  תבעה  רק  ,  בכתב  תביעת  הכתובה,  בכתובה

 .לכתב התביעה

 :על כן מתבקש בית הדין כדלקמן .64"

  ופיצויי מקרה  של  גירושין  להורות  לבעל  לשלם  לאישה  את  כתובתהב .א
כתובתה  בשל  ההתעללות  ואופן  ההתנהגות  הבוטה  שלו  כלפיה  בעוד 

סך ,  האישה  מסתמכת  על  חייה  עמו  להיות  אם  ובעלת  משפחה
 .ח"ש 500,000

מקרה  של  גירושין  להורות  על  צו  עיכוב  יציאה  מן  הארץ  ועיקול  כל ב .ב
 ."נכסיו של הבעל

שעה  שכתובתה  עומדת  על ,  תהלכתובח  "ש  500,000א  מדובר  בטעות  של  האשה  שתבעה  רק  ל
בפרוש  בדיון   תבארוהדברים  וה,  כן  העתק  הכתובה  עצמה  צורף  לכתב  התביעהש,  ח"ש  1,000,000

 ):12/11/2014 (ה"ט במרחשון התשע"יכך בפרוטוקול הדיון מיום . ראשוןהההרכב  פנילשהתנהל 

ת נחנו  מבקשים  מחציא[...]  ח  "ש  ס  מיליון"הכתובה  היא  ע:  [...]  כ  האישה"ב"
 ."מהכתובה כדי שלאישה תהיה התחלת דרך

 500,000  ועמדה  על  סךוהכתובה  הסך  מחצית  משתביעת  הכתובה  מראש  הועמדה  על    כאןמ
 50,000ביעת  הכתובה  על  סך  של  תכום  סית  הדין  הציע  להעמיד  את    ב,דיון  האמורהמהלך  ב.  ח"ש
עמדת ההתנגדה  ל  האשהל  שכוחה    את  ב.ט  בזכאות  הכתובה  לפי  שיקול  דעתיושבית  הדין  יחל,  ח"ש
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ח "ש  250,000הסכימה  להעמיד  את  תביעת  הכתובה  לסך  של    אך,  ח"ש  50,000התביעה  לסך  של  
ו  של  דבר  הצדדים  הגיעו  להסכם  שבית  הדין  יפסוק  את פסוב.  א  כח  הבעל  התנגד  לכך  שבלאא

הצדדים  התגרשו  והחלו  דיונים  בתביעת  הכתובה  לאחר   .על  פי  ההלכה  לאחר  הגירושין  הכתובה
 .גירושיןה

ב לתה  שוע,  שניהכב  הרה  פניל,  )18/05/2015  (ה"ט  באייר  התשע"כיום  בדיון  שהתקיים  ב
 :טוקול הדיוןולהלן קטע מפר, כתובההביעת תשאלת גובה 

 .הדיון להיום לנושא הכתובה: ית הדיןב"

 ?מה סכום הכתובה: ית הדיןב

  שלוש אני  מסכימה  לסכום  של.  ח"ש  סכום  הכתובה  הוא  מיליון:  כ  האישה"ב
 .מאות אלף

צדדים  ייתנו  לבית   ה,האם  בהסכמה  ניתן  לקצוב  את  סכום  הכתובה:  ית  הדיןב
הדין  שיקול  דעת  בהחלטת  בית  הדין  בהחלטתו  על  זכאותה  או  אי  זכאותה  של 

 ?האישה

  שנה  סובלת 15האישה  .  אני  לא  מסכימה  להצעת  בית  הדין:  כ  האישה"ב
ח "ש    אלף300סכום  של  אם  בית  הדין  יעלה  את  הסך  הכתובה  ל.  מהתעללות

 .אנחנו נסכים

 .אנחנו לא מסכימים: כ הבעל"ב

 ?ח"ש  אלף150האם תסכימו לסך של : ית הדיןב

רתי עם הבעל על הנושא יבאני ד. אני מכיר את ההצעות של בית הדין: כ הבעל"ב
אני לוקח את . התשובה הייתה אני לא יכול להתחייב. זה  עלה  בשיחות ביננו.  הזה

ם  לא ג.  ח"ש    אלף150ני  לא  מוכן  שהסכום  יעמוד  על  סך  של  א.  זה  בחשבון
 .ח"ש לסכום של מאה אלף

הוא  צריך  לראות  מה .  לבעל  יש  ילד.    שנה  סובלת15האישה  כבר  :  כ  האישה"ב
עכשיו ח  "ש  שייתן  מאה  אלף.  מדובר  באדם  שלא  רוצה  לשלם  שקל.  הוא  עשה

אני .  עסקים  על  הדרךיש  לו  רק  .  אין  לו  שום  דירה.  מזומן  עכשיו  נסגור  את  התיק
 .ח"ש  אלף300מבקשת סך של 

אם ,  בור  כתובתהח  ע"ש  100,000האמור  בפרוטוקול  הדיון  עולה  שהאשה  הסכימה  לקבל  מ
כמו  כן  הסכימה  שאם  יתקיימו  דיונים ,  יוניםדורך  בצללא    במזומן  לאלתרם  הבעל  יסכים  לשל

א  הסכים  והחלו  הדיונים  על הבעל  ל.  ח"ש  300,000גובה  הכתובה  יעמוד  על  סך  ,  בתביעת  הכתובה
 .הזכאות בכתובה

ולא  עסק  בשאלת   תובהכעקרונית  להי  המשיך  לעסוק  בשאלת  הזכאות  חית  הדין  בהרכבו  הנוכב
 .גובה הכתובה

(ו  "ח  באדר  תשע"כגיש  ביום  הה  החדש  וחינתיים  האשה  החליפה  את  יצוגה  המשפטי  ובא  כב

סך ביצוי  פקבלת  וללוקת  הרכוש  לחאשה  פורטת  תביעת  המתב  תביעה  לחלוקת  רכוש  בו    כ)8.3.2016
 1,350,000סך    בביעת  הכתובה  הועמדהתמודה  צשהיא  כוכן  נזכרת  תביעת  כתובה  ח  "ש  2,250,000

תבעה   מו  כןכ.  ח"ש  350,000בסך    וספת  הצמדהתב,  ח"ש  1,000,000ך  סרך  הכתובה  בעפי  חישוב  ל
האשה מבוקש לחייב את כ "י בהוגשו  על  יד  שסיכומיםב.  ח"ש  1,100,000קית  בסך  יהאשה  תביעה  נז
  ולהמשיך  לדון  בתביעת 1,000,000יצוי  בסך  פועוד  ח  "ש  1,350,000סך  במודה  צהבעל  בכתובה  

 .חלוקת הרכוש

צמה  במהלך עהוזכרו  על  ידי  האשה  שיחס  לגובה  תביעת  הכתובה  בסכומים  שונים    פנינולרי  ה
 :באמצע  הוזכרו  הסכומיםוח  "ש  1,350,000  כלה  בסך  שלו,  ח"ש  100,000החל  מסך    .הדיונים
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לצורך .  הסכום  בו  יש  לחייב  את  הבעל  אפוא  הומ.  ח"ש  500,000־וח  "ש  300,000,  ח"ש  250,000
 .הכרעה יש לעיין בסוגיית דינו של התובע בבית הדין פחות ממה שמגיע לו

 ובע פחות ממה שמגיע לות

 :א"בשולחן ערוך חושן משפט סימן יז סעיף יב נפסק בדברי הרמ

והדיין  רואה  שיתחייב  לו  על  פי  הדין ,  ין  שתבע  חבירו  בעד  דבר  מועטבעל  ד"  
וי   ה,אם  פסק  לו  יותר  ו;ין  לו  לדיין  לפסוק  יותר  ממה  שתבע  א,יותר  ממה  שתבע

ש  בסימן "כ  הריב"וכ',  ב  רוניא  אקפיה  רבינא  וכו"ק  דב"עת  עצמו  מפד(  .חוזר  וטעות  בדין
 .")ז"רכ

. של  התובע  אמתיותהולא  לפי  זכויותיו  ו  פנילשא  על  הדיין  לפסוק  לפי  התביעה  "דעת  הרמל
שם .  ורבינא  למד  מהמעשה  המובא  במסכת  בבא  בתרא  בדף  ה  עמוד  א  עם  רוניאנמקור  ההלכה  

סך הנמוך  הרבינא אתלורבא פסק שרוניא ישלם  ,מבואר  שרבינא  תבע מרוניא בפחות ממה שהגיע לו
 :להלן לשון הסוגיא.  הדיןפיל, אמת רוניאבחייב  חיוב הגבוה אותו התאלא  וביעהתשב

הב . לא יהיב ליה, הב לי כמה דגדרי: ל"א. אקפיה  רבינא מארבע רוחותיו,  וניאר"
יומא  חד  הוה .  לא  יהיב  ליה,  הב  לי  אגר  נטירותא.  לא  יהיב  ליה,  לי  לפי  קנים  בזול

, אזל  לאתויי.  זיל  שקול  מניה  קיבורא  דאהיני:  אמר  ליה  לאריסיה,  קא  גדר  דיקלי
מי ,  לא  יהא  אלא  עיזא  בעלמא,  גלית  דעתך  דמינח  ניחא  לך:  ל"א,  רמא  ביה  קלא

ולא  גברא  בעית :  ל"א.  עיזא  בעלמא  לאו  לאכלויי  בעיא:  ל"א?  לא  בעי  נטירותא
דאיננא ,  ואי  לא,  זיל  פייסיה  במאי  דאיפייס:  ל"א,  אתא  לקמיה  דרבא?  דמיכלי  לה
 ".ה אליבא דרבי יוסי"לך דינא כר

 ":ברותאח"פרוש  פילור הסוגיה הלן באלובא מ, נוחותהצורך ל

 סביב  מדות  שרבע  או  להיוש,  בינא  רקיפוה,  קפיהא,  וניא  רשם  בדה  שעלב"
 מה  כי  לבה:  ניקף  הרוניא  למקיף  הבינא  רו  לאמר.  וחותיו  רארבעמ,  גדרב,  שדהול
 בי  רדעת  בעיל  לונא  הב  רכדבריו!  גדרתי  שמה  מהוצאות  החצית  מי  לןת,  גדריד
 תן  נאל  .יה  להיב  ילא.  הלכה  היא  הכךש.  גדר  שהמ  פי  לכלשה,  משנה  הל  שוסיי
 גדר  בורך  צו  לין  אי  כטען  ששוםמ,  גידור  ההוצאות  בלקו  חת  ארבינא  לוניאר
 וגם.  זול  בנים  קמי  דפיל,  פחות  לי  לןת,  י  לבה:  ביקש  ובינא  רחזר.  דהו  ששמירתל
 כר שת אפחות לי  לןת,  טירותא  נגר  אי  לבה:  בינא  ריקש  בשוב.  יה  להיב  יאל,  אתז
 למלא  אשדך  לומר  שהעמיד  לך  לולה  עהיה  שסכום  התא,  חסכתש,  שמירהה
 יהה,  יקלי  דדר  גא  קוהה,  חד  אוםי,  ד  חיומא.  יה  להיב  ילא.  גדר  הת  אני  אדרתיג
 אריסל,  אריסיה  לבינא  ריה  לאמר.  בשדהו  שהדקל  ממרים  תלקט  מודר  גוניאר
 שכול  א,אהיני  דיבורא  קוניא  רל  שהתמרים  מקחו,  יניה  מקול  שך  לילז:  לוש
 לךה,  אתויי  לאזל.  ך  כל  עאריסו  לבינא  ריווה  צוניא  רובפני!  בשילו  הלא  שמריםת
, לא  קיה  ברמא.  וניא  רל  שתמריו  מתמרים  השכול  את  אהביא  לבינא  רל  שאריסה
 אריס  הל  עצעקת  שיוןכ:  רוניא  לבינא  ריה  לאמר.  ו  בערג.  ולו  קוניא  רליו  עריםה
 טלו  ילאש,  דקלים  השמירת  בך  לנוחש,  ך  ליחא  נמינח  דעתך  דלית  גכךב,  ליש
, גנבים  הן  מרא  יינך  אם  אףא,  ולכן.  עיניך  בם  השובין  חיכ,  ירותיהם  פת  אנשיםא
 יכ,  גדר  בלקך  חת  אשלם  לתה  אייב  חדייןע,  לשלם  מצמך  עפטור  לטענת  שפיכ
 עזים  הפנימ,  עלמא  ביזא  עשום  מלא  אהא  יא  להריש,  מנה  מתה  אהנהנ
 ינך  אכיו,  טירותא  נעי  בא  לימ,  מרים  תאכול  לכנסו  ילאש,  אזור  במסתובבותה
 יה  לאמר!  ?עיזים  האכילת  מתמרים  הת  אשמור  לדי  כדך  שביב  סגדר  לריךצ
. ערה  גדי  יל  עמונעם  לריךצ,  זים  עתםס!  עיא  באכלוייל,  עלמא  ביזיע:  וניאר
 ינך  אכיו?  !עית  בברא  גלאו:  בינא  ריה  לאמר!  הרחיקם  לדי  כגערה  ביד,  לומרכ
 י  לתןו,  ה  זומר  שך  לסכתיח,  ן  כאםו?  הם  ביגער  שה  למיכלי  דומר  שדם  אריךצ
 ילז:  בא  ריה  לאמר.  ינו  דה  משאלו,  רבא  דפני  לוניא  רא  בקמיה  לאתא!  כרוש
 ת  אק  רקבלל,  ך  לתפייס  הכבר  שמה  ברבינא  לייסנו  פךל.  איפייס  דמאי  בייסיהפ
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 א  לםא,  א  לואי.  גדר  הדמי  מלק  חו  ללשלם  מזה  הדבר  הך  לעדיףש,  שומר  הכרש
, סוברה, וסי ירבי דליבא  אונא  הרבכ,  דין  בותך  אדוןא,  ינא  דך  לאיננאד,  ןכ  עשהת
 יא  הכן  שפיל,  גדר  הוצאות  החצית  משלם  לצטרך  תאזו,  גדר  שה  מפי  לכלה
 ."הלכהה

' סקי  דין  רבניים  חלק  דבפ,  שלחן  ערוךהפרשי    מל  ידי  עוניםשהבנת  ההלכה  נאמרו  הסברים  ב
, ל"זצ  דס  העקביג  "רהה,  רבנים  הפני  לגדול  הרבניה  דין  היתבבפסק  דין  של    178–179  םיעמוד

, סקרו  הדעות  בהבנת  ההלכהנ,  ל"צ  זולטי  זצלאל  בג"והרה,  ל"זצ  לישיב  אלום  שוסףיג  "רהה
 :כדלקמן

הנה  הלכה  זו  כי  אין  לו  לדיין  לפסוק  יותר  ממה  שתבע  היא  מהלכות  עמומות ו"
ן  לפסוק  יותר א  דאין  לדיי"ע  סובר  הרמ"ח  והסמ"להב,  וכמה  שיטות  נאמרו  בזה

ז  כי  למה  יפסיד "ך  חולק  ע"והש.  גם  אם  לא  תבע  יותר  מחמת  שלא  היה  בקי  בדין
והתומים  מוסיף  דאין  לך .  הלא  מחילה  בטעות  היא,  מפני  שלא  ידע  הדין  על  בוריו

 – י הסובר דפתח פיך לאלם הוא לנתבע דוקא"גם להר. פתח פיך לאלם גדול מזה
,   רק  בטענה  שהיה  לו  לטעון  ולא  טעןהז  –  ע"ם  והשו"א  כמשמעות  לשון  הרמבל

ולכן .  פשיטא  שיש  לדיין  לטעון,  א  לו  לטעון"אבל  במה  שלא  ידע  הדין  ולכן  א
, ד  טעה"דאם  ברור  לדיין  שהבע,  פ  התומים"ז  וכ"ד  הט"ך  כהלבוש  וכ"דעת  הש

רשאי  לפסוק  כפי  המגיע  לו  ורק  באופן  שהדבר  ספק  אם  זה  מחמת  חסרון  ידיעה 
ב  נאמר  דאין "וויתור  בשביל  איזה  חשבון  על  זה  וכיוצבדין  או  דהאי  מחילה  או  

א "ח  או  עה"תובע  הוא  תהין  אם  בויש  הבדל  .  לדיין  לפסוק  יותר  ממה  שתבע
 .ח"ק כ"ז אורים ס"י' תומים סי' ע, א יש להניח שאיננו יודע את הדין"דבעה

 טעות  בחילה  מוי  הדין  בועה  טהוא  ששידעינןכ  כ"ק  סידושים  חנתיבות  הלדעתו
 א  לועה  טהדעת  שכדיוב,  מחילה  בלא  וטעות  בתלות  לנו  ליש  ופסוק  למחוייבו
 זה  הזמן  בורה  תדין  מותר  יועה  טהדעת  שכדי  בך  לאין  וטעות  בק  רמחילה  בלינןת
 .ין דשום בודע יאינוא ש"עהש ב"מכ ולבבות הנתמעטוש

 יןא,  דיןי  ה"פ  עו  למגיע  שמה  מחות  פסתם  בובע  תתובע  הם  אמשפט  הער  שלפיו
 דעת  האין  שכדי  מותר  יו  לחל  מילמאד'  אמרי  דתבעו  שמה  מתרו  יפסוק  לנול
 פני  לזכיות  וטענות  בהרבות  לרכו  דדם  אל  כסתמאד  מ"ב  לתבעו  שכיוןד,  ועהט
 דיןי  ה"פ  עו  למגיע  שמה  מפחות  במדטעןו,  מש  מהם  באין  שדברים  בףד  א"ב
 .מותר הל עו לחל מסתמאמ

 א  להוא  ותובע  לדיין  הרואה  שכות  זל  ככןו  –:  כתבט  ש"  יותז  א"י'  י  סשלחן  הערוך  בםג'  עו(
 ו  ליש  שע  דו  לומר  לדיין  הריך  צה  זזכות  בלל  כרגיש  הא  להתובע  שדיין  הצל  ארור  בם  אבעת
 .)ה זענין בכותז

מצבים  השונים  של  התביעה ההדיון  בין  מפרשי  השלחן  ערוך  עולה  שיש  להבחין  בין  מ
ועל   סיד  את  זכויותיויפא  לובע  תה,  צב  שהתובע  טעה  ולכן  תבע  פחות  ממה  שמגיע  לובמ.  מופחתתה

 חותפסיבה  שהתובע  תבע  שהלתלות    פשרשאצב  ממנם  בא.  הדיין  לפסוק  לתובע  את  מלוא  זכויותיו
 ין  דסקיבפך  העלו  להלכה  כ.  ין  לדיין  לפסוק  יותר  ממה  שמבקש  התובע  שאריה,  ממחילה  נובעת

 רב  הציון  לראשון  ה:רבנים  הפני  לגדול  הרבני  הדיןת  הבפסק  בי  165  עמודד  ב"ס  ב  פלק  חבנייםר
 ולטי  זלאל  בצג"ל  והרה"זצ  לישיב  אסף  שלום  יוג"רהה,  ל"צ  זסים  נצחקיג  "רה  הישראל  לראשיה
 :ל"צז

ודוקא  באופן  שיש  להניח  שזה  שלא ,  עלו  האחרונים  שאין  הדברים  כפשוטםה"
ז  רק  במקרה  זה  אין  לו "תבע  את  כל  המגיע  לו  לפי  הדין  הוא  מפני  שמחל  לו  ע

 ותר  נובעתיאבל  אם  הסיבה  שלא  תבע  ,    ממה  שתבע  התובעלדיין  לפסוק  יותר
או  בעובדה  לא  הפסיד  את  זכותו ,  בר  או  מצד  חסרון  ידיעה  בהלכהד  –  מהעלם

 ".ך ובנתיבות המשפט שם"בש' עי. בזה
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התובע שע  יותר  מכפי  באין  להוציא  מהנת,  ך  גם  אם  מתעורר  ספק  שמא  התובע  מחל"דעת  השל
 ק טו"ך חושן משפט סימן יז ס" השהלן לשוןל.  ההלכהלא רק במחילה ודאית נאמרהו. תבע

לא  יפסוק  לו  הדיין  יותר  ולומר  בודאי ,  ד  תובע  בסתם  דבר  מועט"הבעש"[...]  
ולכך  מספק  לא ,  או  מחל  לוו  נגדכאלא  יכול  להיות  שמוותר  ,  התובע  טועה  בדין

 ".יוציא ממון

אין  לדיין ,  אר  זכויותיוהתובע  על  שת  רי  שאם  מתעורר  ספק  שהתביעה  הנמוכה  נובעת  ממחילה
 .התביעהמלפסוק יותר 

קיימת  מחילה  או  ספק  מחילה  ביחס  ליתרת  סכום   אםה,  נדון  דנןב,  יש  לבחון,  פי  האמורל
אם  מדובר  בטעות  הרי  שאין  להתחשב  בתביעה  הפחותה  ויש  לפסוק .  או  שמדובר  בטעות,  הכתובה

 . לפסוק בהתאם לתביעהאו בספק מחילה הרי שיש, אך אם מדובר במחילה. את מלוא הסכום

 אםהברר  לן  ידיענותר  .  על  הדין  לא  תבע  יותר  מהמגיע  לו  שבקרה  במאמרה  נהאמורה  הלכהה
ת  כל אולדרוש  ,  את  תביעתום  יוכל  לאחר  מכן  להשלי,  ת  כל  זכויותיואבעל  דין  שלא  תבע  בתחילה  

  התעלמות תוך  כ  החדש  של  האשה  העלה  את  גובה  תביעת  הכתובה"נדון  דנן  בבכן    ש.מה  שמגיע  לו
יכול  בהמשך להשלים ,  האם  בעל  דין  שתבע  בתחילה  פחות  מהמגיע  לו.  בתחילהו  שנתבע  יםממהסכו

אם  היתה .  היתה  מחילה  על  מה  שלא  נתבע  בתחילה  אםההתשובה  לכך  תלויה  בשאלה    ?את  תביעתו
. זכויותהאר  שמחילה  ביטלה  את  היות  שהמחילה  הרי  שלאחר  המחילה  אין  יכולת  לחזור  ולתבוע  

לתבוע  בשלב  מאוחר  יותר  את  שלא   פשראהרי  ש,  כמחילה  חשבתנם  העדר  התביעה  לא  א  שעודב
 .נתבע בתחילה

. תביעהההות    מל  התובע  עלשבהבנה  ה  ואו  לא  תלוי  בידיע  היתה  מחילה  אםהפתח  לקביעה  המ
ראות להרי  שיש  ,  אם  ברור  שבשעת  התביעה  התובע  ידע  שיכול  לתבוע  יותר  ובכל  אופן  תבע  פחות

. חילהבמת  העדר  התביעה  אתלות    לשהק,  ם  התובע  לא  ידע  על  שאר  זכויותיואעוד  ב  .אן  מחילהכ
 ז  יימן  סשפט  מושן  חשובה  תתחיפמובא  בג  ה"ס  נ"  סדקה  צעיל  משובת  תהחילוק  האמור  נלמד  מתוך

הדיין  רשאי  לפסוק ,  אם  היתה  מחילה  וסובר  שאם  יש  ספק  ך"המעיל  צדקה  חולק  על  הש.  חק  י"ס
ובכל  אופן  כותב  בעל  המעיל  צדקה   .  גם  נאמן  לטעון  שטעה  ולכן  תבע  פחותלדעתו  בעל  הדין,  יותר

להלן ,  ואים  את  העדר  התביעה  כמחילה  ר,ולא  תבע,  תבוע  יותרליה  הובע  ידע  שיכול  תשאם  ברור  שה
 :דקהצמביא את דעת מעיל  התחי תשובהפשון הל

 דינא  למסיקו,  זהך  ב"ש  הל  עקשהג  ה"ס  נ"  סדקה  צעיל  מתשובת  בולםא"[...]
 דרו  גמי  דל  כבע  תמתחילה  שרבינא  דהיא  הי  כותר  יתבוע  לידע  שרור  בם  אדוקאד
 ו  לין  אלכן  ופורשת  ממחילה  כוה  הותר  יבע  תלא  שמה  דאמרינן  דוא  הזהב',  וכ
 דאי  ואה,  דין  בעה  טו  אמותר  הו  לחל  מם  אסתפקים  מאר  של  כבלא,  ותר  יפסוקל
 ."ותר יו לגיע מדיןפ ה"ע שו לומרד ל"ב הרשאיםד

בהעדר   ואים  רחותפבע  ות,  תבוע  יותרליה  הרור  לתובע  שיכול  בש  כמעיל  צדקה  לדעתרי  שה
 .מחילה התביעה

הכתובה  של ת  חינה  ביחס  לסכומים  שהוזכרו  בתביעבתה  עערוך  נ,  פי  העקרונות  האמוריםל
 .האשה

בהסכמה ,  בעל  ישלם  במזומן  שהתנאי  בך  ורק  אכ  האשה"על  ידי  ב    הוצע100,000כום  של  ס
הבעל  לא  הסכים  לשלם  את  הסך  הנדרש  ללא .  הרי  שיש  כאן  מחילה  מותנית.  יוניםוללא  צורך  בד

בעל האחר  שמ,  הדיונים  נמשכו  על  כן  אין  לראות  בסכום  הסכמה  ומחילה  על  שאר  הזכויות,  דיונים
 .לא קיים את חלקו בהתנאה

 .ראשון של בית הדיןהקודם הההרכב  פני להוזכר  במסגרת המשא ומתןח  "ש  250,000כום  של  ס
הסכמה  דיונית  שבית  הדין   םעביא  את  הצדדים  לסכום  מוסכם  לתביעת  הכתובה  הבית  הדין  ניסה  ל
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אך גם , ח"ש 250,000האשה אמנם הסכימה להעמיד את סכום הכתובה לסך . יכריע לפי שיקול דעתו
לפי  שיקול   פסוקיכאן  נראה  שההסכמה  היתה  מותנית  בכך  שהבעל  יתן  הסכמתו  לכך  שבית  הדין  

, כאמור,  הצדדים  הגיעו  ברדבסופו  של  .  מחילה  לא  הסכים  לכך  ועל  כן  אין  לראות  כאן  הבעל.  ודעת
הרי  שלא  הגיעו  להסכמה  לא ,  אמר  שבית  הדין  יפסוק  את  הכתובה  לפי  ההלכהנשבו    להסכם  גירושין

 .ואין לראות כאן מחילה .ביחס לגובה התביעה ולא ביחס לסמכות בית הדין להכריע לפי שיקול דעת

כאן  נאמר .  השני  של  בית  הדין  הקודם  ההרכב  פנילועלה  בדיון  ח  ה"ש  300,000  של  כוםס
מההקשר משתמע שיש כאן העמדת הכתובה על הסך , ח"ש 300,000בפרוטוקול שהאשה תובעת סך 

ח "ש 100,000לם שסכים ל מיההשאם הבעל  פרוטוקול משתמעהקשר  מה.  האמור  ללא  תנאי  כלשהו
, ח"ש  100,000לשלם    סכיםיאלא  שאם  הבעל  לא  ,  כך  בה  מסתפקתיתהלא  דיונים  האשה  ללאלתר  

פי דעת ל.  ראה  שקיימת  כאן  מחילה  על  שאר  סך  הכתובהנ.  ח"ש  300,000  סך  של  תבעתשהאשה    הרי
די  שבית  הדין  לא  יוציא כמא  האשה  מחלה  על  יתרת  כתובתה  שפק  סך  שמתעורר  כי  בד,  ך"הש

האשה  ידעה שרי  הברור  ,  דעת  מעיל  צדקהל.  ח"ש  300,000היינו  ,  הסכום  המבוקשממהבעל  יותר  
כן  בתביעה ל.  ח"ש  בסך  מיליון  יאהשכן  מוכח  שהאשה  ידעה  שכתובתה    ,לתבוע  יותר  פשראש

רק ה  בכל  אופן  תבעח  ו"ש  יוןילאשה  היה  ידוע  שבכתובתה  נכתב  מלאחר  ש  מ.הפחותה  יש  מחילה
 .ל ההפרשעוודאית האין זאת אלא משום מחילתה ח "ש 300,000

, זצ-ובסימנים  צ,  ושן  משפטח  –  סקים  וכתבים  חלק  טפ  –  ל"א  הרצוג  זצ"ת  הגרי"ומנם  בשא
בנדון שאלא  .  בעתיד  על  זכות  התביעה  אינה  נחשבת  למחילה"  יני  תובעךא"אמירת  שוכח  בארוכה  מ

פסד  הרווח הביעת  תשניה  הו,  הנזק  ותביעת  החזר  הגנבה  האחת  ,מדובר  בשתי  תביעות  שונות  שם
אין  באמירת   בנדון  שם  כןל.  אחרות  ערכאותבם    גהתבררלהשניה  יכולה    התביעהמו  כן  כ.  שנגרם

ותה שאתביעה האחרת בלל כהרי  לא  היו  עסוקים  ש,  שום  מחילהמאת  התביעה  השניה  "  יני  תובעךא"
יכולה ש,  תביעת  הכתובה,  דובר  בתביעה  אחת  מא  כן  בנדון  דנןל.  רכאות  אחרותבעיתן  להגיש  גם  נ

שעה   מ.  בשטר  אחד  הוא  שטר  הכתובה  אותו  האשה  מבקשת  לגבותמדובר.  להתברר  רק  בבית  הדין
 חילה  על  שארמראות  לסך  מסויים  יש  לבית  הדין  בכתובה  הביעת  תשהתובעת  העמידה  את  סך  

 מהאשה  יכול  לבקש  הרי  הבעל  ,ל  ידי  האשהעבוקש  מך  הסהתשלום  של  ה  שעתב,  מו  כןכ.  הסכום
. אשה  את  השארהתגבה    אם  כן  וכיצד,  הנדרשת  טענה  שפרע  את  התביעה  ב,את  שטר  הכתובה  קבלל

 .ל האשה על שאר סך הכתובהשדאית וחילה מאן כאין זאת אלא שיש לראות 

ולא  כמחילה   הסכום  על  שאר  רק  כספק  מחילהח  "ש  300,000ם  אם  נראה  את  התביעה  בסך  ג
פילו אשלדעתו    אמורההך  "דעת  השלא  רק  ל.  בשאר  לא  ניתן  לחייב  את  הבעל  בכל  אופן  ,ודאית
אה ור(  ך"ם  לדעות  החולקות  על  השגלא  א.  ואם  הוציאו  צריך  להחזיר,    מחילה  אין  להוציאבספק

ציא  מהבעל וי  אפשר  להאכל  אופן  ב,  )'ק  ה"אה  שער  משפט  סימן  כב  סרו'  אק  "ז  בס"נתיבות  המשפט  בסימן  י
שקיים  ספק כמון  מהוציא  ממנו  לולא  ניתן    בכספו  שכן  הבעל  מוחזק.  בספק  מחילה  של  כתובה

וכך  הכריעו  האחרונים  וכפי  שמתבאר ,  בראשונים  נוי  במחלוקתשדבר  ה.  שה  על  הכתובההאת  במחיל
 :כדלקמן ו,108סקי דין רבניים חלק ו עמוד פל ב"ג עובדיה יוסף זצ"בדברי הרה

ג  נמי  אמרינן  המוציא  מחבירו "ל  דבכה"מ  י"מ,  וליכא  הכא  מחילה  ודאית [...]  
מ  שכתב  כל  נכסיו  לבניו  וכתב "בי  שכ  ג)ב"ב  ע"לק(  ב"בב'  ועי.  עליו  הראיה

כיון  שעשאה  שותף  בין  הבנים  מחלה ש(  לאשתו  קרקע  כל  שהוא  איבדה  כתובתה
מ  דידעה  דלית "מי  אמרינן  דדוקא  בשכ,  בבריא  היאך,  ובעי  רבא.  )ם"רשב.  כתובתה

' וכ, תיקו, ד השתא מיהת לית ליה"א, אבל  בבריא  סברה הדר קני,  ליה  וקא  מחלה
ף  שבידינו "בהריו(  ,ש  פסקו  שאיבדה  כתובתה"ם  והרא"הרמב  ד)ו"ק'  יס(  ע"י  אה"בב

פ "וכ.  )ף"ס  בהרי"שהוא  ט'  ב  כ"פ'  סי'  ל  בתשו"אבל  המהריב,  דמוקמינן  כתובה  אחזקתה'  כ
ת "בשו'  וכ,  ומוכח  שבספק  במחילה  לא  מפקינן  ממונא.  /ע"אה/ע  שם  "בשו

  נוטלות ה  שאינן  שותות  ולא"ל  כב"ט  משום  דאנן  קי"דה,  )ט"קי'  יס(  א"ט  ח"מהרי
בברכי יוסף ובנחל ' עיו(. )ב"ה ע"וטה כס( דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי, כתובה



 דינת ישראלמ
 תי הדין הרבנייםב

 71 :זהה ספרור החלטהמ  )988491/3- 19/16 ( 
www.rbc.gov.ilאתר אינטרנט ; 1700-501-531' טל, מענה קולי בדיבור –רכז מידע מ 03-6963997: ל אביב יפותקס בית הדין פ

 

אבל  רבינו ,  נ  מספיקא  לא  גביא"ה,  אלמא  דמספיקא  לא  גביא,  )ב"מ  סימן  י"יצחק  חו
ואף  על ,  א"והובא  בהג,  דבבריא  מספיקא  לא  מפסדא  כתובתה'  ברוך  מארץ  יון  כ

בינו  ברוך  דהכא  כיון  דמשום  טענת  מחילה אפשר  שדעת  ר,  ה"ל  כב"גב  דאנן  קי
ס "דהא  מספקא  ליה  להש,  והיורשים  אינם  יודעים  שמחלה  בודאי,  אתינן  עלה

דברי  ושמא  ברי  עדיף ,  ל  כדין  הלויתני  ואינו  יודע  אם  פרעתיך  דחייב"הו,  בהא
, כיון  שהוא  מודה  שחייב  לה  כתובה  מקודם  אלא  שמסתפק  במחילתה,  ג"בכה

ברוך אף בספק מחילה לא ' טינן כהפוסקים דפליגי על רלדידן דנקז  "ולפי.  ש"ע
ולא  דמי ,  ל"ד  הנ"א  סימן  שס"ז  ח"הרדב'  ש  בתשו"ודלא  כמ,  גביא  כתובתה

 ש  המשנה  למלך"וכמ,  כ  הכא"ל  למידע  משא"דהתם  הו,  לאיני  יודע  אם  פרעתיך
ט  משום "ה  ד)ב"ב  ע"ב  קל"ב(  ש  הנמוקי  יוסף"ל  כמ"ועי,  )שאלה  ופקדון'  ד  מה"פר(

, שלא  ניתנה  כתובה  לגבות  מחיים,  ליה  לשטרא  דכתובה  שעת  הכושר  כללדלית  
ת  פרח  מטה  אהרן "ע  בשו"וע.  ש"ע,  ל  בעל  השטר  מוציא  מן  המוחזק"ה  הו"ומש

י "ד  הנמוק"ח  אחר  עפ"כ  בין  כתובה  לשט"שמחלק  ג,  )א"ו  ע"א  דנ"כ'  יס(  א"ח
בא ד  אמרינן  שאינה  יכולה  להוציא  מן  המוחזק  וחשי"ומעתה  בנ.  ש"ע,  ל"הנ

 .שפיר מחילה גמורה על כתובתה

, והעלו  להלכה  ך  הסיקוכ.  המוחזק  בואר  שבספק  מחילת  הכתובה  אי  אפשר  להוציא  מהבעלמ
 חור  ששראל  יג"הרה:  רבניםה  ה"שסת1888:  /'ס  מית  הדין  בחיפה  בתיקבב,  בנדון  אחר  ברור  ארוךל
 אגר  במבניים  רין  דסקיבפובא  ה(  א"רוה  שליט  מצחק  יג"הרהו,  א"ליט  שהרי  נימון  מג"הרה,  א"ליטש

 :נדון בספק עובדתי האם האשה מחלה על כתובה ב)דד ע"ספת של בר אילן "בפרויקט השו שמקווןה

בדין  זה  של  ספק  מחילה  על  כתובה  רבו  הפוסקים  הסוברים  שהבעל  הוא ו"[...]  
יוצא ה  [...]  ועליה  להביא  ראיה,  המוחזק  והאשה  נחשבת  למוציאה  ממנו

מ "מ,  ונניח  שיש  ספק  מחילה,  כ"  בעמדת  התובעת  ובשגם  אם  נתחשב,  מדברינו
 ".חובת ההוכחה מוטלת עליה, כבר הכריעו הפוסקים שבמקרה זה

שמא ובדתי עשקיים ספק כם ג, ת תשלום הכתובהאלא מוציאים מהבעל שיא הכרעת הפוסקים ה
י  דברי מבאר  את  טעם  הדין  לפ  הו  מימן  סיינים  דיני  בדינה  במריאב  ראהו.  האשה  מחלה  על  כתובתה

תובה הכששטר    שם  סבירהנימוקי  יוסף    ה.ף"בדף  ס  מדפי  הרי,  בסוגיא  בבבא  בתרא  וקי  יוסףימהנ
 :כדלקמן, וביאר האמרי בינה את דבריו, "שעת הכושר"ו לשטר שאין לב נחש

 שטרא  ליה  ללית  דיכא  הכל  דאיה  רהביא  לעליהל  ו"זו'    כםב  ש"י  ב"נ  בבאמתו"
 כוונתו  דכנראה  ויאור  בריך  צה  זלשון  ומוציא  השטר  העל  בקרי  מכושר  העתש
 ימות  שד  עיובו  חרור  בלא  וחיים  מגבות  לתנה  נלא  דואיל  הכתובה  בוקא  דואה
 "גביה לאוי רת עד עיוב חקרי מא לתגרש תו אבעלה

לכן  הבעל  נחשב  המוחזק ,  הכתובהי  אחר  וקיימים  ספקות  בחיובמש  האמרי  בינה  בואר  מדברימ
יימים  ספקות קאחר  שמ,  דובר  בזוג  שכבר  התגרשמף  על  פי  שא,  נראה  שגם  בנדון  דנן.  ולא  האשה

ת "ובשראה    ו.לכן  כשקיים  ספק  במחילה  הבעל  הוא  המוחזק  ולא  ניתן  לחייבו  מספק,  חיוב  הכתובהב
סבר  נוסף  לטעם  הדין  שבספק  מחילת  הכתובה הובא  מם    ג  שימן  סשפט  מושןח  –  ג  לק  חומר  אביעי

 ":מקולי כתובה" משום שחיובי הכתובה הם בגדר ,ץ"הרשבת "לפי דברי שו, וציאו מהבעלילא 

ב "ב  דההיאב'  פוש  ה"מד,  כתבה  ו"  ד)עבר'  יס(ב  "ץ  ח"רשבת  ה"שוב'  עו"[...]  
 [...]"ש "ע. ה ליינינן דתובה כמקולי דשוםמ, תובתה כמחלה ש:)לבק(

ולכן  בספק  מחילת "  מקולי  כתובה"יוב  הכתובה  פחות  משאר  חיובי  ממון  אחרים  משום  ח
א "ח  שלדעת  הרשב  צימן  סשפט  מושן  חצחק  יחלנכמו  כן  מבואר  בדברי    .א  יוציאו  מהבעלהכתובה  ל

 :ואלו דבריו, המחילה תקפה, אם קיים ספק באומדנא על המחילה

 א  לו  אחלו  מם  אומדנא  אפק  סק  רליכא  דיכא  הףא[...]  א  "רשב  הלשיטתו"[...]  
  [...]"חילה מויכ ה"ג
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 .אומדנא על המחילה יימתקם אש רק ספק ישכלה גם קיימת מחי, א לפי נחל יצחק"דעת הרשבל

כאורה  המחילה  היא  רק  בלב  ודברים  שבלב  אינם לוהרי  ?  מה  תוקף  המחילה  דיין  נותר  לבררע
 אמנם  כאשר  לדברים  שבלב  מצטרפת  הוכחה  לקיום  המחילה  ?חלה  המחילה  אפוא  וכיצד  ,דברים
, מ  סימן  מה"ו־חט  חלק  ב"מהרית  "ושהדברים  נלמדים  מדברי  .  יהיה  תוקף  למחילה  שבלב,  שבלב
 :שכתב

 שבלב  לא  הוו  דברים'  ל  דדברי"נראה  לי  דמחילה  בלב  לאו  כלום  היא  דהא  קיו"
אלא  נראה  דעיקרא  דמלתא  בהכי  תליה  דודאי  כל  היכא  דליכא  הוכחה  למה [...]  

 ".שבלבו דברים שבלבו לאו מידי הויין אבל היכא דאיכא הוכחה הוו דברים

קיימת ,  נןדבנדון  .  המחילה  תקפה,    הוכחה  לקיום  המחילה  שבלבדבריו  עולה  שאם  קיימתמ
שכתובתה  בסך   וך  ידיעהתבית  הדין    פני  למדהעהאשה  .  חילת  האשהמל  עברורה  והוכחה  גדולה  

אשה האשר  כ.  רק  בבית  הדין  תבעהשתביעת  כתובה  ניתנת  ל  דעהיאשה  המו  כן  כ,  ח"ש  יוןילמ
ל  הסך  האמור  יתקיימו עק  רמתוך  ידיעה  ש,  ח"ש  300,000להעמיד  את  תביעתה  על  סך  של    סכימהה

העדר ערכאה אחרת ב, רי  שהאשה  הסכימה  לכך  שאת  יתרת  הכתובה היא לא תקבל לעולםה,  הדיונים
לומר  עליה  שהאשה   פשראיתרת  הכתובה  אינה  תביעה  אחרת  ש,  מו  כןכ.  בה  תוכל  לגבות  את  היתרה

שהועמדה   תביעת  כתובה  והיא  ,שכן  מדובר  על  תביעה  אחת,  שמרה  על  זכותה  לתבוע  את  השאר
ל כשכ,  לאשה  יש  זכאות  לכתובה  או  לא  אםהדיון  עקרוני    תקייםהית  הדין  בב  .להכרעת  בית  הדין

 300,000הדיונים  התייחסו  לתביעה  האחת  והיא  תביעת  הכתובה  שהועמדה  על  ידי  האשה  לסך  שך  
בית  הדין בהאשה  תנהלות  ה.  יכולת  להשאיר  לעצמה  את  הזכות  לתבוע  בהמשך  את  השאר  ליב,  ח"ש
בהסבר  או  בטענה  מדוע  שינתה   כיום  האשה  אף  לא  באה,  מו  כןכ.  הכתובה  תרתימוה  כמחילה  על  כ

בר  הגיוני סלא  הובא  כל  ה,  פרט  לעובדה  שהאשה  שינתה  את  היצוג  המשפטי  שלה,  את  סך  התביעה
 .תביעההך סלשינוי 

מת  וודאי  שיכול  להוות טענות  בגין  כתובה  מוגזלם  גכל  מקרה  נראה  שהסך  האמור  נותן  מענה  ב
 .עות שיש בהן כדי לפטור את הבעל מהחיובדאותן  כמענה לכל הפשרהך לחיוב על דר כוםספחות ל

ל   עמחילה  של  האשה  אן  כולראות,  ח"ש  300,000ל  כן  יש  להעמיד  את  תביעת  הכתובה  על  סך  ע
ששה והאשה  ח  יתכןי.  אפשריות  ש  להבין  את  מחילת  האשה  ממספר  סיבותי.  הכתובה  ךסשאר  

או  שנכתבה   ,תובה  מוגזמת  שהכעלה  מנגד  את  הטענהח  ת"ש  יוןילתובה  בסך  מכביעת  כל  התש
. אי  יתקבלודשו  גיוניהנס  לספק  ההלכתי  והעדיפה  לתבוע  סכום  יכעל  כן  לא  רצתה  לה  .לכבוד  בלבד

, וכל  לשלםישאותו    צבו  הכלכלי  של  הבעל  וסברה  שסך  הכתובה  מת  אכירההוהאשה    יתכןיכמו  כן  
. מחילת האשהלפשריות אנוספות  הגיוניות תכנו סיבותי. הסך המופחת ואה,  רז  כפושט  רגלשיוכ  ליב
עשתה בפני בית דין נמחילה ה. אלא בסבירות הגיונית א נעשתה בטעותלחילת האשה מהרי ש, ם כןא

 אמנם  מחילת  הכתובה  לאחר  שהתגרשו  לא  צריכה  קנין  ומועילה.  ודינה  כקנין  ,עם  רישום  בפרוטוקול
 :סעיף ה נפסק ה קימן סתובות כלכות העזר הבן ארוך עולחןבש. בעל פה אפילו

 ",דים עלא ונין קא לריכה צינה אתובתה כמוחלתה"

 :נאמר דק י" סה קימן סחוקק מלקתחבו

 "חילה מהני מכתובה הו לחזירה הלא שף אשמעמ"

בין ל,  פהועילה  מחילה  בעל  מז    אקום  גירושיןמשמחלק  בין  ק  ט  "  סו  סימן  סמואל  שיתבראה  ו
 היתה לאחר 300,000בנדון דנן המחילה לסך  .כשאינם  מתגרשים שם צריכה לכתוב שמוחלת  מחילה

ובכל  מקרה  לאמירה  בפני  בית  דין  עם  רישום  בפרוטוקול  יש  דין ,  פהל  הגירושין  על  כן  מועילה  בע
 :שהסיק וכתב ד עימן סב ילק חליעזר איץת צ"שו ב וראה על כך, של מעשה קנין

 "ניןצ ק" אית דין בפני בנעשה שמה דושש בריך צין דית לן כלעו"[...]
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טר שחזיקה  במאשה  הף  על  פי  שא,  ל  יתרת  הכתובהעחילה  גמורה  מאן  כל  כן  יש  לראות  ע
 .תובההכ

על ,  בור  כתובתהח  ע"ש  300,000אשה  תבעה  סך  האחר  שמו,  אשה  זכאית  לכתובתהוהאחר  מ
על  שאר   מצד  האשה  מחילה  ית  הדין  רואהבו.  ח"ש  300,000ל  הבעל  לשלם  לאשה  כתביעתה  סך  ש

 .סך הכתובה

מחילה  ודאית  על  שאר  יתרת   ואה,    המופיע  בכתב  התביעה  ובדיון  הראשון500,000סכום  של  ה
חילה  על  מחצית  הכתובה מובדת  העלא  ש  א.אך  כאמור  קיימת  מחילה  גדולה  יותר.  הכתובה

ד עיימת  מחילה  קכן  אביעה  שזק  את  הקחש  בה  כדי  לי,  ח"ש  500,000על  סך  ה  העמדתה  מלכתחילו
 .רובה לסכום הנתבע תחילהח ק"ש 300,000ביעה בסך התכן מתברר שש, ח"ש 300,000של  לסך

בכלל   ואה,  כ  החדש  כסכום  הכתובה  עם  הצמדה"  שהוזכר  על  ידי  ב1,350,000סכום  של  ה
מחילה שכן  היתה  ,  "טוען  וחוזר  וטוען"אמר  שבעל  דין  לא  יכול  להיות  בבחינת  נשעליהם    המקרים

חילה  עד  כדי  העמדת  הכתובה  לסך מהוכח  שיש  לראות  ו,  ודאית  על  ההצמדה  ועל  מחצית  מהכתובה
 .בלבדח "ש 300,000של 

, לדיון  בשאלת  הכתובה  המוגזמת  היכנסלאין  צורך  ,  ם  העמדת  תביעת  הכתובה  כל  הסך  האמורע
 ת  להתחייבותסך  האמור  קיימת  סבירוביות  שה,  רך  כבוד  בדרק  ובדיון  בטענה  שהכתובה  נכתבה

ל  הכתובה  כפשרה שחיוב  בסך  המופחת  הניתן  גם  לראות  את  .  ולא  רק  לשם  כבוד  גמורה  ללא  גוזמה
 .בנדון דנן מחיוב הכתובה פוטרותהברות או דעות סאותן  תת מענה לכללדי כמחייבת שיש בה 

 ביעות נוספותת

  האמורות התביעות.  ביחס  לתביעות  הנוספות  של  האשה  לקבלת  פיצויים  ותביעה  נזיקית

הוגדרו  המחלוקות  שבין ,  שהתקבל  בקניין,  בהסכם  הגירושין.  סותרות  את  הסכם  הגירושין

הצדדים  הסכימו  שתביעת .  וביחס  לחלוקת  הרכוש,  הוגדרה  המחלוקת  ביחס  לכתובה.  הצדדים

כמו  כן  הצדדים  הסכימו  כי  הזכויות  הפנסיוניות  וכל .  הכתובה  תידון  על  פי  ההלכה  לאחר  הגט

מעבר  לנושאים  האמורים  נאמר  במפורש .  ת  הרכוש  של  הצדדים  ידונו  בבית  הדיןענייני  חלוק

על  כן  יש  לדחות  את  תביעת  הפיצויים .  בהסכם  שאין  כל  תביעות  הדדיות  נוספות  בין  הצדדים

 .ואת התביעה הנזיקית

לא  התקיים  דיון  מסודר .  לאשה  טענות  על  רכוש  רב  המצוי  בידי  הבעל,  יחס  לחלוקת  הרכושב
 דיכווים  לגילוי  מסמכים  צקשה  למתן  באשה  רשאית  להגיש  לבית  הדין  הל  כן  ע.  כושבעניין  הר

 .בדבר קיומו של רכוש המצוי בידי הבעל להוכיח טענותיה

וכל  לשלם  את  הסך יהבעל  ,  לאשה  עבור  הכתובהח  "ש  300,000ם  הענקת  סך  של  עובהר  שי
ל  חיובים  גם  ברכוש  וגם שכן  בית  הדין  לא  מחייב  בכפ,  בור  חלוקת  הרכושעהאמור  גם  כתשלום  

הבעל  יוכל  לטעון  שהאשה  כבר  קיבלה ,  ח"ש  600,000ך  של  לסעל  כן  על  רכוש  העומד  עד  .  בכתובה
אשה  תוכיח  שלבעל הם  א.  ח"ש  300,000בסך    הכתובה  שלוםתם    ע,ברכוש  לקהחמחצית  עבור  האת  

 .ות שימצאוהיא תהיה זכאית לקבל מחצית מהזכויח "ש 600,000של  נמצאות זכויות ביותר מסך

 ד"בא –רב מאיר פרימן ה

 אני מצטרף למסקנות

 רב מאיר קאהןה
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 .גם אני מצטרף למסקנות

 רב יצחק רפפורטה

 כרעהה

 :לאור האמור פוסק בית הדין

 .ח עבור הכתובה" ש300,000מחייבים את הבעל לשלם לאשה סך  .א

 .ירושיןהתביעה מנוגדת להסכם הג, דוחים את תביעת האשה לתשלום פיצוי נוסף .ב

 .התביעה מנוגדת להסכם הגירושין, דוחים את התביעה הנזיקית של האשה .ג

 .האשה רשאית להגיש בקשה למתן צו לגילוי מסמכים כדי לגלות את רכוש הבעל .ד

בסך  העולה  על ,  אם  יימצא  לבעל  זכויות  או  רכוש  שנצבר  במהלך  החיים  המשותפים .ה

 .הרכוש שמעל הסך האמורהאשה תהייה זכאית למחצית מ, ח" ש600,000

 .מותר לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטים מזהים .ו

 ).30/03/2017 (ז"בניסן התשע' גיתן ביום נ

  דיין–רב יצחק רפפורט ה  דיין–רב מאיר קאהן ה ד" אב–רב מאיר פרימן ה


