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 רבני האזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

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

  תלוניפ :תתובעה

 גדנ
  לוניפ  :נתבעה

 ומר עוון המעליל על אשתו כדי להיפטר מכתובה ח, סייגים –' וברת על דתע ':נדוןה

 סק דיןפ

 קע וטענות הצדדיםר

 .ח" ש101,000לפני בית הדין תביעת כתובה על סך 

ל  הבעל שלישיים  שישואין  נהנישואין  הן  ,  )28.5.15(ה  "בסיוון  תשע'  זצדדים  נישאו  ביום  ה
(ה  "ו  באלול  תשע"ט  ביום.  שני  הצדדים  ילדים  מנישואין  קודמים  ול,ונישואין  שניים  של  האישה

הצדדים  נפרדו ".  לא  מתאימים  ולא  מסתדרים"הגיש  הבעל  תביעת  גירושין  בעילה  של  )  30.8.15
הבעל  עמד  על   –)  12.1.16  (ו"בשבט  תשע'  ב  הדיון  הראשון  התקיים  ביום.  2015בנובמבר  
 .שה שלום ביתיקגירושין והאישה בתביעתו ל

לדבריו  האישה  החזיקה  בכלב  וכל  המריבות  התנהלו .  בעל  סיכם  את  טענותיו  בבית  הדיןה
והיא ,  ילד  שלה  עם  הכלב  במקום  להיות  בסעודת  ליל  שבתהרד  יבליל  שבת  ,  "ביב  הכלבס"

 ,בדיון  הראשון  לא  נשמעו  טענות  האישה.  אמרה  שהיא  מעדיפה  את  הכלב  מאשר  את  הבעל
לדברי .  קבלת  חוות  דעת  אצל  הרב  שערך  להם  את  החופה  ל]אור  הסכמתםל[והצדדים  נשלחו  

 .ניסיון שלא צלח –בית ם השכנת שלו להבעל היה כבר ניסיון אצל אותו רב

לאחר  שהצדדים  ניסו  לחזור  להתגורר )  11.7.16(ו  "בתמוז  תשע'  ה  יון  שני  התקיים  ביוםד
בת  להתגרש סרזר  על  רצונו  בגירושין  כשהאישה  מהבעל  ח.  ודושוב  נפר,  יחדיו  במשך  חודש

צל   אוץיעא  הצליחו  להגיע  לפגישת  ילסרו  כי  מהצדדים  .  זור  לשלום  ביתחקשת  שהבעל  יבומ
 .הרב

, הבעל  ידע  שיש  לה  כלב  עוד  לפני  הנישואין,  לדברי  האישה.  דיון  נשמעו  טענות  האישהב
. א  אוהב  כלבים  אז  זה  לא  מתאיםואם  הוא  ל  רה  לו  לפני  הנישואין  שיש  לה  כלבמלדבריה  היא  א

יא  וויתרה  על  הכלב  והעבירה  אותו האולם  טענה  ש,  "ביב  הכלבס"תה  שהיו  מריבות  דהאישה  הו
בכל   צתהר,  לדבריה.  וזאת  על  אף  שהייתה  קשורה  נפשית  בכלב,  לאחרים  למען  שלום  הבית

 .מאודה בשלום בית
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ו זרי  האישה  הייתה  אולם  לדב,  בכךתה  דוהאישה  ה.  דברי  הבעל  האישה  עישנה  בשבתל
גם .  והיא  חזרה  בתשובה,  עליה  מבחינה  נפשיתה  עיקשההכלב    סירתמבגלל  ,  עמית־פעידה  חדמ

 .דיכאונית בגלל שוויתרה על הכלב האישה לדברי הבעל נעשתה

ם  אם גלום  בית  ובשבכנות  תה  רצ,  אותה  העתב,  ת  בעלה  אאמת  בהבהא,  דברי  האישהל
והב  את אינו  אבר  כעל  שבמנגד  טען  ה".  ה  להתגרשא  מוכנל"יא    ה–ח  "ש  100,000שלם  לה  י

אי  אפשר  לחיות  ביחד   –"  נוסא"רוצה  להיות    ין  הואא,  ויש  לו  מערכת  יחסים  אחרת  לגמרי  אשתו
 ".וכן לנסות חודשיים אם היא מתחייבת להתגרש אם זה לא מצליחמ"הוא ". וחכב"

בו לאחר  שהצדדים  ש,  ן  בפני  דן  יחידוהתקיים  די)  28.11.16(ז  "ז  במרחשוון  תשע"כ  יוםב
. להתגרש  מבעלה  ולקבל  כתובה  ופיצויים  קשהביהאישה  .  שלא  צלח,  יסו  לחזור  לשלום  ביתונ

לדבריה ,  ולא  קיים  יחסי  אישות  לאחר  שהלכה  למקווה"  וא  זלזל  במקווהה"עלה  ב,  לדבריה
דה  שלא ווא  הה,  חיש  את  הבגידותכהבעל  ה.  המוכיחות  זאת  ויש  לה  תמונות,  בגד  בה  בעל  אףה
 לדבריו  הוא  עזב  את  האישה.  לאחר  העבודהת  יים  יחסי  אישות  אולם  תלה  את  הדבר  בעייפוק

 .לאחר שהוא שמע את הבן שלה אומר לה שבפעם הבאה תכיר מישהו יותר טוב

דבריו   ל–  הבעל  סירב,  ח"ש  70,000לה    מולאישה  להתגרש  אם  ישוהסכימה  השלב  זה  ב
 ".א מגיע לה כלוםל"

, ענה  שבעלה  בגד  בהטישה  האישה  תביעת  גירושין  בגה)  31.1.17(ז  "בשבט  תשע'  יום  דב
 .עוזר לה כלכלית נואיהפקיר אותה ו

  .קיים דיון בפני הרכב מלאהת) 1.3.17(ז "באדר תשע' ג יוםב

היא  הפנימה ,  לדבריה.  שים  אחרותנמה  כעם    בה  בוגד  שבעלהה  תילדברי  האישה  היא  גל
 . תשהוא בוגדן סדרתי ורק מנסה לנצל אותה כלכלי

הוא  לא ,  אין  לו  אפילו  שקל  לשלם  לה:  לדבריו.  וכן  להתפשר  על  הכתובהמיה  הבעל  לא  ה
ים  והוא  לא רל  מיני  אנשים  כותבים  שם  דבכ,  שבון  הפייסבוק  שעל  שמו  הוא  מהצבאח,  בגד  בה

חרי א'  .אהבה  תבואה':  אמרו  לי.  אני  בכלל  לא  אהבתי  אותה  כשהתחתנו:  "עוד  אמר.  מסנן  אותם
 ."אני רוצה להתגרש. יל החתונה עליכ. חודש נפרדנו

רק  אחרי  החתונה  גילתה  שיש  לה  ילד  אחד  והיא  לא  יכולה ,  עקרה  שהאיא  ידע  שהלדבריו  ל
עלה מביון  ירהיא  נכנסה  לה,  לדבריה  –  האישה  הכחישה  את  דברי  הבעל  בכל  תוקף.  ללדת  יותר

  היא  לא  בטוחה אך,  ביוץההיא  לקחה  כדורים  שדוחים  את  ,  הראשון  ולא  עברה  טיפולי  פוריות
 .יא זקוקה לכדורים לדחיית הביוץהש

אחר  הדיון  הסכימו  הצדדים  להתגרש  ונתנו  סמכות  לבית  הדין  לדון  בכתובה  ובפיצוי ל
 .לאחר מתן הגטח "ש 101,000בסכום של 

ולא  קיבלה  טיפול ,  אישה  הגישה  לבית  הדין  אישור  רפואי  שאינה  סובלת  מבעיית  פוריותה
 .הסדרת ביוץ מוקדםמלבד טיפול באיקקלומין ל

 יון והכרעהד

. לאחר  עיון  בטענות  הצדדים  עולה  כי  הבעל  הוא  שיזם  את  הגירושין  והוא  עזב  את  האישה

 .האישה וויתרה על הכלב למען שלום הבית

  .ב את אשתו ולכן הוא רוצה להתגרשהבעל מודה שהוא אינו אוה
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 'אשה רעה, 'לטענת הבעל, ישהאף אם הא –וחיובה ', לא תהא קלה בעיניו להוציאהש '–כתובה ה

 . מהות ותכלית הכתובה היא למנוע מצב שבו תהיה האישה קלה בעיני בעלה לגרשה

גם  .בה  מלבד  טענות  על  התנהגות  כלליתויות  להפסד  כתיתנידון  דידן  לא  נמצאו  טענות  אמב
 : )ב"עג ס(סכת יבמות מל ב"בר אמרו חז כ–אילו היה הבעל מוכיח את טענותיו בראיות מספקות 

אמר  רב  נחמן  אמר  רבה  בר   –"  נני  מביא  רעה  אשר  לא  יוכלו  לצאת  ממנהה"
אמר   –"  בידי  לא  אוכל  קום'  תנני  הנ".  זו  אשה  רעה  וכתובתה  מרובה:  אבוה

 .זו אשה רעה וכתובתה מרובה: רב חסדא אמר מר עוקבא בר חייא

  עברה  על האישה  לא  שרי  לפנינו  שאין  עילה  בטענות  הבעל  להפסידה  את  כתובתה  מאחרה
 .דת

 לא הפסידה את כתובתה –ישה המחללת שבת א

אך  מלבד  העובדה  שלא  הייתה  התראה ,  אמנם  האישה  חיללה  שבת  כשעישנה  בשבת

  ושלדברי  האישה  היא  נכשלה  באופן ]א,  הנצרכת  כדי  להפסיד  את  הכתובה  כמבואר  בסוטה  כה[

  שהיות  האישה )כתובות  פרק  המדיר  סימן  ט(ש  "כבר  פסק  הרא,  חד־פעמי  וחזרה  בתשובה

 :וזו לשונו, מחללת שבת אינו גורם להפסד כתובה מאחר שאין פגיעה ביחסים המשותפים

 –  כגון  שהיא  עצמה  אכלה  דבר  איסור,  בל  אם  היתה  עוברת  בשאר  עבירותא
שום  חציפותא  ומשום  חשד  זנות  הוא מ  –ודת  יהודית  .  לא  הפסידה  כתובתה

 .דמפסדה

שכתב  על   )אות  כ  שם(בקרבן  נתנאל    עוין  י–  בו  כרתם  אם  נאמר  ששאני  חילול  שבת  שיש  וג
 :זו לשונווש "דברי הרא

 ניו  בשום  מתובתה  כהפסידהד'  קיימת  מאינה  וודרתנ  'נא  שאי  מ:תאמרם  או
. נודרת  ואינה  מקיימתו  "–  א,  ב  ע–גמרא  שם  העל  פי  ,  ש  עצמו  קודם  לכן"דברי  הראכ[

 חלב  ום  דגון  כיסור  אבר  דשאוכלת  כי  נמי  הכ"]בעון  נדרים  בנים  מתים:  דאמר  מר
ירא   סברבינו  דלומרש  יו.  רת  כייבת  חהיא  שפני  מניו  בשום  מתובתה  כפסידת

' חיו  אשתא  'בור  המתחיל  די]בתוספות  א,  ב[  במות  ירישא  ב"יב  רשיטת  כליה
 .שםין עי' ריריע'ו' רתכ 'הו בכתיב דריות עבי גאם כי כרת נזרעה ויא האיןד

 שתה תשובהעבהתראה אינו בעברה חד־פעמית וכשהאישה פסד כתובה אף אם וכאשר אין צורך ה

; א,  חולין  לא;  ב,  כתובות  ל;  א,  יבמות  נה;  ט,  ויקרא  יז;  יד,  בראשית  יז[י  "וגם  אם  נסבור  כשיטת  רש

, שבכל  כרת  נכרת  גם  זרעו  –א  ,    יבמות  ב–וכמובא  גם  בתוספות  שהזכיר  הקרבן  נתנאל  ;  א,  כריתות  ב

וכקושיית  הקרבן ,  שמפסידה  כתובתה  ת  לנודרת  ואינה  מקיימתויש  אפוא  להשוות  עברת  חילול  שב

י "על פי רש[שבאיסור  מפורסם  אין  צורך  בהתראה ]    שלא  הייתה  התראה–ל  "לגבי  הנ[וכן  ]  נתנאל

או  על  כל  פנים  כמו ,    איסורי  תורה–'  דת  משה'ולא  ב'  דת  יהודית'שהתראה  נדרשת  דווקא  ב,  בסוטה  שם

הרי  שכאן ]  ק  יא"ז  והובא  בפתחי  תשובה  אבן  העזר  סימן  קטו  סשביאר  בשבות  יעקב  חלק  ג  סימן  קכ

ואין  דבר  העומד  בפני  התשובה  גם  בנוגע ,  בסוף  עשתה  תשובה  וכיום  אינה  מחללת  שבת

 . 'ערירי'לעונש ה

 חן  ערוךלבשוו  פסק  שנ)אק  א  סימן  תשעחל,  ת"שוב(א  "יש  לדמות  את  מעשיה  לדברי  הרשבו
 :]א"לשון הרשב[ ןכדלהל ו)ימן קטו סעיף ד סרעזן האב(
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 אשה  רפרעה  ולתה  גם  אבלא.  כך  ברגילה  בלא  אמרו  אלא  שעודו[...]  
 פסידה  הא  לדאי  וקרה  מרך  דחת  אעם  פבחורים  הם  עדברה  שו  אאקראיב
  [...]תובתהכ

 .די להפסיד כתובהכומרת המעשה אין בו חל כן על אף ע

ת ד'ו'  ת  משהד'שהחילוק  בין  )  ן  קטובאבן  העזר  סימ(ויעוין  עוד  בהגהת  רבי  ברוך  פרנקל  על  הבית  מאיר  [
התראה  מאחר  שהדבר  לא  יוכל   אז  לא  שייכאשי  הוא  דווקא  במקום  שהכשילה  את  בעלה  "לשיטת  רש'  יהודית

י בשובות  ר  בתדעוועיין    (אבל  בפריצות  או  בדבר  שיתברר  אז  גם  באיסור  דאורייתא  צריך  התראה,  להתברר
 ).די קמא סימן ק– עקיבא איגר

נשאר  רק ,  וגם  לא  הכשילה  את  בעלה,  שאין  בו  משום  פריצות,  איסור  שבתבמדובר  שידן  בנידון  דכן  אם  ו
 .]ל"ובנוגע למה שעברה בעבר מועילה תשובה כנ .כולי עלמאלוצריך התראה ' ודרת ולא מקיימתנ'הדמיון ל

 ומר עוונו של בעל הטוען טענות שקר כדי להיפטר מתשלום הכתובהח

הרי ,    מלבד  מה  שאין  בהן  כדי  להפסידה  כתובה–עקרה  טענות  הבעל  בנוגע  להיות  האישה  

ועל  כך  ראוי  לצטט  את .  לאחר  שהדברים  הוכחשו  ונסתרו,  שיש  בהם  משום  הוצאת  שם  רע

  בגנות  מי  שרוצה  להפסיד  לאישה )חלק  ג  פרק  מט(ם  הנפלאים  במורה  נבוכים  "דברי  הרמב

 :וזו לשונו, את הכתובה בטענות שקר

שלא  ישנה  אדם   –  יצחק  ויעקב,  מאברהםוזהו  היושר  אשר  ירשו  [...]  
בין  מה ש  ושאין  הפר,  ולא  יחליף  תנאו  ושיתן  לכל  איש  חקו  משלם,  בדבורו

או  על  אי  זה  צד   פקדון  דרךל  או  ע,  הלואה  ךל  דרשיהיה  בידו  ממון  חברו  ע
, שכתובת  כל  אשה  כדין  כל  שכר  שכירו,  שיתחייב  לו  משכירות  או  זולתו

ואין  הפרש ,  מי  שיכבוש  חקי  אשתוואין  הפרש  בין  כובש  שכר  שכיר  ו
או  שיעשה ,  בין  עושק  שכיר  או  מתעולל  עליו  להוציאו  מבלי  שכירות

 . כן עם אשתו עד שיוציאנה מבלי מוהר

ם  צדיקים  איך  שפטו  במוציא יכל  ברוב  יושר  אלו  החוקים  ומשפטתלא  תשֹה
והוא  כי  אין  ספק  כי  זה  האיש  הרע  לא  אהב  אשתו  אשר  הוציא  עליה .  שם  רע

ואילו  היו  רוצה  לגרשה  כדין  כל  מגרש  אשתו ,  ולא  מצאה  חן  בעיניו,  עשם  ר
ושם  לה ,  אך  היה  מתחייב  לתת  לה  חוקה  הראוי  לה,  לא  היה  לו  מונע  מזה

והוציא  עליה  דבה  ודבר ,  עלילות  דברים  כדי  להפטר  ממנה  בלא  תשלומין
י  זהו  מוהר  הבתולות כשקר  להחזיק  בחקה  שיש  לה  עליו  והוא  חמשים  כסף  

 . בתורההקצוב 

נמשך  אחר ,  )כי  זהו  מוהר  הבתולות(י  לשלם  מאה  כסף  "מפני  זה  גזר  עליו  השו
וכדין  עדים  זוממין  כמו "  שר  ירשיעון  אלהים  ישלם  שנים  לרעהוא"העקר  

הפסידה  חמשים  כסף  הראוים  לתת לחשב  :  כן  זה  המוציא  שם  רע,  שבארנו
לו וקה  הראוי  לה  והשתדחזהו  ענשו  על  שהיה  כובש  .  ישלם  מאה  –  לה

שהיו ,  והיה  ענשו  על  שפחת  מעלתה  והוציא  עליה  קול  הזנות.  להחזיק  בו
והיה  עונש  על ,  "יסרו  אותוו"כאמרו    עלתו  כשהכוהו  ברצועהמפוחתין  

א  יוכל ל  "שנתחייב  להחזיק  בה  עולמית,  לבדה  בחירתו  התאוה  ובקשו  ההנא
 . כי לא הביאו אל כל זה רק היותה כעורה בעיניו" שלחה כל ימיו

לא  יסורו  אופני ,  או  המדות  הרעות  כשיהיה  רופאם  המצוה  האלהיתן  ירפכ
. כלות  הטובתמבוארים  גלויים  בכל  דיני  זאת  התורה  עם  ההשֹ,  היושר

כל  איך  השוה  בין  דין  מוציא  שם  רע  אשר  חשב  להחזיק  בחוק  הראוי תשֹה
ושם  דין  עדי  זוממין  אשר  זמם .  ובין  דין  גנב  שלקח  ממון  חברו,  ותעליו  לת

גנב   וני  לומרצר  –  כדין  מי  שהזיק  וחמס,  בא  ההזק    על  פי  שלאואף,  להזיק
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הפלא  מאד  מתוכן .  אחת  ומשפט  אחד  הדין  בשלשתן  תורה,  ומוציא  שם  רע
יאמר   –"  צור  תמים  פעלוה"אמר  .  י  כמו  שתתמה  מתוכן  מעשיו"משפטי  הש

אבל  דעותינו ,  כי  כמו  שמעשיו  בתכלית  השלמות  כן  משפטיו  בתכלית  היושר
שיג  קצת נוכמו  ש.  שלמות  כל  מעשיו  ויושר  כל  משפטיו  גקצרי  יד  מלהשי
כן  נשיג  יושר  קצת ,  ותנועת  הגלגלים  לי  חייםעבאיברי  ב,  נפלאות  מעשיו

ואשר  יעלם  ממנו  משני  המינים  יחד  הוא  יותר  מן  הנגלה  לנו  הרבה ,  משפטיו
 .מאד

יות בה,  ו  לדעת  כמה  מגונה  הרוצה  להפסיד  לאישה  את  כתובתה  בטענות  שקרינהרא,  ם  כןא
 .בדבר משום עושק

 .ל כן הבעל חייב לשלם לאישה את כתובה ותוספת כתובהע

זאת   ,זה  אינו  מעניינו  של  בית  דין  זהך  הלי.  ר"בעל  העלה  טענות  על  היותו  בהליך  פשה
מלבד  העובדה  שחיוב  הכתובה  הוא  בגין  פיצוי  על  הגירושין  והיה  ביד  הבעל  שלא  להתגרש  עד 

 .לסיום הליכי פשיטת הרגל

  אבד עם סירובו של הנתבע להצעה זו לפשרהת סכמת התובעהוקף ת

לאור ,  ח"  ש70,000על  אף  התרצותה  של  האישה  בדיון  קודם  להתפשר  על  סכום  של  

 :)סימן כב(סירובו המיידי של הבעל מאבדת הפשרה את תוקפה כמו שכתב בשער משפט 

 פני  לתביעה  הקצת  מוחל  מהתובע  שוונא  גבכהאי  דדינא  להעיקרו[...]  
 א  לעדיין  שיון  כי  עלמאלכו  לתובע  הו  בחזור  לכול  יין  דמר  גקודםד,  דייניםה
 וי  ההא  דו  בחזור  לתובע  הכול  יא  לין  דמר  גאחר  לבלא,  בריו  דנתבע  היבלק
 –  ו  לשלם  ידין  בזכה  יאם  ש–  ורה  תדין  במו  ען  דהנתבע  שק  רמורה  גחילהמ
 חזור  לכול  ינואי  ומור  גין  דמר  גוי  הדין  הנגמר  שכיוןו,  קרימ'  בריו  דיבלק'ו
 מר  גקרי  מא  לדיינים  הפסק  בסרב  משהנתבעכן  כן  יא  מה  ש.י  עלמאלכו  לוב
 ויכוח  הנין  עגמר  נלא  שמן  זל  כמחילה  באףד,  ו  בחזור  לכול  יהתובע  ויןד
 .ו בחזור לכול יביניהםש

 וצאות משפטה

 .אין צו להוצאות מאחר שחיוב הכתובה נעשה במסגרת תביעת גירושין כנה

 טצחק רפפורירב ה

 .משכך אני מצטרף למסקנות, שטר הכתובה עומד בתוקף, בהעדר סיבה להפסד הכתובה

 ד"אב –רב מאיר פרימן ה

 .אני מצטרף למסקנות

 רב מאיר קאהןה

 סק דיןפ

 :לאור האמור מחליט בית הדין כדלקמן
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