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 ה"ב

 998763/2 יק ת

 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב סיני לוי, הרב ישראל דב רוזנטל, ד" אב–יוסף יגודה  רבה

 שב האישה למורדת להפסידה כתובתהיחמתי ת - תובה כ:נדוןה

התובעת  כנגד ,  ח  שהגישה  האישה"  ש300,000הנידון  שבפנינו  הוא  תביעת  כתובה  בסך  

  עוד )17.02.2015(ה  "ח  בשבט  התשע"הצדדים  התגרשו  בתאריך  כ.  עלה  לשעברב,  הנתבע

 .בטרם הכרעה בנושא הכתובה

 קער

  לאחר  כחמש  שנים  שחיו  יחדיו  בטרם )24.09.2009(ע  "תשרי  תש'  הצדדים  נישאו  ביום  ז

 .לאחר הנישואין נולדו להם שני ילדים. נישאו

תביעת  גירושין  וכתובה  שעילתה   ישהאהגישה  ה  )10.09.2014(ד  "תשע  האלולו  ב"תאריך  טב
נשואה  שעבדה  עמו  במקום  עבודתו  והייתה  כפופה   ישהאהעיקרית  היא  בגידת  הבעל  עם  

 .לניהולו

אחר  מכן  הנתבע  צירף  לתיק  כתב  הגנה  ובו  העלה  את  טענותיו  כנגד  התובעת  ואי  תפקודה ל
 .בבית ובמערכת הזוגית

ולהותיר  את  הדיון  בתביעת  הכתובה תקיים  דיון  ראשוני  ובו  הסכימו  הצדדים  להתגרש  ה
 .לאחר סידור הגט

, תקיימו  מספר  דיוני  הוכחות  ובהם  נחקרו  הצדדים  וכן  נשמעו  עדים  מטעם  שני  הצדדיםה
 .הצדדים י כוחאאשר נחקרו על ידי ב

 .צדדים הגישו את סיכומיהם וכעת יש להכריע בתביעת הכתובהה

 יקרי טענות הצדדיםע

 :ענות התובעתט

. אף  בשעה  שחי  עם  אשתו  בבית,  שהינה  אישה  נשואה'  באשתו  עם  מזכירתו  להבעל  בגד  .  א

. )07.01.2015(ה  "ז  בטבת  התשע"הבעל  הודה  בבגידה  זו  בדיון  שהתקיים  בבית  הדין  ט

 . בעקבות בגידה זו עזב הבעל את בית המגורים המשותף

  הנטענת עלה  של  הנטענת  העיד  בבית  הדין  וחיזק  את  עדותו  על  פי  רישומי  היומן  שלב.  ב
 מר  לשאינה  לתרצה  ובמידה"אף  במעשה  בית  הדין  נרשם  .  ומחמת  כן  הגיש  תביעת  גירושין  נגדה

 .על פי הודאתה בפני הדיין שאישר את הסכם הגירושין, "ד"ביה בירור בריכהצ' נ
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, נתבע  טען  שבגידתו  נבעה  כתוצאה  מכך  שהתובעת  לא  רצתה  לקיים  עמו  יחסי  אישותה.  ג
תמלול ,  התובעת  הביאה  ראיות,  להיפך.  ת  בעלמא  אשר  לא  הוכחואבל  אין  אלו  אלא  טענו

המסרונים  לביסוס  טענתה  שהיא  חפצה  בשלום  בית  ולא .  השיחה  ביניהם  שהוא  הודה  בבגידה
רק  לאחר  שהתברר  לה  דבר  הבגידה  הבינה  מדוע  נמנע  הבעל  מלקיים  עמה .  מנעה  יחסי  אישות

 .יחסי אישות

שת  לחייבו  בכל  הסך  הנקוב  בכתובה  וכן  בעיקר כום  הכתובה  אינו  מוגזם  ולכן  מבקס.  ד
 .ח"ש 200,000הכתובה ונוסף על כך בפיצוי בסך 

 :ענות הנתבעט

לא  מילאה  את  חובותיה  לעשות  מלאכה  ובכך  הובילה ,  האישה  מנעה  ממנו  יחסי  אישות.  א

 . להרס חיי המשפחה

נזקקה יון  השני  ירבזמן  הה.  תובעת  מרוכזת  בעצמה  והתעלמה  מצרכיו  של  התובעה.  ב
 . לשמירת הריון ולאחר הלידה נמנעה מלקיים יחסי אישות

מרבית  התשלום  עבור .  תבעה  זכויותיה  בבית  המשפט  ועתידה  לקבל  רכוש  ניכר  ישההא.  ג
 . הצדדים שולם על ידי הנתבע שםל הבית הרשום ע

 .אף מעבר לשעות עבודתה, נהגה לשהות זמן רב בבית הוריה שם עבדה ישההא. ד

כמו  כן  כושר  ההשתכרות .  גיעה  מרקע  כלכלי  אמיד  ביותר  ואילו  הנתבע  לאתובעת  מה.  ה
 .מועסקת על ידי אביה גלל העובדה שהיאבשלה גבוה אף 

נתבע  מבקש  להוציא  מתיק  בית  הדין  את  תמליל  השיחות  שצירפה  התובעת  מכיוון  שלא ה.  ו
 . נערך על ידי גורם מקצועי

טתו  ללא  התחשבות  בתוכן  התמליל מען  הסר  ספק  בית  הדין  מבהיר  שהוא  נותן  החלל
ו "כשברור  ששיחה  בנושא  זה  התקיימה  כפי  שהבעל  הודה  בדיון  שהתקיים  ביום  ט,  המצורף

 .)04.05.2015(ה "תשע האיירב

 יון והכרעהד

 טל הראיהנ

נטל ,  לפיכך.  ולא  ביקש  לחזור  אליו  לאחר  העזיבה,  הבעל  הוא  שעזב  את  בית  המגורים

למרות  שהיא  זו  שהגישה  את ,  סיד  את  אשתו  כתובתההראיה  מוטל  על  הבעל  המבקש  להפ

שהוא  בגד  באשתו  וקיים ,  מצטרפת  לכך  העובדה  בה  הודה  הבעל,  כמובן.  תביעת  הגירושין

 . קשר אסור עם אישה אחרת וזאת עוד במהלך תקופת המגורים המשותפת

 מנעה יחסי אישות ישהאהאם ה –מחלוקת העובדתית ה

. ת  מנעה  ממנו  יחסי  אישות  ולכן  הפסידה  כתובתההתובע,  הנתבע,  לטענת  הבעל  לשעבר

 .מנגד התובעת טוענת שלא מנעה יחסי אישות אלא לאחר שהתבררה לה דבר בגידת הבעל

 .)07.01.2015( ה"תשע הטבתז ב"נצטט חלק מדבריהם בדיון שהתקיים ביום טו
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יון  של ירש  מרידה  מאישות  לא  היו  יחסי  אישות  מאז  שמירת  ההי:  בעלכ  ה"ב
 .היא סירבה לחדש את היחסים לאחר הלידה, יוזמתההקטין מ

 ? איך היו נראים חייך2013אוגוסט ב: דין היתב

לאחר .  יחסים  כךל  לא  היו  כ  ום  לפני  הלידה  חיי  לא  היו  פשוטיםג:  בעלה
עד  שעזבתי  באוגוסט .  סובבה  את  הגב.  הלידה  ניסיתי  ליזום  והיא  סירבה

 .עד אז ישנו יחד, 2014

 יעוד  של  מסרוניםתאני  רציתי  כל  הזמן  יש  לי  ה  שקר  גמור  ז:  אישהה
הוא  עזב .  שמוכיחים  שאני  רציתי  ליזום  ושלחתי  לו  בקשות  ואני  מאד  רציתי

 .את הבית כי גיליתי שהוא בגד בי עם המזכירה שלו

ת היתה  הודאה  על  כך  ונכתב  במעשה  בי'  ד  ל"יק  בביה  תש  להי:  אישהכ  ה"ב
 .שלה כי קיימה יחסים איתו הדין

 ?ה נכון ז:דין היתב

 .היה יחסי אישות איתה לאחר וגם לפני שעזבתי את הבית, ןכ: בעלה

האם  התובעת  נמנעה  מלקיים  יחסי  אישות  עם ,  אמור  הצדדים  מכחישים  זה  את  זה  בשאלהכ
הזרה  ישהאהדבר הברור הוא שהנתבע החל לקיים יחסי אישות עם ה, אמנם. הבעל לאחר הלידה

 . זה שעזב את הביתעוד בעת שהותו בבית הצדדים והוא 

הן  עולה  כי  היא  ביקשה  דרכים  לטפל   ממסרונים  הגישה  תכתובת  ישהאה,  את  ועודז
 . והאיש הוא שסירב לכך, במערכת היחסים הזוגית

יש  סבירות  שתחילתו  של  המשבר  מבחינת  הבעל  היה  בעת ,  נסיבות  אלו  שנגלו  לפנינוב
ולא  מחמת ,    הסמוכה  ללידהשנמנעו  מלקיים  יחסי  אישות  בזמן  שמירת  ההיריון  ובתקופה

ולאחר  מכן  נמנע  הוא  מלקיים ,  יתכן  שמצוקה  זו  הביאה  לכך  שהאיש  נתן  עיניו  באחרת.  מרידתה
 . מרדה בבעלה מאישות ישהאבוודאי שלא הורם נטל הראיה לכך שה. יחסי אישות עם אשתו

א ותפקודה  החל  מתחילת  נישואיהם  בנוש  ישהאבסיכומי  הבעל  עלו  טענות  כנגד  ה,  צויןי
הקורא  את  מכתבי  הבעל  האוהב  לאשתו  מתקשה  להתרשם .  יחסי  אישות  ואף  בשאר  נושאים

הן  בתחום  של  ניהול  הבית  והן  בתחום  חיי ,  תפקוד  נמוך,  זאת  ועוד.  נכוחה  בכנות  טענות  הבעל
 . אינם מהווים עילה להפסד כתובה כל עוד אינם נעשים בדרך של מרידה, האישות

 . ישהאוהוא לא הוכיח מרידת ה, כך פירק את חיי הנישואיןהבעל עזב את הבית וב, סיכוםל

 מפסידה כתובתה רק לאחר הכרזה על ידי בית הדין, ורדת מאישותמ

שהנתבע  צודק  בכל  טענותיו  והנתבעת  מרדה  בו  וסירבה ,  בית  הדין  סבור  שאף  לּו  יצויר

 .אין להפסיד לאישה את כתובתה כפי שיבואר להלן, לקיים יחסי אישות

בעל  המונע  חיי .  קדים  שמניעת  חיי  אישות  היא  פגיעה  ברכיב  מהותי  מחיי  הנישואיןאשית  נר
 ישות  אהלכות(  ם"אישות  מאשתו  עובר  באיסור  לאו  מהתורה  כפי  שהתבארו  הדברים  בדברי  הרמב

 :) זלכה הד ירקפ

 עשה  תלא  בבר  עצערה  לדי  כנע  מאם  ועונתה  משתו  אמנוע  לאדם  לסורא
 .גרע יא לתהעונ וסותה כארה שנאמר שבתורהש

המונעת  חיי  אישות  פוגעת  היא  בחיי  הנישואין  ויש  לכך  השלכות   ישהאובן  הדבר  שאף  מ
חכמים  תקנו  תקנות  כיצד  יש ,  עם  זאת.  של  פגיעה  בזכויותיה  כולל  הפסד  הכתובה  ומזונותיה
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תכליתן  של  התקנות  היא .  לפעול  במקרה  של  מרידה  מקיום  יחסי  אישות  של  אחד  מבני  הזוג
.   את  חיי  הנישואין  לתיקונם  וזאת  אף  בסיוע  הפעלת  סנקציה  כלכלית  וחברתיתלנסות  להחזיר

 .נשמר בבסיסןשתקנות אלו עברו שינויים במהלך הדורות אבל העיקרון 

על  פי .  אין  די  בעצם  המרידה,  המורדת  מקיום  יחסי  אישות  את  כתובתה  ישהאדי  להפסיד  כ
ללא .  את  כתובתה  ישהאיו  מפסידה  היש  לפעול  בהליך  מסוים  שעל  פיו  ורק  לאחר,  ל"קביעת  חז

מפסדת  כתובתה  מעצם   ישהאאין  ה',  זהירין  מן  כם  אלא  אונשין  עיןא  'בחינת  בהליך  זה  שהוא
 . מרידתה

 :)י – ט לכה הד ירק פישות אהלכות(ם "די להבהיר זאת נביא חלק מדברי הרמבכ

 פני  מכך  בותו  אצערת  מריני  האמרה  וצערו  לדי  כעלה  בתחת  מרדה  מאםו
 ת  אאם  שודעת  יוי  הה  לאומרין  וין  דבית  מה  לולחיםש  [...]  כך  וך  כיל  עשהש
 כריזין  מך  כאחרו,  ותה  אפסדת  הנה  מאה  מתובתך  כפילו  אמרדך  בומדתע
 ו  זחר  או  זבתות  שרבע  אום  יכל  בדרשות  מבבתי  ונסיות  כבתי  בליהע
 .עלה בל ערדה מלונית פאומריםו

 מרדך  בומדת  עת  אם  אה  לאומרים  ונייה  שעם  פה  לולחין  שהכרזה  האחרו
 תובתה  כתאבד  וה  במלכין  נזרה  חלא  ומרדה  במדה  עםא.  תובתיך  כפסדתה
 ה  לאין  ודש  חשר  ענים  שד  עט  גה  לותנין  נאיןו,  לל  כתובה  כה  להיה  ילאו

 . ורשה יעלה בגט הודם קתה מאםו, דש חשר ענים של כזונותמ

היה  על ,  ם  יחסי  אישותמנעה  קיו  ישהאאף  לפי  ההנחה  שדברי  הנתבע  נכונים  ואכן  ה,  היינוד
על  הנתבע  היה  לפנות  לבית  הדין  בעת  שהיו  נשואים  ולבקש  את .  הנתבע  לפעול  כאמור  לעיל
שאם  ישהאבית הדין היה מתרה ב. לקיום חיי משפחה תקינים ישהאעזרת בית הדין להשיב את ה

רעות בחר ל, הנתבע  פנה  לדרך אחרת,  דא  עקא.  היא  תמשיך  בִמרדה  הרי  היא  תפסיד  את  כתובתה
 .בשדות זרים ולא פנה לַמצות את ההליך לשיקום חיי הנישואין

  :תיאר את השתלשלות התקנות במורדת וזה לשונו )ז עימן סתובות כהלכות( עזר הבן אטורב

 קנו  תבתחילה.  ה  בקנו  תקנות  תרבה  התשמיש  מעלה  בל  עמרדה  שישהאהו
 זרה חא  ל.הב  תחזור  שין  דבית  מישלחו  שקנו  תשובו  [...]  משנה  הכמי  חימיב
 בבתי  ונסיות  כבתי  בו  זחר  או  זבתותש'  ד  בעמיםפ'    דליה  עכריזין  מ,הב
 ה  לולחין  שה  בזרה  חא  ל.ביישה  לדי  כ,עלה  בל  עורדת  מלונית  פ,דרשותמ
  .מגרשה ופסדת הנהמ'  קתובתך כאפילו שודעת יויה

 תובה  כלא  ברצה  ים  אגרשנה  יאז  ודשב  ח"  יה  לימתינו  שתקן  לוסיפו  השובו
 אחר  לוכשיוצאת  [...]  תובה  כה  ליתן  לריך  צגרשה  לא  בם  אשנהה  בתוךו
 .וספת תלא ואתים מלא ונה מא לה לין אשנהה

ב  חודש  מתווספת "האם  תקנת  המתנת  י,  העיון  בלשון  הטור  יש  מקום  לעורר  את  השאלהמ
 . כאמצעי לחץ חילופי על מנת שתחזור בה ממרידתה, להכרזות או שמא באה במקומם

ודש  היא  השלמה  לתקנת  ההכרזה  כפי  שמשמע  אף  בדברי ב  ח"  ימתנת  הדעת  הבית  יוסףל
 : )מרדה שישהה הא" ג ד- ב ות אז עימן סעזר האבן( וסף יוזה לשון הבית. ם שהוזכרו לעיל"הרמב

 מלבד  ששמע  מודש  חשר  ענים  שה  לימתינו  שתקן  לוסיפו  השוב  וכתב  שבינו  רמלשוןו
 םש(ל  "ם  ז"רמב  הברי  דם  הכך  ודש  חשר  עניםש  ד  עט  גה  לתן  יילא  שקנו  תבתות  שרבע  אכרזתה

 .שונו לעתיק אבסמוך ו)י"ה
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ש  והסיק  שלדעתם "ראוהדן  בארוכה  בדברי  הטור    )א"ז  סק  עימן  סעזר  הבןא(ז  "ולם  בטא
 בתות  שרבע  אב  עד  שיגרשה  ביטלה  את  התקנה  שצריך  להכריז"התקנה  שצריך  להמתין  י

 :ז"וזה לשון הט. להימלך והוכיח זאת מלשון הטורו

 תקן  לוסיפו  השוב  ותבכ  כ"אחו'  כו  וקנו  תשוב  וחילה  תטור  התב  כשום  הכימ
 ענין  לא  לבל  אוד  עתקן  לראו  שענין  ללא  אוספה  היתה  הלא  דלומרכ'  כוו
 עינא  בין  בקנו  תכי  הבתרל  ו"ז  וטור  התב  כברמזים  שזה  לראיהו.  תקנה  הצםע
ו מ  כתבתוש'    דמלכה  העינן  בלא  ד)שמעמ'  כוו(  איס  מטענת  בין  במצערנאו

 . מצערנא ועינא בטענת בי נמי הכ)איס מטענתב( הדיא בה זפני לם ששכתב

ב "אך  יש  להמתין  י,  להימלך  והכריז  לש  אין  צריך"ז  בשיטת  הטור  והרא"פי  הסבר  הטל
משמעות .  עומדת  במרידתה  הפסידה  כתובתה  אף  ללא  התראה  ישהאחודש  ולאחריהם  אם  ה

אינה  מפסידה  את  כתובתה  באופן   ישהאה.  עילב  חודש  מתאימה  לעקרון  שהסברנו  ל"ההמתנה  י
אלא ,  משום  שלא  עצם  ההימנעות  מחובת  קיום  יחסי  האישות  גוררת  הפסד  כתובה  מיידי,  מיידי

 . רק כאשר הדבר הוביל לפירוק חיי הנישואין כיוון שהפך למרידה לפרק זמן ארוך ביותר

ז  ואילו "טה  להכריע  כדעת  הטל  נ"ולטי  זצ'ב  ז"הגר  )33  עמודד  ב"ס  ו  פחלק(  בניים  רין  דפסקיב
ג  יצחק  ניסים "ל  האריך  לשלול  את  דעתו  והסכים  עמו  הראשון  לציון  הרה"א  גולדשמיט  זצ"הגר

 :)48 - 47' עמ(נצטט קמעא מדבריהם בפסק הדין . ז"ל שאין להכריע כדעת הט"זצ

 משולש  החוט  העל  ב-ש  "רא  בפירושוז  ב"ט  הברי  דת  אחה  דכברו
, פוסקים  הכל  בצאנו  מלאו.  ולטיב  ז"גר  הל  שנוי  דפסק  במובאכ,  תשובותיוב
 לי  בורדת  מין  דיקבע  ופסוק  ישרא,  אחרונים  החרוני  אעד  והראשוניםמ
: כותבה,  ט"  פימןס'    בלק  חהרןא-קן  זשובות  תספר  בעייןו.  המלכה  וכרזהה
 ה  לאין  שהו  לביראא  ס"רשבן  ו"הרמבם  ו"רמב  הפוסקים  הל  כמעט  כהנהו
 וסף  יבית  דליבאא,  הטורש  ו"הרא  לגםו.  בתותש'    דיכריזו  שד  עורדת  מיןד
 לא  בורדת  מין  דה  ליןא,  ז"קא  ס"גר  הביאורו  [...]  מואלש-הביתו,  ח"הבו
 רקו,  ודשב  ח"  ימי  נבעינןל  ד"  סהטורש  ו"הרא  שלאא,  בתותש'    דכרזתה
'   דכרזת  המורדת  בעינן  בא  לטורש  ו"רא  דאליבאל  ד"ס'  ק  א"  סםז  ש"טה
 ן  כםא  [...]  חיד  יק  רואז  ה"ט  הלא  הן  כםא[...]    ודשב  ח"  ישיהוי  בק  רבתותש
 סכימו  החריו  אבאים  הפוסקים  הדולי  גכמה  שיוןכ,  ז"ט  העת  דלל  כצרף  ליןא
 . וותיה כלאד

 פסק  שפיכ,  מרידה  בחת  אתראה  הריך  צריה  ,ש"רא  הפיל,  ז"ט  השיטת  לגםו
 לי  עאיס  מם  גורדת  מכלש'    יימןג  ס"  מכללב,  תשובותיו  בצמוש  ע"ראה
 כותבב  ה"ג  ע"  סף  דכתובותד  ב"י  רתוספות  בעייןו  [...]  ראהת  הריכהצ
 .כתובה הפסדת מהיא שלהודיעה וה בהתרות לריך צלי עאיס ממורדתב

כי  הנתבע  המבקש ,  ז  הנתבעת  לא  הפסידה  כתובה"אף  לדעת  הט,  שוב  לנידון  דידןנ
  ולא להפסידה  כתובתה  מחמת  מרידתה  כלל  לא  פנה  לבית  הדין  ואפילו  התראה  אחת  לא  הייתה

  .ב חודש"המתנת י

שביאר  את  משמעות  ההתראה  ותוקפה   )ז  עימן  סעזר  האבן(  וסיף  ונציין  עוד  לדברי  הלבושנ
ה ורבים  מהפוסקים  נקטו  כמותו  וז,  והצורך  שבית  הדין  בעצמו  יתרה  בה  כדי  להפסידה  כתובתה

 : לשונו

 פסדת  המרדך  בומדת  עת  אם  אנית  שעם  פין  דית  בה  לולחין  שכרזה  האחרו
 תאבד  וחרת  אעם  פוד  עה  במלכין  נה  בזרה  חלא  ומרדה  במדה  עםא,  ךתובתכ
 לא  דירוש  פה  בנמלכים  דפרשים  מישו.  לל  כתובה  כה  להיה  ילא  ותובתהכ
 עצמם  בין  דבית  הלאא',  ו  כודעת  יוי  הומר  לין  דבית  מה  לששולחין  כגיס
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 בפניד,  תובתה  כהפסידה  לדין  היפסקו  שודם  קה  בנמלכין  וחריה  אולחיןש
 . יקר עכןו, הם לתשמע ותרצה תשמא וותר יתביישת ין דביתה

 :ביאר את סדר ההכרזה וכתב )ה נסימן( פאנוע מ"רמת ה"ף בשוא

 זה  הסדר  הל  כמירת  שבליו,  כהלכה  ודין  כרד  מגרת  אליה  עו  לכתבו  יזא[...]  
 .ליה עפנינו לקבל ובעל השהקפיד כמי נהני מיליו, לום כפסדת מינהא

 שהתריסה"  אחד  מגדולי  הדור  שסבר  שניתן  להפסיד  מורדת  קראת  סוף  התשובה  יצא  כנגדל
  :אף ללא התראה וזה לשונו 'וכו" אי הוליכ

 זאת  העלובה  הל  עהידמ  הת  אהפריז  לחשב  שי  מדור  הגדולי  מאיתי  רהנהו
 קוה  תש  יולי  אלבד  בעשה  תאל  ושב  בעלה  בל  עמרדה  שישה  לאי  כאמרו

 דאי  ואי  הולי  כהתריסה  שיון  כבלא,  תתפייס  ושוב  תהכרזה  ותראההידי  ל  עש
 טרחינן  מא  ללהתרות  והכריז  לכדי  בינא  די  באטרוחי  ווריה  מקול  לשמע  תאל
 א אם כן אלונשין עין  אתורה  בדול  גלל  כזה  שצדו  בשובתו  תפשיטות  בלנו  ו-
 הם  לין  אי  כוראה  הוף  סחר  אלכה  הוש  חידנם  הנה  הלה  אבריו  דעודו,  תריןמ
 נהג  משום  בלא  וותילקה  הסכמותה  בלא  וגאונים  התקנות  בלא  וגמרא  ביקרע
 תובתה  כהפסידה  לאנו  באםו,  לום  כה  זכל  מזכר  שפוסקים  הן  מחד  אם  גאיןו
 איןי  ש"בא  שנשיא  מפילו  אדיפנן  עאם  הנן  אדיוטות  האנן  ועלמא  באומדנאב
 . ישראל בזאת כהא תא ל-? בגמרא ותורה במפורש הקנסות בלא אפה יחוכ

הכרזה  ננקט  כאשר  הבעל  קובל  בפני  בית  הדין  על שההליך  של  התראה  ו,  יתן  לומר  לסיכוםנ
. הפרת  שלום  הבית  והוא  נועד  לצורך  קיום  שלום  הבית  ולהחזיר  את  המורדת  להתנהלות  תקינה

ישה  כנגד נאך  אין  נוקטים  צעדי  ע,  היא  מפסידה  כתובתה,  אם  המורדת  אינה  נענית  להתראה
 . אלא אם כן מזהירים אותה תחילה ישהאה

את  כתובתה  אף  אם   ישהאלהפסד  ה,  בנידון  דידן,  שאין  בסיס  הלכתיעולה  מהאמור  לעיל  ה
אלא ,  אינה  גוררת  בהכרח  גירושין,  הימנעות  מחיי  אישות.  נניח  שאכן  מנעה  חיי  אישות  מבעלה

הבעל  לא  פנה  לבית  הדין  על  מנת  להשיב  את  שלום  הבית  ולא  ננקט  כסדר .  בעיה  שיש  לטפל  בה
 .כנדרש, דין הית בדי יל עתראה האחר להזה על מנת שניתן יהיה להפסידה כתובתה

במרידתה  ובמעשיה  גרמה  לגירושין   ישהאא  נימנע  מלציין  שבנסיבות  בהן  ברור  הדבר  שהל
יתוח נ.  ודאי  שמקרה  דנן  אינו  בכלל  זה  אך,  יש  מקום  להפסידה  מכתובתה  ,והם  יצאו  ממנה

בבית  אחד  עם חרת  עוד  בהיותו  אישה  אנותנו  עיניו  בב,  למד  שהבעלמנסיבות  שבמקרה  דנן  ה
איך  יכול  הבעל  לטעון  טענת  מרידה  כשלא  היתה  לו  שום  כוונה .  הוא  הגורם  לגירושין,  אשתו

 . אלא לרעות בשדות זרים, בית הלום שלתקן את

 טענות הכלכליותה

  הנתבע  טען  שהוא  השקיע  ברכישת  הדירה  יותר -  הבדל  בהשקעות  ברכישת  הבית

  טענה  זו  אינה  מתקבלת  מכיוון  שהוא  רשם .מהתובעת  ולכן  יש  לנכות  זאת  מחיובו  בכתובה

את  מחצית  הדירה  על  שם  האישה  הרי  נתן  לה  זאת  במתנה  ואם  כן  חלק  זה  מגיע  לה  גם  על 

אין הדבר דומה לזכויות שהאישה מקבלת על פי . פי ההלכה ואין לקזז זאת מזכותה לכתובה

ות  הרשומות  על  שם חוק  יחסי  ממון  שאינן  מגיעות  לה  על  פי  דין  תורה  כגון  זכויות  פנסיוני

 . הבעל
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בית  הדין  אינו  רואה  הצדקה  הלכתית  לתת  משקל  לפערים ,  כמו  כן  -  ערים  כלכלייםפ
פער  כלכלי  בין .  למשפחת  האיש  ישהאובין  משפחת  ה,  הכלכליים  הנטענים  בין  הבעל  לאשתו

ודל  לא   "–והכתוב  אומר  ,  המתחייב  לזוכה  אינו  יכול  להוות  הצדקה  לפגיעה  בזכויות  הזוכה
הגרושה  ולדלדל   ישהאהכתובה  לא  נועדה  להעשיר  את  ה"השיקול  ש.  )ב,  שמות  כג("  ר  בריבותהד

ג שלמה דייכובסקי יכולה להטעים "שצוטטה בסיכומי הנתבע מפיו של הרה, "על עפר את הבעל
גם בתשלום חלקים מרכושו  –את  המדיניות  לה  שותף  בית  הדין  זה על פיו אין לחייב אדם בכפל 

הפסיד לדי  כרידא  גאך  אין  בטיעון  זה  .  שאבים  וגם  לשלם  את  הכתובהבמסגרת  איזון  המ
 . מהאישה את כתובתה

אך  אינו  סכום ,  הוא  סכום  גבוה  ח"ש  300,000בית  הדין  סבור  שסכום  של    –  תובה  מוגזמתכ
לפי  טענותיו  של  האיש  הוא  השקיע  ברכישת  הדירה  סכום  של ,  בעניינו  נוסיף  ונאמר.  מופרז

 300,000ופת  הנישואין  הסכום  של  קלפיכך  נראה  שבת.  ם  הנישואיןשחסך  קוד  ח"ש  300,000
 . היה ברשותו ואין מדובר על סכום דמיוני, ו סכום קרוב לואח "ש

 יכום וסיוםס

התנהלותו  נבעה  מסירובה  של ,  לטענתו.  ועזב  את  בית  המגורים,  האיש  בגד  באשתו  עם  זרה

, אין  האישה  לא  תפקדה  כראויבמהלך  כל  חיי  הנישו,  לטענתו.  האישה  לקיום  יחסי  אישות

האישה  מכחישה  וטוענת  שאומנם  במהלך  שמירת  הריון .  והיתה  כרוכה  אחר  משפחתה

במציאות  של .  אך  לאחר  מכן  לא  נמנעה,  וסמוך  ללידה  נמנע  ממנה  לקיים  קשרי  אישות

בנסיבות  שכאלו .  קושי  בקשר  ביקשה  לשקמו  תוך  הסתייעות  בטיפול  זוגי  אך  בעלה  סירב

. ומשלא  הוכיח  טענותיו  חיוב  הכתובה  עומד  בעינו,  המרידה  מוטל  על  הבעלנטל  הראיה  על  

אף  אילו  היתה  מתקבלת ,  מעבר  לאמור.  תפקוד  לקוי  אינו  עילה  לפסיד  כתובה,  כמו  כן

האישה  אינה  מפסידה  בכך  את  כתובתה ,  הטענה  העובדתית  שהאישה  מנעה  יחסי  אישות

מטרת  ההכרזה  היא  קריאה .  דיןאלא  רק  לאחר  תהליך  של  הכרזה  והתראה  על  ידי  בית  ה

והדברים ,  בנדון  דנן  לא  היתה  הכרזה.  לאישה  לחזור  לעיצוב  של  חיים  משפחתיים  תקינים

מורים  שהאיש  הוא  זה  שלא  היה  מעוניין  לפעול  לתקן  את  המצב  באשר  כבר  פנה  לרעות 

 . אשר על כן האישה לא הפסידה את כתובתה. בשדות זרים

שלא  כדין  ובטענות   ישהאמזהיר  שלא  להפסיד  ההבה  תשובם  "סיום  נציין  לדברי  הרמבל
 :)ה"שס' הדורת בלאו סימ(שאינם נכונות 

כמו  כובש  שכר ,  י  כל  מי  שמבקש  עלילות  להפטר  מחיובו  אשר  נתחייב  בוכ
ואין  הבדל  אצלי  בין  מי  שמשתעבד  בשכיר .  שכיר  והוא  העושק  כמו  הגזלן

ובין ,  ו  שכירותויבקש  עליו  עלילות  דברים  להפסיד  כךר  לאחרית  היום  ואח
ואמנם  הוקל  על [...]  מי  שעושה  עם  אשתו  ככה  לשתניח  לו  המאוחר  שלה  

ן וומר  מזה  העישוראוי  לה,  רוב  בני  אדם  לצער  נשותיהם  לפוטרם  מכתובתם
  [...].ולמנוע הפועלים אותו שבור זרוע רשע ורע והצילו עשוק מיד עושקו

 .את זכותה לכתובתה ישהאשאין בסיס הלכתי להפסיד ל, עולה מהאמור לעילה

 חלטהה

 .ח" ש300,000הבעל מחויב בכתובת אשתו בסך . א
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אם  תקבל  האישה  מזכויות  הבעל  על  פי  חוק  יחסי  ממון  זכויות  שאינן  מגיעות  לה  מדין .  ב

 .יש לקזזם מהסכום הנזכר, תורה

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 )06/03/2016(ו "תשע א האדרו ב"כיתן ביום נ

 רב סיני לויה  רב ישראל דב רוזנטלה  ד" אב–יגודה יוסף  רבה


