תוכן עניינים

תוכן עניינים
 .1נטל ההוכחה בתביעה לתשלום כתובה  -על מי רובץ?

1

 .2הקריטריונים הנדרשים להפסיד אישה מתוספת כתובה

1

 .3במקרה דנן ,הכתובה נחשבת למוגזמת ,ואין לה תוקף מחייב.
יחד-עם-זאת רשאי בית-הדין  -במסגרת מנגנון הפיצויים -
לפסוק לאישה סכום מתאים כפיצוי ראוי לכל זכויותיה

15

 .4אין להפסיד לאישה תוספת כתובה בגין רצונה בגירושין ,כל
עוד שהיא אינה תובעת גט .הסכמתה לגט ,ואפילו רצונה בכך,
כל עוד שאינה תובעת גט ,אינם עילה לשלילת כתובה

18

 .5שווי הכתובה יהיה שווה לערך כל סכום שהאישה תחוייב
במסגרת הדיון על הרכוש ,כנגדו יחוייב הבעל באותו שווי בחיוב
כתובתה ,ובלבד שלא יעלה סכום זה על ערך הכתובה

20

 .6הגשת תלונות שווא במשטרה על-ידי האישה  -מפסידה
כתובתה ותוספת כתובה

27

 .7יש להבחין בין רצונה של האישה בגירושין שפירושו שהיא
היוזמת את הגירושין ,לבין הסכמתה לתביעתו של הבעל
להתגרש .הסכמת האישה לתביעת הבעל אין בה סרך של עילה
להפסידה כתובתה

27

א
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 .8מהם המקרים בהם האישה מפסידה את כתובתה על-ידי
מעשיה?

27

 .9חיוב הכתובה גם כאשר הסכום הנקוב בו גבוה ביותר מחייב
את הבעל ככל התחייבות

30

 .10עשתה דבר מכוער ,האם הפסידה כתובתה? ומה נכלל
בהגדרת דבר מכוער?

44

 .11כשיכל הבעל לברר את המום  -הרי דינה של האישה הוא
שמקבלת כתובה ותוספת כתובה

49

 .12לא ניתן לחייב את האישה בקבלת גט ,אלא רק לאחר
שיציעו לה תשלום הוגן על דעת בית-הדין והכתובה תיפרע
במלואה

49

 .13יש לשלול את זכות האישה לכתובתה בשל כך שהיא נחשבת
על-פי דין ל"עוברת על דת"; האישה היא מורדת ,ומדין מורדת
יש להפסידה מכתובתה  -פטור הגרוש לשלם לגרושתו כתובה
ותוספת כתובתה

50

 .14עיקול דמי כתובה .נדרש גילוי דעת מפורש להתגרש בכדי
שנראה כאן חוב הכתובה ככזה העומד לפני גביה .אין די בחיוב
הלכתי כנגד הבעל שמחייב אותו במתן גט אלא נדרשת תביעה
ורצון לביצוע הגירושין בפועל

50
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 .15התובעת בהתנהגותה הפרה את הבסיס עליו נשען הקן
המשפחתי ובכך נשמטה ממנה חובתו של הנתבע כלפיה לכתובה
ותוספת

50

 .16לאור סעיף בהסכם הגירושין הקובע כי "הצדדים מאשרים
כי אין להם יותר תביעות רכושיות או ממוניות זה כנגד זו" -
האם יש בסיס להיעתר לבקשת התובעת לחיוב הנתבע בכתובה
ותוספת כתובה?

54

 .17קיימת בעיה עם כתובה שנקוב בה סכום מוגזם .ייתכן ויש
לראות בזה התחייבות לשם כבוד בלבד

63

 .18עם חתימת התובעת על הסכם זה בו קיבלה את חלקו של
הנתבע בדירה שהוא כאמור למעלה מסך כתובתה ,אין בסיס
לקבל את תביעתה לכתובה

65

 .19האם המחוקק מפנה את דברו לערכאה הדנה בחוק יחסי
ממון ומורה לה שלא לגרוע מחלקה של האישה בחלק המגיע לה
לפי חוק יחסי ממון בגלל שזכתה בכתובה או שהוא מורה גם למי
שדן בכתובה שידון ויפסוק בכתובה בלי להתחשב במה שזכתה
האישה על-פי חוק יחסי ממון

67

 .20מה הדין כאשר יש התנגשות בין חובות שונים ,כגון מזונות
ודמי כתובה  -למי מהם יתן בית-הדין עדיפות?

68

ג
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 .21אין לבית-הדין שום סיבה לומר שהתנהגות הבעל נתנה
לאישה עילת גירושין ומשום כך דינם כמי שמורדים זע"ז
והאישה מקבלת רק עיקר כתובה

74

 .22אישה שזינתה איבדה כתובתה .באשר לכתובה ,בית-הדין
התלבט רבות מאחר והאישה כבר גבתה כמה אלפי שקלים.
בית-הדין הגיע למסקנה שמה שגבתה גבתה ואין להוציא
ממנה ,והשאר איבדה

79

 .23האם הבעל ישלם את הסכום הנקוב בכתובה בלבד בתרגום
לשקלים חדשים ללא כל הצמדה ,או שהוא חייב לשלם את
הסכום שבכתובה לפי ערכו היום ,דהיינו ,צמוד למדד יוקר
המחיה?

93

 .24חיוב כתובה הוא מכוח תקנת חכמים שיחייבוהו בכתובה
וזאת גם כשלא נכתבה כתובה על-ידי הבעל ,כשהבעל כתב לה
כתובה אפילו שאינה זכאית לכתובה מכוח תקנת חכמים ,חייב
141
מכוח התחייבותו
 .25חיוב הכתובה לאחר שהאישה ביצעה הפלה ללא הסכמת
152
הבעל
 .26תביעת כתובה של האישה .בדיקה על-ידי מכון פוליגרף

160

 .27תביעת האישה לכתובתה וגובהה

164
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 .28אין מקום לקזז את מה שקיבלה האישה בבית-המשפט
ממה שמגיע לה ,משום שמה שבית-משפט מחייב על-פי חוק
167
לא גרע מחיוב כתובה שגם הוא תלוי במנהג המדינה
 .29כשקיים סכסוך בין בני זוג עקב טענות אודות התנהלות
בלתי-נאותה של אחד מהם או שניהם ,אין הכרח שזו עילה
לשלול זכאות האישה לכתובתה ,ועדיין בוחנים האם ניתן להביא
172
לחזרתם לשלום-בית
 .30נחלקו בזה הדעות האם להצמיד את סכום הכתובה למדד

172

 .31האם יש לקזז את מחצית דמי המכונית המגיעה לבעל
174
מסכום הכתובה?
 .32השלשת הגט נועדה להסדיר את הגירושין לאחר שהאישה
תתפקח ,ועם קבלת הגט תקבל את הכתובה ,על-כן בהכרח
180
להשליש את דמי הכתובה יחד עם השלשת הגט
 .33התנהלותו של התובע מראה כי תשלום הכתובה שהוא שילם
במועד הגט ניתן לנתבעת כדמי הסכמה כדי שתסכים להתגרש
180
ולכן יש להחריג סכום זה מהאיזון הכללי
 .34הבעל התחייב לאשתו בעיקר כתובה ,בתוספת כתובה
ובנדוניה אשר עלותן הכוללת עולה לסך של  100,000ש"ח -
187
בית-הדין חייב את הבעל במלוא סכום הכתובה

ה
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 .35השלשת חוב הכתובה כאשר הנישואין נערכו באופן פרטי
191
ולא הוצגה כתובה למרות בקשות בית-הדין
 .36תוקף המחילה על הכתובה כשבכתובה נכתב שלא תועיל
196
מחילה
 .37טענת האישה כי לו היתה יודעת מספר עובדות על התנהלות
199
הבעל  -לא היתה מוחלת על הכתובה
 .38האם יש לראות בהוצאת צו הירושה ויתור על תשלום
202
הכתובה (סכום הכתובה הינו 55,555,555 :שקל)?
 .39אי-הצמדת הכתובה למדד יוקר המחיה  -אימתי?

209

 .40כיצד יש לשערך כתובה שנרשמה בלירות?

214

 .41בנידון דנן שהצדדים ביקשו להתגרש בהסכמה ,ואכן סודר
הגט ,אך קודם למועד סידור הגט האישה חזרה בה ממחילתה
את הכתובה ,יש לקבוע כי למרות שקיים יסוד בהלכה המאפשר
את החזרה מהמחילה בטרם הגיע המועד שהמחילה בתוקף ,אך
למרות זאת ,בנסיבות שהסכם קבל תוקף של פסק-דין,
216
התבטלה האפשרות לחזור מהמחילה
 .42תביעת הגירושין עצמה אין בה בכדי לשלול מהאישה את
229
זכאותה לכתובתה כולה
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 .43ברור לבית-הדין כי האישה אינה חפצה בבעלה יותר ונראה
238
כי הדבר נעוץ בה .כך שאין לפנינו עילה לזכותה בכתובה
 .44כלל הוא בידי בית-הדין שאם הבעל מבקש לגרש את אשתו
248
הרי שהאישה בחזקה שזכאית לכתובה
 .45כתובה בסכום של  500,000ש"ח .במקרה זה ,התקשה בית-
הדין לחייב את הבעל בסכום מלוא הכתובה .מדובר בבעל חולה
248
אשר לא עובד ואשר גם לא יוכל לעבוד בעתיד
 .46האישה תבעה את הגירושין ומשלא הוכחה עילת גירושין
257
אין היא זכאית לקבל כתובה
 .47תביעת אלמנה לכתובה ומדור .התובעת לא הרימה את נטל
ההוכחה שבעת עריכת הצוואה השניה מחתה ,ומשכך הפסידה
257
את כתובתה .התביעה נדחית בהיעדר בסיס הלכתי
 .48בנסיבות המקרה אין בסיס ראייתי הנדרש על-פי ההלכה
לשלול מהאישה את זכותה לכתובה .לא ניתן לקבוע על-סמך
260
עדות החוקרים כי האישה הפסידה כתובתה
 .49רועה זונות חייב לגרש את אשתו ולשלם לה את כתובתה
266
כולה ,עיקר ותוספת
273

 .50אין לחייב את מלוא הכתובה

ז
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 .51אישה שבית-הדין פסק לחייבה בגירושין והיא מסרבת
לקבל את הגט אינה זכאית למזונות .מאחר ובנידון זה לא נשללה
זכאות האישה לתשלום הכתובה ,דמי הכתובה של האישה
בהתאם לשווים כיום ,יקוזזו מחלקו של הבעל בדירה ,ויש
285
לראות זאת כאילו כבר גבתה האישה כתובתה
 .52בקשה לעיון מחדש בטענה שהאישה ערערה רק על חיובה
להתגרש ,ולא ערערה על כך שבית-הדין האזורי פסק לה רק
עיקר כתובה ,ולכן בית-הדין הגדול לא היה יכול לחייב את הבעל
בתשלום כתובה ,שבי"ד אינו יכול לפסוק מעבר למה שתובע
290
תובע
 .53חיוב ערך הכתובה ובתוספת  -דחיית טענת הבעל בדבר היות
האישה מורדת .מחלוקת בין הפוסקים הוכרעה על-ידי בית-
297
הדין על-פי הרמ"א
 .54לאור אי-יכולת בית-הדין לרדת לחקר העובדות בטענות
303
הצדדים ,פטר בית-הדין את הבעל מתשלום הכתובה
 .55חיוב הבעל בכתובת האישה .לא נתקיימו עובדות הפוטרות
306
את הבעל מתשלום הכתובה
 .56חיוב הבעל בתשלום הכתובה .נישואין לתקופה קצרה .חיים
320
ביחד שלושה חודשים בלבד
 .57חלוף הזמן מעיד על מחילת האישה על כתובתה

מהדורת 2020

ח

350

תוכן עניינים

 .58מה שגורם לחיוב הכתובה היא השאלה מי גרם לגירושין,
ולא מי פתח את התביעה בפועל .ואף הסברא נוטה לכך ,שהרי
אם צד אחד יכה וישפיל ויעשה כל תחבולה באלימות כנגד הצד
השני ,והצד המוכה יישבר לבסוף ויפתח תביעת גירושין ,האם
יש סברא לומר שמעצם פתיחת התביעה הוא מפסיד .באם
באופן שהאישה נקטה בצעדים דרמטיים שגרמו באופן כה
מובהק לגירושין ,האם הבעל שכתגובה הגיש תביעת גירושין
יתחייב לשלם לאישה שגרמה את הגירושין תוספת כתובה?
353
ודאי שהסברא לא נוטה לכך
 .59הבאת ראיה חדשה שיש בה כדי למנוע מן האישה את
376
כתובתה .הבקשה נדחתה
 .60זכאות לתוספת לכתובה באם האישה מוכיחה השפלה
379
ואלימות וכיוצא באלה .לא הוכיחה תזכה בכתובתה
 .61הדבר הראשון שיש לברר בעת תביעת כתובה הוא ,בשל מי
הסער הזה ומי אשם בגירושין .בדרך-כלל ישנם שני פרמטרים
381
ברורים כדי לקבוע זאת
 .62תוקפה של הכתובה  -בהיות בני הזוג חרשים-אלמים -
בעיות הילכתיות הסובבות את מהלך החתימה על הכתובה בעת
382
סידור הנישואין
 .63כתובה שנקוב בה סכום מופרז כשברקע טענות למעשי כיעור
397
ולמרידה

ט
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 .64זכות האישה לכתובתה והסכום יוסדר במסגרת איזון הרכוש
403
בין בני הזוג
 .65חיוב הבעל בתשלום הכתובה  -דעת הפוסקים השונים
403
למקרה בו שני בני הזוג "מורדים"
 .66חיוב הבעל רק בפיצוי בגובה  151,000ש"ח במקום 400,000
ש"ח וקבלת ערעורו על קביעות בית-הדין קמא לפיהן ישלם גם
את דמי כתובתה של האישה  -הכל בהתחשב במצב הכלכלי
אליו נקלע בעקבות הגירושין בהיותרו ללא רכוש כשמולו
409
האישה נותרה עם דירה בת חמישה חדרים
 .67חיוב הבעל בשבועה כדי להיפטר מכתובה ויש לפשר
417
בתמורה לחיוב השבועה
 .68גביית כתובה במסגרת חוק יחסי ממון

417

 .69חיוב הבעל במחצית הכתובה כפיצוי וכפשרה בין הצדדים

423

 .70בית-הדין חייב את הבעל בכתובה בסכום של  180,000ש"ח
426
 ערעור הבעל נדחה .71בכל כתובה "ישנה" שהסכום הנקוב בה (ללא הצמדתו
למדד) אינו מבטא כלל את כוונת המתחייב בשעתו הראשונה,
ניתן לחייב בסכום אחר לפי ראות עיני הדיינים ,וחיוב זו כלול
434
בכלל התחייבותו הראשונה גם אם לא נתפרש בה
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 .72במקרה הנדון ,למחילת הכתובה אין לה תוקף משפטי ולכל
445
היותר יש לה פן הסכמי ,שלא קיבל תוקף של פסק-דין
 .73האישה היא זאת שגרמה לגירושין במעשיה ובהתנהלותה,
מעשים שהמשיכו גם לאחר הפירוד והגירושין ,ואם-כן האישה
446
הפסידה את כתובתה
 .74לגבי תוספת כתובה ,הסכם הממון שכתבו הצדדים טרם
450
הנישואין תקף ,ונמצא שהבעל פטור לגמרי מתוספת כתובה
 .75התובעת איננה זכאית לגבות את כתובתה ,וזאת בהיעדר
496
עילת גירושין מוכחת מצידה
 .76אין להטיל את העיקול המבוקש ,כיוון שהכתובה העומדת
על מיליון דולר היא לכאורה כתובה מוגזמת ויש להעמידה
לכאורה על סכום סביר ולצורך כך די בעיקול של חלקו היחסי
514
באחת הדירות בלבד ואף בפחות מכך
 .77אם הבעל מבקש לגרש את אשתו הרי שהאישה בחזקת
547
זכאית לכתובה
 .78מה דינה של כתובה שסכומה הועמד על-סך  555,555ש"ח?

547

 .79הפסד כתובה בשל קללות האישה את בעלה  -אימתי?

554
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תוכן עניינים

 .80דין הגט והכתובה כשעיקר טענת האישה היא שלבעל 559
קשיים בקיום יחסי אישות
 .81תביעת כתובה לעומת סידור הגט  -מי קודם?

568

 .82חיוב כתובה במרידה הדדית שבאשמת הבעל

595

 .83הבעל חייב לשלם לאישה סך של  300,000ש"ח בגין תביעת
הכתובה ,בהתאם לתוצאות בדיקת הפוליגרף אותה קיבלו
599
הצדדים מראש בקניין גמור
 .84העמדת כתובה הנקובה ב"מאתיים זקוקין" על כפל הסכום
608
המינימלי לפרנסת אדם יחיד לשנה
 .85כתובה בסכום של מיליון שקלים ישנים

613

 .86התחייבות למחילת כתובה  -המחייבת היא? באלו תנאים
615
ומכוח מה?
622

 .87מהי כתובה מופרזת?

 .88החלטת כב' בית-הדין האזורי לפיה פסק-הדין המקורי
המחייב את המערער בתשלום מאתיים אלף ש"ח לא יישא
ריבית על-פי חוק פסיקת ריבית מבוטלת בהיעדר סמכות
627
להורות כן
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תוכן עניינים

 .89אין עילה הלכתית לבית-הדין לפטור את הבעל מתשלום
הכתובה .עם-זאת שני הצדדים אשמים בחוסר ההתפתחות של
מסגרת הנישואין .לכן הראוי ביותר הוא לקבוע פשרה בגובה
664
סכום הכתובה
 .90חיוב הבעל בסך של  360,000ש"ח

686

 .91הדרך הראויה בקביעת תוספת הכתובה מלכתחילה
694
ובהבהרת תוספת הנקובה ב"זקוקין"
697
697

 .92דוגמאות כתבי טענות
 92.1כתב תביעה לגירושין ולכתובה
 92.2בקשה להטלת עיקול על נכסי הבעל במסגרת התביעה
700
לכתובה
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