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 חובות הבעל
 :חובות הבעל הן

מזונות ( ח) תהקבור( ז) העיקר כתוב( ו) יפדיון משב( ה) יריפו( ד) העונ( ג) רכסות ומדו( ב) תמזונו( א)

 .מזונות הבנות עד לנישואיהן( ט) האישה בזמן אלמנות

 

 מזונות. א
מזונותיה לפי  תהבעל חייב לתת לאישה א. במובן המצומצם אלו צורכי הכלכלה השוטפים של האישה

לזה יש שני כללים לגבי  ףבנוס. בהתאם למנהג המקום והחברה שהם חיים בה, המינימום הדרוש לה

 :זכות המזונות

ת ברמת חיים האישה זכאית להמשיך לחיו. 2 ההאישה זכאית לרמת המזונות שהבעל מרשה לעצמ. 1

 .כפי שחייתה לפני נישואיה

 

, מבית עני המכאן שאישה הבא(. א,כתובות מח" )עולה עמו ואינה יורדת עמו: "ההלכה מגדירה זאת כך

ברמת עושרו הנוכחית של  זכאית האישה לרמת חיי, והתעשר, או אף אם נישאת לעני, ונישאת לעשיר

 .בעלה

 

יעזבנה  אול, את הזכות לדרוש ממנו שיאכל עמה ביחדחובת הבעל לכבד את אשתו מעניקה לה גם 

 (.א"ב ברמ,ע ע"אה. )לבדה בארוחות בלא הסכמתה

 

 כסות ומגורים. ב
חובה עליו  ןוכ. וכן כלי בית ומקום מגורים לגור בו, חובה על הבעל לתת לאשתו בגדים הראויים לה

עולה , כמנהג המדינה להכ: ייםחלים הכללים העקרונ, כמו בחובת מזונות, גם כאן. לתת לה תכשיטים

לאשתו כסף לתכשיטים ולצורכי  תמכאן שחובת הבעל לת. והכל לפי עשרו, עמו ואינה יורדת עמו

 .ולפי הרגלי האישה או יכולת הבעל,בהתאם למקובל במקום מגוריהם, קוסמטיקה וכדומה

 

. מזונותל ההעקרונות שוגם כאן רמת המגורים נקבעת לפי , האישה זכאית לדירה משותפת עם בעלה

. מגורים במקום אחר לאלא אם כן הסכימו מראש ע, מקום המגורים הוא על פי מקום מגוריו של הבעל

 .החדש אינו נוח לאישה םאין הבעל יכול לדרוש לשנות את מקום מגוריהם אם המקו, עם זאת

 

רוצה לגור  גחד מבני הזואו אם הם גרים בארץ ישראל וא, אם אחד מבני הזוג רוצה לעלות לארץ ישראל

זאת בתנאי . החיים תגם במחיר ירידה ברמ, ובן זוגו חייב להסכים עמו, דעתו קובעת, בירושלים

והמשפחה לא תאלץ לחיות מן  ,אפשריים מבחינה כלכלית, או בירושלים, שהמגורים בארץ ישראל

 .הצדקה

 

 עונה. ג
 .י כוחו ועיסוקו"ל לכל אדם עפ"עו חזבהתאם לעונה שקב, שתוהבעל חייב לחיות חיי אישות עם א

 

 ריפוי. ד
 .חייב הבעל לדאוג לרפויה ולממן את הוצאות הריפוי, אישה שחלתה

 



 פדיון משבי. ה
שביכולתו  להבעל חייב לעשות כ, בכל מקרה שבו נשללת מהאישה חירותה. חייב לפדותה -נשבית 

חייב הבעל , יציאה ןשיוימקבלת רואינה , ל"ואשתו נשארה בחו, בעל שעלה לארץ: למשל. לשחררה

חייב לשלם את הקנס  להבע, אישה שהתחייבה בקנס או במאסר; לשלם כל תשלום לשחררה

חלה גם במקרה שהאישה  רהפוסקים נחלקו אם החובה לשחרר את האישה ממאס. ולשחררה

ויש . ח ובמקרהורק אם האישה נשבתה בכ יש הפוסקים שחובת פדיון חל. התחייבה במאסר באשמתה

הם משווים זאת . חובת הבעל לפדותה, באשמתה רהפוסקים שגם אם נשבתה או התחייבה מאס

 (.ת א"פ, ע עח"אה. )שגם אז חייב הבעל לרפאותה, מזיקים םלאישה שחלתה מפני שאכלה מאכלי

 עיקר כתובה. ו
 סכום זה הוא. הנישואין פורקו בגללו םשהבעל חייב לתת אותו לאישה א, סכום הקצוב הכתוב בכתובה

 .תלוי אם בתולה או בעולה .זוז 222/122

 קבורה. ז
 .כמקובל במדינה, חייב הבעל לממן את קבורתה והספדה -מתה אשתו 

 מזונות ומדור אחר מותו. ח
חייתה עם  ובבית שב, עד שתתחתן, היא זכאית להמשיך לדור כל חייה, למרות שאין האישה יורשת

 .חוב זה קודם לתשלום הירושה. הירושה ולקבל תשלום מזונות מכספי, בעלה

 מזונות הבנות. ט
, מעט כסף שאם י: והן קודמות לירושת הבנים, הבנות ממשיכות להתפרנס מן הירושה עד לנישואיהן

 . והבנים לא יירשו, הבנות הן שתקבלנה אותו

 חובות האישה לבעלה
 

 

 :הוא זוכה בארבעה דברים אלה, כשאדם נושא אישה

 ,ידיהמעשה ( א)

 ,מציאתה( ב)

 ,פירות נכסיה בחייה( ג)

 .ירושתה לאחר מותה( ד)

 

 מעשה ידיה. א
: לעשותן תרגילושהאישה חייבת לבצע בביתה את התפקידים שנשים מאותם חוגים ובאותה רמת חיים 

מבנה . הילדים למדובר בעיקר בניהול משק הבית וגידו(. ב,כתובות נט" )הכל כמנהג המדינה"

ואילו , מוטלת על הבעל החובה לדאוג לאמצעי קיום למשפח: המתואר בהלכה הוא זההמשפחה 

" מעשי ידי האישה כנגד מזונותיה ותיקנו חכמים שיהי. "החובה לנהל את הבית מוטלת על האישה

 (.ד, אישות יב)

 

תפקידיה  תאו חובת האישה לבצע א, החובה של הבעל לפרנס את אשתו: איזה משני החובות קודם

אם . החובה הבסיסית חובת הבעל לפרנס את האישה הי: פירוש". מזונות עיקר"ההלכה היא ש? יתבב

 :מאידך. אין לו זכות במעשי ידי אשתו -אין הבעל ממלא את חובתו 

הבעל ממלא את  :פירוש". משום איבה", ידי האישה זכאי הוא למעשי, אם הבעל ממלא את חובותיו

 -להשתתף בעול הבית  הואילו האישה אינה מוכנ, כלת המשפחהונושא בעול הכספי של כל, חובתו

חובת הבעל במזונותיה אינה  -אם האישה אינה מסוגלת לעבוד . יגרום הדבר לאיבה בין בני הזוג

 .מתבטלת

 

ולהשאיר , המזונות ליכולה האישה לוותר ע, כיוון שמעשי ידי האישה הם בתמורה למזונות שחייב הבעל

ומבקש , מעשי ידי האישה לאבל הבעל אינו יכול לומר כי הוא מוותר ע. האת שכר עבודתה לעצמ

חובת הבעל לפרנס את האישה  - "מזונות עיקר"הבדל זה נובע מן הכלל . להשתחרר מחובת מזונות

 .ומעשי ידיה הם בתמורה לחובה זו, היא החובה הבסיסית

 



היא  םועל כן ג, "יה לבעלהמעשה יד"החובה לטפל בילדים נגזרת גם היא מהחובה הכללית של 

, חיים כזו תמכאן נובע שאם הבעל רגיל לרמ". עולה עמו ואינה יורדת עמו"כפופה לעיקרון של 

האישה יכולה לטפל  םחייב הבעל לשכור מטפלת גם א, שמטפלת נשכרת לטיפול השוטף בילדים

 .לבדה בילדים

 מציאתה. ב
 .המשפחה תמצטרפת לכספים שהוא מייעד לפרנסוהיא , המציאה שייכת לבעל, אישה שמצאה מציאה

 פירות נכסיה בחייה. ג
רוכשת בימי  אהן רכוש שהיה לה לפני הנישואין והן הרכוש שהי, הרכוש שהאישה מביאה לבית בעלה

 .נכסיה תאבל לבעל יש זכות בפירו, נשאר של האישה, כגון כסף ירושה, הנישואין

 

". פירות"הם ה הודמי השכירות שמקבלים מן הדיר, "קרן"ההדירה נחשבת , אישה שירשה דירה: דוגמא

האישה תקבל חזרה את  .לפרנסת המשפחה, דהיינו את שכר הדירה, הבעל מקבל את פירות הדירה

 .הדירה במקרה של פירוק הנישואין

 

 .כפי שיפורט בהמשך, "נכסי צאן ברזל"ו" נכסי מלוג: "ההלכה מבדילה בין שני סוגים נכסים

אחריות : הבעל לקרן לוההבדל העיקרי שביניהם הוא במידת האחריות ש, ל בנכסים דומותזכויות הבע

היא , ואילו נכסי צאן ברזל, מלוג יההחלטה אילו נכסים יהיו נכס. הבעל גדולה יותר בנכסי צאן ברזל

מנכסיה לאחריות הבעל ולהפוך אותם לנכסי צאן  קהאישה אינה חייבת למסור חל: בהסכמת בני הזוג

 .ולהפוך אותם לנכסי צאן ברזל, אחריות לנכסי האישה הוהבעל אינו חייב לקבל על עצמ, זלבר

 

 נכסי צאן ברזל
מתחייב  להבע. והם נרשמים בה, נכסי צאן ברזל הם נכסים שמעריכים אותם בשעת כתיבת הכתובה

. התשלוםהממשי בזמן  הבלי להתחשב בערכ, להחזיר בעת פירוק הנישואין את ערכם הנקוב בכתובה

 ":הותירו לו, ואם הותירו, פחתו לו, אם פחתו"כאן פועל הכלל 

אם  .הרוויח -עלה ; הפסיד הבעל, ירד המחיר; הבעל מחזיר את הרכוש לפי ערכו בזמן הנישואין

 .באותו ערך שנרשמו בכתובה, הבעל חייב באחריותם -הנכסים התקלקלו או אבדו 

 

מבוטח  ,"צאן"לל העובדה שמבחינת האישה הרכוש הנקרא ניתן לנכסים אלה בג" צאן ברזל"הכינוי 

 ".ברזל"בערכו וקיים כ

 

 נכסי מלוג
: חשוב ומקור הנכסים אינ". צאן ברזל"ואינם , נכסי מלוג הם כל נכסי האישה שלא נכללו בכתובה

קיבלה לאחר  ואו נכסים שירשה א, בנכסי מלוג כלולים נכסים שהאישה הביאה עמה בעת נישואיה

 .הנישואי

מותר לבעל  ,אם האישה ירשה דירה. והוא זכאי לקבל את הפירות, בנכסי מלוג אין הבעל אחראי לקרן

ולאחר , בדירה עצמה תבצורה שאינה פוגע( לרווחת הבית)להשתמש בדירה ולהפיק ממנה רווחים 

 -ו אם פחת: "הכלל הוא. הנישואין ןבלי להתחשב בערכה בזמ, פירוק הנישואין תחזור הדירה לאישה

, ואם מחירה ירד, תרוויח האישה, הדירה יעלה ראם מחי: כלומר." הותירו לה -ואם הותירו , פחתו לה

 .האישה תפסיד

בהקשר שלנו  .אדם החולב בהמה -" חליבה"ושם פירושו , מקורו ביוונית וברומית" נכסי מלוג"הביטוי 

 -ואילו הרכוש עצמו , הרווח תמקבל א, (הדירה: בדוגמה כאן)את הרכוש " חולב"הפירוש הוא אדם ה

 (.פ הערוך"ע. )אינו שלו

ייעודם להקל על  .אלא לרווחת הבית, אינם לתועלתו האישית, הזכויות שיש לבעל בפירות נכסי האישה

לאיש אלא כדי להרוויח בהוצאות  תלא התקינו פירו: "ולרווחת המשפחה כולה, עול הוצאות משק הבית

ק "שמ" )שיהיו שניהם מתפרנסים בכבוד יחד מן הפירות" :ירוש הדבריםופ(. כ,ם אישות כב"רמב" )הבית

 (ב,כתובות פ

 

 ירושתה. ד
 . עוברים כל נכסיה לבעלותו, אם האישה מתה לפניו. הבעל יורש את אשתו

 



 סיבה כנגד חובת האישה

 מזונותיה מעשה ידיה
חכמים תקנו שאישה חייבת 
במעשה ידיה לבעלה מכיוון 

 במזונותיהשהוא חייב 

 פדיונה פירות נכסיה בחייה

זכות הבעל להשתמש בפירות 
הנכסים של אשתו הם כנגד 

וגם אם אין . חובתו לפדותה
, לאישה רכוש המפיק רווחים 

 .חייב הבעל לפדותה

 קבורתה ירושת נדונייתה לאחר מותה

זכות הבעל לרשת את נדוניית 
. אשתו והיא כנגד חובתו לקוברה

, נדוניה כללוגם אם לא הביאה 
 עדיין חייב לקוברה

 

 

 הלכות אישות פרק יב, ם"רמב
 

 התחייבויות עקב הנישואין
ואחת הגיורת או  לאחת בת ישרא, בין גדולה בין קטנה, בין בתולה בין בעולה, כשנושא אדם אישה. א

 .ויזכה בארבעה דברים, יתחייב לה בעשרה דברים, המשוחררת

 

 חובות הבעל
" כסותה", מזונותיה אל" שארה. "כסותה ועונתה, שארה: ואלו הן, מהן מן התורהשלושה , והעשרה. ב

 .לבוא עליה כדרך כל הארץ" עונתה", כמשמעה

הנקראים  םוהשאר ה, "עיקר כתובה"האחד מהם . וכולן תנאי בית דין הם, מדברי סופרים והשבעה

ולהיות ניזונת , כשתמות ברולק, ולפדותה אם נשבית, לרפאותה אם חלתה: ואלו הן". תנאי כתובה"

בנותיה ממנו ניזונות מנכסיו אחרי מותו עד  תולהיו, מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה

 .כתובתה יתר על חלקם בירושה שעם אחיהם ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשי, שיתארסו

 

 זכויות הבעל
, מציאתה שלו תולהיו, להיות מעשה ידיה שלו: ואלו הן. כולם מדברי סופרים, והארבעה שזוכה בהן. ג

 .לכל אדם בירושה םוהוא קוד, ואם מתה בחייו יירשנה, ושיהיה אוכל כל פירות נכסיה בחייה

 

 זכויות האישה מול חובותיה
, פירות נכסיה ופדיונה כנגד אכיל, שיהיו מעשה ידי האישה כנגד מזונותיה, ועוד תיקנו חכמים. ד

 .לכתובתהוקבורתה כנגד ירושתו 

אם אמר הבעל  לאב. ואין כופין אותה, שומעין לה, "איני ניזונת ואיני עושה"אם אמרה האישה , לפיכך

, לה מעשה ידיה במזונותיה קשמא לא יספי, אין שומעין לו, "איני זנך ואיני נוטל כלום ממעשה ידייך"

 .ומפני תקנה זו ייחשבו המזונות מתנאי הכתובה

 

 ללא כתיבה חובות הכתובה חלים גם
, נשא סתם אאל, ואפילו לא כתבו כתובה, אף על פי שלא נכתבו בשטר הכתובה, כל הדברים האלו. ה

 .ואינן צריכין לפרש ,וזכתה האישה בעשרה דברים שלה, זכה בארבעה דברים שלו, כיוון שנשאה

 

 תנאים לצמצום חובות הכתובה



יזכה הבעל  אאו שהתנתה האישה של, בהןהתנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב . ו

התנאי מועיל בהן וכל  ןחוץ משלושה דברים שאי, התנאי קיים, באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם

 .עונתה ועיקר כתובתה וירושתה: ואלו הן. המתנה עליהן תנאו בטל

 

מה שכתוב  לשהרי התנה ע, וחייב בעונתה, תנאו בטל, התנה עם האישה שאין לה עליו עונה? כיצד. ז

 .ואינו תנאי ממון, בתורה

 

לו שנתקבלה  הוכתב, או שכתב לה מאתיים או מאה עיקר כתובה, התנה עמה לפחות מעיקר כתובה. ח

הרי זו , ולאלמנה ממנה םשכל הפוחת לבתולה ממאתיי, תנאו בטל -והיא לא נתקבלה , מהן כך וכך

 .בעילת זנות

 

עשו , סופרים יואף על פי שירושת הבעל מדבר. תנאה בטל, התנתה עמו אחר שנשאה שלא יירשנה. ט

לחקת "שנאמר בה , ממון אואף על פי שהו, וכל תנאי שבירושה בטל. חיזוק לדבריהם כשל תורה

שאר וכסות על מנת שלא יאכל פירות  הכגון שהתנה עמה שאין ל, ובשאר הדברים תנאו קיים". משפט

 .תנאו קיים, נכסיה וכל כיוצא בזה

 הילדיםת פרנס

 עד גיל שש
 אישות הלכות, ם"רמבל ה"וז. שש גיל עד תחילה נקבעו, למזונות לדאוג, הכלכלי הקיום בתחום החובות

 :ט -יד הלכה, יב פרק

. שנים שש בני שיהיוד ע, הקטנים ובנותיו בניו במזונות חייב הוא כך, אשתו במזונות חייב שאדם כשם

 .חכמים כתקנת, שיגדלו עד מאכילן ואילך מכאן

 

 פלוני: "ואומרים, בציבור עלי מכריזין, רצה לא אם. בו ופוצרין אותו ומכלימין בו גוערין, רצה לא ואם

 לזונם אותו כופין ואין." אפרוחיו את זן שהוא טמאף מעו פחות הוא והרי, בניו לזון רוצה ואינו, הוא אכזרי

 .שש אחר

 

 או צדקה ליתן ראוי אם ידו ואין, (רכושו גודל מה יודעים שאין) אמוד שאינו באיש? אמורים דברים במה

 בעל ממנו מוציאין, להן המספקת צדקה ממנו לית הראוי ממון לו שיש, אמיד היה אם אבל. ראוי אינו

 .שיגדלוד ע אותן וזנין, צדקה משום כורחו

 :הבנים פרנסת בעניין האב של חובות סוגי שני מתאר ם"הרמב

 ממנה להימלט יכולו אינ ואדם, מוחלטת זו חובה. שש גיל עד הילדים את לפרנס - הבסיסית החובה. א

 .כסף לו שאין בטענה

 :האב של הכלכלי במצבו תלויה לפרנס החובה ומעלה שש מגיל. ב

 יעקל הדין בית, מסרב אוה אם. שיגדלו עד ילדיו לפרנסת לדאוג אותו מחייב הדין בית, כסף לו יש אם -

 .הילדים את ויפרנס רכושו את

 אכזר והוא, ילדיו אתס מפרנ אינו שהאיש מפרסמים: חברתי לחץ רק עליו מפעילים, כסף לאב אין אם -

 .לב ורע

 

 תקנת הרבנות הראשית
 למרות ילדיהםת א מלפרנס נמנעו ההורים, מספיק אינו ומוסרי חברתי שלחץ והתברר, הימים עברו

 צורך נוצר. והולך מתאחר -ת לעצמאו יוצאים הילדים שבו הגיל גם. אותם שלחצו החברתי הלחץ

. מוסרית חובה פי על רק ולא, חוק פי על ילדיהםת א לפרנס חייבים ההורים שבה התקופה את להאריך

 :הבאה בתקנה ,הראשית הרבנות ידי על נעשה זה דבר

 לכבוד

 , א"הרבנים הגאונים די בכל אתר ואתר שליט

 בארצנו הקדושה

 .שלומכון ישגא מאוד

וילדי  למען תקנות בנות ישראל, מצאנו לנחוץ, בהתאם לתפקיד הקדוש שהוטל עלינו

הראשית  חברי מועצת הרבנות, לאסוף את חברינו הרבנים הגאונים הגדולים, ישראל

בצורך לתקן  לדון, א"חיפה ופתח תקוה שליט, א ויפו"וראשי הרבנים של ת, י"לא

בדין מזונות הבנים  ...הוחלט פה אחדואחרי עיון ומשא מתן בהלכה . תקנות נחוצות



י שמעצם הדין לא היו כופים את האב בממונו לזון "אעפ, לפנים בישראל -והבנות 

 היו מכלימים אותו ומכריזים, בניו ובנותיו הקטנים אלא עד הגיל של שש שנים את

וכפייה  ,לצערנו, אך בזמננו לא איכשר דרא. כדי להכריחו לזונם עד שיגדלו, עליו

קודם שהגיעו לגיל , אפילו ילדים מבוגרים, בימינו אלה ...רית אין כוחה יפה כללמוס

אם ( לבנות וגם לבנים)סכנות מוסריות גדולות צפויות להם  ,של חמש עשרה שנה

כשם שמאז  :ועתה הננו מסכמים ...מובטחת על יסוד משפטי פרנסתם לא תהיה

האב בחיוב משפטי  ה לחייב אתומעולם עד היום הזה היה כוח בית דין של ישראל יפ

לפרנס את בניו ואת בנותיו עד  גמור ולכופו בממונו ובכל הכפיות האפשריות החוקיות

יפה לחייבו בחיוב משפטי גמור  כך יהא מעתה ואילך כוחם, הגיל של שש שנים

החוקיות לפרנס את בניו ואת בנותיו עד הגיל  ולכופו בממונו ובכל הכפיות האפשריות

ביקרא דאורייתא ובברכת התורה והארץ ובתפילה לצור  .רה שנהשל חמש עש

ולראיה באנו על  .שארית ישראל להחיש ישועה ולמהר גאולה להציל את, ישראל

 ב"ק ירושלים תו"פעיה, החתום

 נשיאי הרבנות הראשית לישראל

 

 בן ציון מאיר חי עוזיאל: נאום___ . יצחק אייזיק הלוי הרצוג: נאום

 

 ד"א טבת תש"כ

  הבנות של כספיות כויותז
 שהבנות חכמים תיקנו, האב בירושת האחים עם יורשת שאינה, הבת של זכויותיה את להבטיח כדי

 לזכות קודמת למזונות הבת זכות .לאירוסיהן עד או בוגרות שהן עד מותו לאחר האב מנכסי ניזונות

 את שתקבל זו הבת תהיה - הבת מזונות כדי רק בהם ויש, מועטים הנכסים ואם, לירושה הבנים

  .יירשו לא והאחים, מזונותיה

 (נדוניה) הבנות להשיא
 בעת כסף סכום לה להעניק ועליו, להינשא לה לעזור האב על חובה, הבת את לפרנס לחובה נוסף

, מת האב אם. עיניו כראות לתת רשאי והאב, לבתו לתת חייב שהאב מוגדר סכום נקבע לא. נישואיה

 אומדן לפי תהיה הנדוניה כמות. האב מנכסי נדוניה לה ולתת אחותם את להשיא חייבים היורשים הבנים

 12% לה לתת יש, להעריך אפשר אי אם. לתת הבנים חייבים נותן האב שהיה סכום אותו: האב דעת

  .מהנכסים

 


