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 ה"ב

 985146/6 יק ת

 זורי חיפהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן, ד" אב—רב יצחק אושינסקי ה

 )מיר סבןתד "כ עו"ב י"ע ( לוניפ :תתובע ה
 גד נ
 )לה כהןבד "כ עו"י ב"ע(  לוניתפ :נתבע ה

 בעניינו כטעמים לפטור מן הכתובה צגת ראיות הניעתמגידה ולבשד  ח:נדוןה

 סק דיןפ

 . בפנינו תביעת כתובה של האישה

 .ח''כתובה  על  סך  מיליון  שה).  30.10.14  (ה"שוון  תשעחמרב'  ו  יוםבצדדים  התגרשו  ה
 .שיקול דעת רחב של בית הדין פיל סיקת הכתובה עפת ין אלו בקנייבצדדים קה

 : נאמר) 12.9.16(ו "אלול תשע' ט החלטת בית הדין מיוםב, זכירנ

בהסכמת  הצדדים  בית  הדין  קובע  כי  סיכומי  שני  הצדדים  יוצגו  בתוך ,  בכןו"
 צדדים  יצרפו  לסיכומיהם  הצהרה  באשר  לגובה  שכרםה.  יום  שרים  ואחדע

 ,תלושי  שכר  אחרונים  הושלשבששת  החודשים  האחרונים  ויצרפו  העתק  
 ."לאחר קבלת החומרים בית הדין ישקול הכרעתו בתיק

 .אכן הוגשו סיכומי שני הצדדיםו

 מטעם התובעת יכומיםס

 : ואלו תמצית טענות התובעת האמורות בסיכומיה והנוגעות לעצם התביעה

 ).19.6.08 (ח"ן תשסוויז בס"ט צדדים נישאו ביוםה. א

 .הם בן אחדל. ב

 .ם חיו ברמה גבוהה בסיוע אבי התובעתה. ג

 .ח אך משך הסכום לעצמו''ש 12,000־שנה וחצי האחרונות שיפר הנתבע שכרו לב. ד

 .  החל הנתבע להתרחק מהתובעת2012תחילת ב. ה

 הוא שכתבה  לו שהיא אוהבת אותו וכך[...]  '  בהודעות  שנשלחו  לו  מהגבה  תובעת  נתקלה.  ו
 .השיב לה

 .גידת התובעתבל עוא איים שימציא שמועות ה. ז

 .ופתח בהליכים, אך הנתבע לא הסכים, תובעת ניסתה להביא שלוםה. ח
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, 2014יה  מקרה  אלימות  פיזית  ומילולית  נגד  אבי  התובעת  ואחותה  בחודש  מאי  ה.  ט
 . כמתואר

 . נתבע עזב את הבית בסיוע המשטרהה. י

 .גנהאף צו הו גדניתן נ. אי

שאלת  כתובה שסכימו  הים  הסכימו  להתגרש  ודדהצ)  16.9.14(ד  "א  אלול  תשע"כ  יוםב.  בי
 .שיקול דעת בית הדין פיל תיפסק ע

 . הם התגרשו) 30.10.14 (ה"חשוון תשע'  ויוםב. גי

  .בעילת זנות התובעת את תביעת הגירושין נתבע הגישה. די

  .כפי המפורט, נתבע לא התייחס כהוגן לאשתוה. וט

 .ניתן לחייב אף סך מופרז. ח''כתובה על סך מיליון שה. זט

  .לא הוכחה, ענת הנתבע כי התובעת בגדהט. זי 

  .בחזקת זכאית לכתובתהה אישה. חי

  .תובעת הסכימה לבדיקת פוליגרףה. טי

  .הקלטה שהוצגה היא ״מבושלת״ה. כ

  .ש לחייבו אף בפיצוייםי. אכ

 .לתובעת נשאר מכך מעט. ח''ש 200,000כ־כל אחד נשאר ל, מסגרת חלוקת הדירהב. בכ

  .ח''ש 5000 – טו משכורתהנ. גכ

 מטעם הנתבע יכומיםס

 : ואלו תמצית טענות הנתבע האמורות בסיכומיו והנוגעות לעצם התביעה

  [...].תובעת ניהלה רומן עם ה. א

  .תביעה הוגשה בשיהויה. ב

  .צו הרחקהו גדנגישה התובעת ה. ג

  .שנה גרסאות באשר להכנסתו של הנתבעתובעת מה. ד

  .ן ביחס למועד עזיבת הבעל את הביתכ. ה

  .תובעת חזרה בה מהסכמתה לביצוע בדיקת פוליגרףה. ו

  .התובעת כתב בבית המשפט כי הוא ניסה להגיע אתם להסכם גירושיןכ "ב. ז

  .תובעת הודתה בהקלטה כי הגירושין באו ממנהה. ח

  .ח''ש 8000כ־כרו נטו הוא ש. ט

 . ד כאן מתוך סיכומי הצדדיםע
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 ים בתיקינשתלשלות העניה

נפרט  השתלשלות  העניינים  בתיק  זה  בעזרת  ציטוטים  מתוך  האמור ,  טרם  מתן  החלטה

 . בהחלטות קודמות שנתנו

, )16.9.14  (ד"א  אלול  תשע"כ  החלטה  מיום,  בהחלטת  בית  הדין  בתיק  הגירושין,  זכירנ
 : נאמר

 . ושין של הבעלפנינו תביעת גירב"

 . רוצה להתגרש אישההף א

[...] 

, כאשר  שאר  התביעות,  ית  הדין  הציע  בדיון  כי  הצדדים  יתגרשו  כבר  עתהב
 . ידונו לאחר הגט, כולל תביעת כתובה אם תעלה

 . צדדים מסכימיםה

, שיקול  דעת  רחב  של  בית  הדין  פיל  פסיקת  הכתובה  עין  צדדים  קבלו  בקניה
 . ככל שתוגש תביעה

 . בית הדין מאשר את הסכמת הצדדים להתגרש, בכןו

 . ש לפתוח תיק לסידור גטי

אחר  הגירושין  תוגש  תביעת  כתובה  או  בקשה  לדיון  ברכוש  או  בסוגיה לם  א
 . בית הדין ישקול קביעת דיון כמקובל, כרוכה אחרת

יהם  במשא  ומתן נרכושי  ביהבית  הדין  מציע  לצדדים  לסגור  את  הפן  ,  כללכ
הדבר אפשרי , שני הצדדים כי עם מעט רצון טוב אי כוחומתרשם מב,  מכובד

 ".בהחלט

 . צדדיםהתגרשו האחר מכן ל

אשר  לתביעת ב)  29.12.15  (ו"ז  טבת  תשע"י  ן  ראו  האמור  בהחלטת  בית  הדין  מיוםכ
 : הכתובה

שיקול  דעת  רחב   פיל  ן  פסיקת  הכתובה  עייהצדדים  קבלו  בעבר  בקנ,  זכירנ"
  .ככל שתוגש תביעה, של בית הדין

 . התובעת כוחא לטענת ב, ח''כתובה בסך מיליון שה

תובעת  מלא   אישהה.  אישהההבעל  גירש  את  :  התובעת  כוחא  וען  בט
 . כתובתה

בחודש ,  הוא  כבר  חשד.  בוגדת  האישהשהבעל  גילה  :  הנתבע  כוחא  גיבה  במ
לקחת  חברת  חקירות ול  כייה  ההוא  לא  .  יש  לנו  ראיות,  מרץ  הוא  עקב  אחריה

הוא ,  ראה  שהיא  מתאפרת,  5.3.14הוא  עקב  בעצמו  ביום  .  משום  שזה  יקר
היא  נפגשה ,  בדירה  לשכירות  לפי  שעות,  [...]וגילה  שברחוב  ,  נסע  אחריה

, וא  נשוי  עם  ילדים  וכבר  לא  מנהל  עמה  מערכת  יחסיםה[...]  עם  גבר  בשם  
יש  גם  התכתבויות  ביניהם .  לא  רצינו  לפגוע  בו  ולכן  לא  הזמנו  אותו  לדיון

 . בלילה

ללא ,  תמשוך  את  תביעתה  אישהההנתבע  כי    כוחא  ב  זה  מציעה  בשלב
 . תביעת הוצאות

 . אני רוצה להמשיך בתביעה: מגיבה אישהה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

יא  תחויב היתכן  שיית  הדין  הבהיר  לתובעת  כי  אם  יתברר  שזו  תביעת  סרק  ב
 . בוחרת להמשיך בתביעתה האישהו, בהוצאות

שיחה  בטלפון  ברכב   אישהה  ניהלה  18.5.14ביום  :  הנתבע  כוחא  משיכה  במ
  [...]. וזו השיחה, נשאר מכשיר הבעל ברכב, [...]עם 

כאשר  בתכנה  נרמז  כי  יש  קשר אישי ,  שלב  זה  מקריאה  את  השיחה  במלואהב
 .ושיחה על חדר אירוח, "אני מתה עליך"כגון , לאותו גבר אישההבין 

. זולא זכורה לי שיחה כ,    הבעל  כבר  לא  היה  בבית18.5ביום  :  מגיבה  אישהה
 . הוא הפר צו בית משפט

 . בשמחה רבה: מגיבה אישהה, הנתבע מציעה בדיקת פוליגרף כוחבא 

כי  ההורים   דת  סעדישבועיים  לאחר  מכן  אמרה  פק:  הנתבע  כוחא  גיבה  במ
שם  נאמר  שהאם  מסרה  שהאב  לא  נהג .  ואין  צווים  בשלב  זה.  יכולים  לתקשר

 . באלימות

.   והלאה7.5מיום  ,  לאשה[...]  ן  כ  הנתבע  שיש  לה  התכתבויות  בי"וענת  בט
: וממשיכה,  ללא  הצגה  אישית  לבית  הדין  ולצד  שני,  מציגה  דפים  מרחוק

ולא  קיבל  את ,  הבעל  עקב  ניסה  להוציא  את  השמות  מאותו  חדר  אירוח
 ענייןבלא  מרפה    אישהה,  לבעלה  אישההכן  בשיחת  טלפון  בין  .  החיסיון

 . קה את הביתולקראת סוף השיחה היא מודה שהיא זו שפר, הבית

. לא  ידוע  מי  ערך  את  המסמך.  ל"אין  ראיה  להאשמות  הנ:  כ  התובעת"גיב  במ
הרכב .  לא  ידוע  מה  נאמר  בהודעות  הווצאפ.  היה  צו  הגנה  והבעל  הורחק

 . המצאות הרכב ענייןבין משמעות למפת הרישום אך שכ, משותף

 . הכתובה ענייןבד כאן תמצית עיקרי טענות הצדדים ההדדיות ע

ל עוכן  לחקירת  הצדדים  ,    יקבע  מועד  נוסף  להוכחות  בתביעת  הכתובה,בכןו
 . ככל שיבקשו, הצד השני ידי

עדים  ימציא  מראש  בקשה  מסודרת  שתכלול  את  שם   מנתזד  המעוניין  בהצ
 . מהות עדותו וייחוסו לצדדים, העד המבוקש

, בית  הדין  ישקול  בחינת  הטענות  בבדיקת  פוליגרף,  אחר  השלב  הבאל
 ".הנתבע וכהסכמת התובעת להיבדקכ "כבקשת ב

 : אשר לכתובהב) 12.4.16 (ו"ניסן תשע' ד ן ראו האמור בהחלטת בית הדין מיוםכ

יש  לנו .  אישההיש  לנו  ראיות  באשר  להתנהגות  :  הנתבע  טוענת  באת  כוח"
, למאהב  בתוך  הבית  של  הנתבע  אישההשיחה  בין  ,  ראשית.  קלטות  לשהש

שיחות  בין   תישעוד  ,  דר  האינטימימדברת  על  הח  אישהה,  18.5.14ביום  
ובשיחה ,  מודה  שהיא  רוצה  להתגרש  אישהה  5.3.14ביום  ,  הנתבע  לתובעת

 האישהוהבעל  הציע  אז  טיפול  זוגי  .  מצהירה  זאת  שוב  אישהה  7.5.14ביום  
 אישהה.  אומרת  כי  היא  יודעת  שזו  אשמתה  אישההובסוף  השיחה  ,  בהירס

, חר  שהבעל  לא  חתם  על  הסכםולא,  ניהלה  מערכת  יחסים  מאחורי  גב  האיש
, וניסתה  לטפול  על  הבעל  שהוא  אלים[...]  זנתה  עם    אישהה.  נפתחו  התיקים

 . אף שמודה בשיחות כי הבעל לא אלים

ה גדנהנתבע  הגיש  .  לא  היה  כל  קשר  מצד  התובעת:  התובעת  גיב  בא  כוחמ
אף ,  ההקלטה  הנטענת.  הנתבע  גדנהיה  צו  הרחקה  .  תביעת  גירושין

 .  אסורההיא, שמוכחשת
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בעבר  להיבדק ה  הסכימ  אישההכן  הזכיר  כי  .  ית  הדין  הציע  בדיקת  פוליגרףב
אני  חוזר  בי .  אולי  הבדיקה  תלחיץ  אותה:  אישה  המגיב  בא  כוח.  בבדיקה  זו

אף  שהיא  טענה  בדיון  הקודם  שהיא .  להיבדק  אישההמההסכמה  של  
 . ניתן לזמן את הנטען. נטל ההוכחה על הבעל. מסכימה בשמחה רבה

, הוא  איש  משפחה  כי  לא  רצינו  לזמן  את  הנטען:  הנתבע  ת  כוחאגיבה  במ
מערכת  שמע .  אבקש  להשמיע  את  השיחה.  ולא  רוצים  להרוס  את  משפחתו

 . בבית אדם היא לא האזנת סתר

 . שלב זה בית הדין ערך הפסקה בדיון לשם בחינת הטענותב

 . אחר כמה דקות הצדדים חוזרים לאולם הדיוניםל

שם  נשמעת  התובעת  טוענת .  הקלטה  בינו  לבין  התובעתנתבע  משמיע  ה
כן  משמיע ".  זה  בא  ממני,  בסדר"הגירושין    ל  אודותע)  7.5.14הקלטה  מיום  (

: הגירושין  ל  אודותע  אישההשם  טוענת    –  3.5.14־שיחה  מוקלטת  מ
 ". המחשבה שנכנסה לי בראש באה רק בשבוע וחצי האחרונים"

  טוענת  בשום  שלב כי אין זה קולה ולא,  מהנהנת  בראשה  כל  השיחות  אישהה
  .או כי היא לא אמרה זאת

, [...]שבין  התובעת  ל'  ואצאפיםו'הנתבע  מבקשת  להביא  את  כל  ה  את  כוחב
מבקשת  לצרף ',  מהטלפון  שלה  לצד  ג,  בלילה  לטענתה  תייםשאף  בשעה  
 . יש לצרף את ההתנגדות שלה לפוליגרף: ומוסיפה. זאת כראיה

מהיכן  יש  לה  את  החומרים  של ,    יסוד  לטענותאין:  התובעת  כוחא  גיב  במ
וזו  לא ,  אף  מכשיר  הקלטה  בבית.  זו  האזנת  סתר'  האזנה  של  צד  ג?  הוואצאפ

יש  לקבל  את  התביעה .  הוא  לא  הוכיח  כי  היא  זינתה.  ראיה  בהליך  משפטי
 . אין לנו ראיות לכך. הוא בגד בה. ולחייב אותו בכתובתה

  .ד כאן עיקרי טענות הצדדים ההדדיותע

[...] 

וכאמור ,  ככל  שיבקשו,  הצד  השני  ל  ידיעלחקירת  הצדדים  ,  יקבע  דיון  נוסףי
 .בהחלטה קודמת

ככל  שיבחר  אחד ,  ל  יהיה  אף  דיון  להוכחות  בתביעת  הכתובה"דיון  הנה
 . הצדדים להציג ראיות או לזמן עד

ימציא  מראש  בקשה  מסודרת  שתכלול  את  שם ,  עדים  מנתזד  המעוניין  בהצ
 . הות עדותו וייחוסו לצדדיםמ, העד המבוקש

בית  הדין  ישאף  להורות  על  הגשת  סיכומים  טרם  הכרעה ,  אחר  הדיון  הבאל
 ".בתביעה

 ): 12.9.16 (ו"אלול תשע'  טר בהחלטת בית הדין מיוםון ראו האמכ

אבקש  לחקור  את .  אין  לנו  יותר  הוכחות:  התובעת  א  כוחביום  טוען  כ"
 .הנתבע

ראיה  אחת  מתוך  שמיעת  שיחה  בין אבקש  להציג  רק  :  את  כוחבוענת  ט
 . התובעת לנתבע וכן לחקור את התובעת

נישאנו  ביום :  ואלו  תשובותיו  לבית  הדין,  תובעת  את  הנתבע  הא  כוחבוקר  ח
התובעת ,  אני  לא  ביקשתי  להתגרש.  לא  זוכר  מתי  סולקתי  מהבית,  19.6.08

בתביעה  שלי .  לאחר  התביעה  שלה  הגשתי  תביעה  לבית  דין.  בקשה  להתגרש
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גיליתי  את  הרומן .  היא  אמרה  בשיחה  שהיא  רוצה  להתגרש.  בקשתי  להתגרש
לאחר  שהיא  בקשה  להתגרש  ולאחר  שבא  כוחה .  והייתי  פגוע  ונסער,  שלה

עבדתי ,  שנים  ששהיינו  נשואים  .  הגשתי  תביעה  לגירושין,  בא  אלי  הביתה
לא .  כי  עברנו  דירה  ועבדתי  באזור  המגורים  החדש,  לוששבשתי  עבודות  או  

ההורים ,  לשנינו  היה  קצת  קושי,    לי  קושי  כלכלי  לפרנס  את  המשפחההיה
זה  לא  נכון  כי  כשנה  וחצי  לפני  הגשת  התביעה  סירבתי  לקיים .  שלנו  עזרו  לנו

לא  אמרתי  לה  שהיא  שמנה ,  אך  אולי  פעם  בכמה  חודשים,  יחסי  אישות  אתה
אין  לי  תמונות .  חודשים  לפני  התביעה  לושהשקיימנו  יחסי  אישות  .  'וכד

אני  לא  קיימתי  יחסי  אישות  עם  נשים .  אישההלקיום  יחסי  אישות  של  
, לא  נהגתי  באלימות  פיזית  או  מילולית.  ממכון  היופי[...]  אף  לא  עם  .  אחרות

לנו   ייתההאך  לא  .  חיינו  באופן  סביר  כלכלית.  הצד  העצבני  בבית  ייתהההיא  
 . אפשרות לקנות דירה

 לא  אני  יזמתי  את  הגירושין:  ותיהבואלו  תשו,  ת  התובעת  אאת  כוחבוקרת  ח
ולכן '  פאוואצ'פרצתם  לי  ל,  י  טלפונים  בלבדרהיו  לנו  רק  קש[...]  עבד  ב[...]  

לא  זוכרת [...]  לא  נפגשתי  עם  .  'ואצאפו'אני  מסרבת  להצגת  הוכחות  מה
לא  אני ,  המערכת  יפה  לי  שיחה  ארוכה  עם  הבעל  ובקשתי  לסיים  את  הייתהש

הבעל  רצה  להגיש  פה  ראשון ,  ת  שלנוהגיע  בלילה  לבי  העורך  דין.  יזמתי
 . הבעל ברח מהבית באותו יום. תביעה

הגירושין   ל  אודותע  אישהה  בה  טענה  7.5.14שמיעה  קלטת  מיום    מאת  כוחב
הדברים  לא :  כך  ל  אודותע  אישההומגיבה  ,  "זה  נכון  זה  בא  ממני,  בסדר"

 . עם הדברים בקלטת" שיחק"הנתבע . נאמרו בסדר הזה

בטענה  שהקלטת ,  ובעת  ביקש  להתנגד  לחקירת  התובעתת  הא  כוחב,  עירנ
שר  לו פבית  הדין  לא  ִא,  יעת  תחילת  דבריומלאחר  ש,  מהווכד'  בושלתמ'

משום  שביקש  לשמוע  מהתובעת  עצמה  את  עמדתה  באשר ,  להשלימם
 . והאם הם נאמרו על ידה, לאמירות שהושמעו

ע  לי לא  ידו,  אף  שאמרתי  שזה  אשמתי:  הנתבע  וחוקרת  את  כוחבמשיכה  מ
 . הודאתי שהגירושין באשמתי אםהאין לי מושג . באיזה הקשר זה נאמר

ני  יודעת  שזה א':  מרה  התובעתאבה    השיחה  משיכה  להשמיע  את  הקלטתמ
וזה ,  חבל  שלא  ניסיתי  עודש  ייתההומגיבה  התובעת  כי  כוונתה  ',  באשמתי
 . באשמתי

ח ''לף  שאנים־עשר  שאכן  הבעל  הרוויח  :  ן  מגיבה  לשאלה  האחרונהכ
 . רק משכורת אחת ייתההאך זו . לחודש

 . ד כאן עיקרי טענות הצדדים ההדדיותע

בהסכמת  הצדדים  בית  הדין  קובע  כי  סיכומי  שני  הצדדים  יוצגו  בתוך ,  בכןו
צדדים  יצרפו  לסיכומיהם  הצהרה  באשר  לגובה  שכרם  בששת ה,    יום21

לאחר   ,לושי  שכר  אחרוניםתלשה  שהחודשים  האחרונים  ויצרפו  העתק  
 ".בלת החומרים בית הדין ישקול הכרעתו בתיקק

 .נו בתיקיםיתד כאן ציטוטים רלוונטיים מתוך החלטות שנע

 יון והכרעהד

האישה ,  גירושיןהבעל  תבע  .  הגיעה  עת  ההכרעה,  ונילאחר  תום  הפרק  הראייתי  והדי,  ובכן

 . יהיה נכון לומר שהגירושין באו בהסכמהוכך , הסכימה בדיון הראשון
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 דים באשר לבגידת התובעת ענות הצדט

מרכז  הכובד  לטענה  לשלילת  הכתובה  היא  טענת  הנתבע  לבגידת  התובעת  עם  גבר ,  למעשה

כפי  האמור ,  כ  הנתבע  בהזדמנות  הראשונה"נזכיר  הטענות  שהעלתה  ב,  באשר  לכך.  זר

 ): 27.12.15(ו "ו טבת תשע"בהחלטת בית הדין מיום ט

, הוא  כבר  חשד.  בוגדת  האישהשהבעל  גילה  :  הנתבע  מגיבה  באת  כוח"
לקחת  חברת ול  כייה  ההוא  לא  .  יש  לנו  ראיות,  בחודש  מרץ  הוא  עקב  אחריה

, ראה שהיא מתאפרת, 5.3.14הוא עקב בעצמו ביום . חקירות  משום  שזה יקר
היא ,  בדירה  לשכירות  לפי  שעות[...]  וגילה  שברחוב  ,  הוא  נסע  אחריה

כבר  לא  מנהל  עמה  מערכת הוא  נשוי  עם  ילדים  ו,  [...]נפגשה  עם  גבר  בשם  
יש  גם  התכתבויות .  לא  רצינו  לפגוע  בו  ולכן  לא  הזמנו  אותו  לדיון,  יחסים

 ". ביניהם בלילה

 : עוד משםו

שיחה  בטלפון   אישהה  ניהלה  18.5.14ביום  :  נתבע  האת  כוחבמשיכה  מ"
  [...] וזו השיחה, נשאר מכשיר הבעל ברכב, [...]ברכב עם 

כאשר  בתכנה  נרמז  כי  יש  קשר אישי ,  לואהשלב  זה  מקריאה  את  השיחה  במב
 .ושיחה על חדר אירוח', ני מתה עליךא'כגון , לאותו גבר אישההבין 

. לא זכורה לי שיחה כזו,    הבעל  כבר  לא  היה  בבית18.5ביום  :  מגיבה  אישהה
 " .הוא הפר צו בית משפט

 : עוד משםו

 7.5ום  מי,  לאשה[...]  נתבע  שיש  לה  התכתבויות  בין    האת  כוחבוענת  ט"
, ללא  הצגה  אישית  לבית  הדין  ולצד  שני,  מציגה  דפים  מרחוק.  והלאה

ולא ,  הבעל  עקב  ניסה  להוציא  את  השמות  מאותו  חדר  אירוח:  וממשיכה
לא  מרפה   אישהה,  לבעלה  אישההכן  בשיחת  טלפון  בין  .  קיבל  את  החיסיון

 . ולקראת סוף השיחה היא מודה שהיא זו שפרקה את הבית, הבית ענייןב

לא  ידוע  מי  ערך  את .  ל"אין  ראיה  להאשמות  הנ:  התובעת  א  כוחבב  גימ
. 'וצאפו'לא  ידוע  מה  נאמר  בהודעות  ה.  היה  צו  הגנה  והבעל  הורחק.  המסמך

 " .המצאות הרכב ענייןבין משמעות למפת הרישום אך שכ, הרכב משותף

' ד  רת  החלטת  בית  הדין  מיוםגהמשך  טענות  הצדדים  באשר  לבגידת  התובעת  מובאות  במסו
 ):12.4.16 (ו"ניסן תשע

יש  לנו .  אישההיש  לנו  ראיות  באשר  להתנהגות  :  נתבע  האת  כוחבוענת  ט"
, למאהב  בתוך  הבית  של  הנתבע  אישההשיחה  בין  ,  ראשית.  קלטות  לשהש

שיחות  בין   תישעוד  ,  מדברת  על  החדר  האינטימי  אישהה,  18.5.14ביום  
ובשיחה ,  ה  להתגרשמודה  שהיא  רוצ  אישהה  5.3.14ביום  ,  הנתבע  לתובעת

 האישהוהבעל  הציע  אז  טיפול  זוגי  .  מצהירה  זאת  שוב  אישהה  7.5.14ביום  
 אישהה.  אומרת  כי  היא  יודעת  שזו  אשמתה  אישההובסוף  השיחה  ,  בהירס

, ולאחר  שהבעל  לא  חתם  על  הסכם,  ניהלה  מערכת  יחסים  מאחורי  גב  האיש
, בעל  שהוא  אליםוניסתה  לטפול  על  ה[...]  זנתה  עם    אישהה.  נפתחו  התיקים

 . אף שמודה בשיחות כי הבעל לא אלים

ה גדנהנתבע  הגיש  .  לא  היה  כל  קשר  מצד  התובעת:  התובעת  א  כוחבגיב  מ
אף ,  ההקלטה  הנטענת.  הנתבע  גדנהיה  צו  הרחקה  .  תביעת  גירושין

 " .היא אסורה, שמוכחשת
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עם  הנטען  אך ם  יהתובעת  כבר  מודה  בקשר  מסו  )12.9.2016(ו  "באלול  תשע'  טבדיון  מיום  ו
 : ל"ואלו טענותיה כאמור בהחלטה הנ, לא מעבר לכך

לא  אני  יזמתי  את :  ואלו  תשובותיה,  נתבע  את  התובעת  האת  כוחבוקרת  ח"
פרצתם  לי ,  היו  לנו  רק  קשרי  טלפונים  בלבד[...]  עבד  ב[...]  ,  הגירושין

לא  נפגשתי  עם .  'ואצאפו'ולכן  אני  מסרבת  להצגת  הוכחות  מה'  פאוואצ'ל
"[...] 

 דיקת פוליגרףבי הסכמה לחשיפת הוכחות ולא

נציין  המתואר  בהחלטת  בית  הדין ,    בדיקת  פוליגרףעל  ידיבאשר  לבחינת  הטענה  לבדיקה  

 ."בשמחה רבה: האישה מגיבה, באת כוח הנתבע מציעה בדיקת פוליגרף: "27.12.15מיום 

בית  הדין ,  אאחר  השלב  הבל:  "ל  נאמר"בסיומה  של  החלטת  בית  הדין  מהיום  הנ,  בשל  כךו
 " .נתבע וכהסכמת התובעת להיבדק האת כוחבכבקשת , ישקול בחינת הטענות בבדיקת פוליגרף

וכך  הובאה  שם ,  תובעת  כי  היא  תיבדק  במכונת  אמת  הא  כוחבסירב  ,  בדיון  שלאחריו,  רםב
ע ית  הדין  הציב":  )12.4.16  –  ו"ניסן  תשע'  ד  מתוך  האמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום(הצעת  בית  הדין  

 ."יבדק בבדיקה זוההסכימה בעבר ל אישההכן הזכיר כי . בדיקת פוליגרף

  – תובע הא כוחבכך הגיב , רםב

אני  חוזר  בי  מההסכמה .  אולי  הבדיקה  תלחיץ  אותה:  אישה  הא  כוחבגיב  מ"
אף  שהיא  טענה  בדיון  הקודם  שהיא  מסכימה  בשמחה .  להיבדק  אישההשל  
 ". הנטעןניתן לזמן את. נטל ההוכחה על הבעל. רבה

ואף  את ,  על  כל  המתואר  לעיל,  התובעת  גדנאף  שקיימת  טענה  חזקה  לבגידה  ,  ך  למעשהוכ
למעשה  היא  לא  הסכימה  להזים ,  כתב  התביעה  לגירושין  השתית  בעל  על  טענת  בגידת  התובעת

  .החשש באמצעות בדיקת פוליגרף

 כוחראה  טענות  בא  ,  אור  על  בירור  האמתך  באשר  לחשיפת  הקלטה  העשויה  לשפוו
 ): 12.4.16 (ו"ניסן תשע' ד רת החלטת בית הדין מיוםגהתובעת האמורות במס

ה גדנהנתבע  הגיש  .  לא  היה  כל  קשר  מצד  התובעת:  כ  התובעת"גיב  במ"
אף ,  הנטענת  ההקלטה.  הנתבע  גדנהיה  צו  הרחקה  .  תביעת  גירושין

 –" היא אסורה, שמוכחשת

 . לא הסכים להשמעת הקלטתו

נביא  ציטוט  נוסף ,  ובכן?  ואצאפ  הסכימה  התובעת  או  בא  כוחהאם  לבדיקת  הודעות  הוה
  :ל"מתוך ההחלטה הנ

[...] שבין  התובעת  ל'  ואצאפיםו'נתבע  מבקשת  להביא  את  כל  ה  הבאת  כוח"
מבקשת  לצרף ',  מהטלפון  שלה  לצד  ג,  בלילה  לטענתה  תייםשף  בשעה  א

 . יש לצרף את ההתנגדות שלה לפוליגרף: ומוסיפה. זאת כראיה

מהיכן  יש  לה  את  החומרים  של ,  אין  יסוד  לטענות:  תובעת  הא  כוחבגיב  מ
וזו ,  אף  מכשיר  הקלטה  בבית.  זו  האזנת  סתר'  האזנה  של  צד  ג'?  ואצאפו'ה

יש לקבל את התביעה . הוא לא הוכיח כי היא זינתה.  לא  ראיה  בהליך  משפטי
 ."אין לנו ראיות לכך. הוא בגד בה .ולחייב אותו בכתובתה
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צמה  מתייחסת  אף  היא  לבקשה עהתובעת    )12.9.2016(ו  "באלול  תשע'  טבדיון  מיום  ו
רצתם  לי פ:  "[...]  )ל"כאמור  בהחלטה  הנ(וטוענת  במסגרת  חקירתה  ,  שלה'  אצאפוו'לחשיפת  ה

 [...]"לא נפגשתי עם . 'פאוואצ'אני מסרבת להצגת הוכחות מהן ולכ' פאוואצ'ל

 ... כל אחד מנימוקיו הוא, התובעתתובעת ו הא כוחבשאף לבדיקה זו התנגדו , את אומרתז

תובעת  לא  הסכים  לכל  בירור  העשוי  לשפוך  אור  על  הטענות  באשר   הא  כוחבמעשה  לכך  ו
וכן  לא  לבחינת  העובדות '  ואצאפו'לא  לחשיפת  ה,  לא  הסכים  לחשיפת  ההקלטה,  לבגידה

בר וכ. ל"אף שמצד הנתבע באה דרישה באשר לשלושת הבירורים הנ, באמצעות בדיקת פוליגרף
וצד  אחד  מסרב  להיבדק ,  בדיקות  נצרכות  לחקר  האמתהם  אידוע  האמור  בפסקי  דין  רבים  כי  

, אזי  הדבר  אומר  שיש  לו  מה  להסתיר,  בפוליגרף  או  מסרב  להצגת  ראיות  בעילה  זו  או  אחרת
שיקול  דעת  בית   פיל  ובהחלט  יש  לקחת  זאת  בחשבון  במכלול  השיקולים  לפסיקת  כתובה  ע

  .הדין

 ?גרמו ביוזמתה של התובעתאם הגירושין נה

 . גירושין הנובעים מיוזמת התובעת עלולים להוביל למסקנה לאי זכאות לכתובה, כידוע

נביא  ציטוט  מתוך  התנהלות  הדיון ,  לשם  בחינת  שאלה  זו.  נבחן  שאלה  זו  בתיק  זהו
 ):12.4.16 (ו"ניסן תשע' ד יוםמההחלטה ו

שמע  בבית     מערכת.אבקש  להשמיע  את  השיחה[...]  :  כ  הנתבע"גיבה  במ"
 .אדם היא לא האזנת סתר

[...] 

שם  נשמעת  התובעת  טוענת .  נתבע  משמיע  הקלטה  בינו  לבין  התובעתה
כן  משמיע .  'זה  בא  ממני,  סדרב'הגירושין    ל  אודותע)  7.5.14הקלטה  מיום  (

: הגירושין  ל  אודותע  אישההשם  טוענת    –  3.5.14־שיחה  מוקלטת  מ
 ' .בשבוע וחצי האחרוניםמחשבה שנכנסה לי בראש באה רק ה'

ולא  טוענת  בשום  שלב כי אין זה קולה ,  מהנהנת  בראשה  כל  השיחות  אישהה
 ".או כי היא לא אמרה זאת

 רת  החלטת  בית  הדין  מיוםגנביא  אף  את  טענות  הנתבע  כפי  המצוטט  במס,  יחס  לשאלה  זוב
 ):12.9.12 (ו"ניסן תשע' ד

נישאנו ביום : לבית הדיןואלו תשובותיו , תובעת את הנתבע הא כוחבוקר ח"
התובעת , אני לא ביקשתי להתגרש. לא זוכר מתי סולקתי מהבית, 19.6.2008

בתביעה  שלי .  לאחר  התביעה  שלה  הגשתי  תביעה  לבית  דין.  בקשה  להתגרש
גיליתי  את  הרומן .  היא  אמרה  בשיחה  שהיא  רוצה  להתגרש.  בקשתי  להתגרש

גרש  ולאחר  שבא  כוחה לאחר  שהיא  בקשה  להת.  והייתי  פגוע  ונסער,  שלה
 ".הגשתי תביעה לגירושין, בא אלי הביתה

ואז  פתח  הנתבע  את  תיק  הגירושין ,  ך  שאת  התיק  הראשון  בית  המשפט  פתחה  התובעתכ
כך  נראה  שעוד  טרם  שתבע  גירושין .  כאמור  לעיל,  והתובעת  הסכימה  להתגרש  מיד,  בבית  הדין
 . לא חפצה בו אישהה, בבית הדין

כמובא  במסגרת  החלטת  בית ,  נביא  ציטוט  מתוך  חקירת  התובעת,  עוד  ביחס  לשאלה  זוו
 ):12.9.16 (ו"ניסן תשע' ד הדין מיום
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 ל  אודותע  אישהה  בה  טענה  7.5.14נתבע  משמיעה  קלטת  מיום    הבא  כוח"
הדברים  לא :  אישההגיבה  מל  זה  עו',  זה  נכון  זה  בא  ממני,  סדרב'הגירושין  

 . בקלטתעם הדברים' יחקש'הנתבע . נאמרו בסדר הזה

בטענה  שהקלטת ,  תובעת  ביקש  להתנגד  לחקירת  התובעת  הא  כוחב,  עירנ
שר  לו פבית  הדין  לא  ִא,  יעת  תחילת  דבריומלאחר  ש,  מהווכד'  בושלתמ'

משום  שביקש  לשמוע  מהתובעת  עצמה  את  עמדתה  באשר ,  להשלימם
 . והאם הם נאמרו על ידה, לאמירות שהושמעו

אף  שאמרתי  שזה :  ת  התובעתוזו  תגוב  כ  הנתבע  וחוקרת"משיכה  במ
הודאתי   אםהאין  לי  מושג  .  לא  ידוע  לי  באיזה  הקשר  זה  נאמר,  אשמתי

 . שהגירושין באשמתי

אני  יודעת  שזה ':  התובעתה  מרא  בה  השיחה  משיכה  להשמיע  את  הקלטתמ
וזה ,  חבל  שלא  ניסיתי  עודש  ייתההומגיבה  התובעת  כי  כוונתה  ,  'באשמתי
 ".באשמתי

אך ,  מנה  וכן  שזה  היה  באשמתהמגירושין  באו  הובעת  הודתה  שך  שאין  הכחשה  כי  התכ
עם  הקלטת  וכן  כי  לא  ידוע  לה  באיזה  הקשר  הדברים  נאמרו  או '  יחקש'טענה  שהתובעת  

בית  הדין  מתרשם  כי  הדברים ,  בתוך  בליל  ההכחשותף  א,  כאמור  לעיל...  אחרת  ייתהתה  השכוונ
מנה  והיו מגירושין  נבעו  התה  שיא  הודהכי    –קרי  ,  הנתבע  ל  ידיענאמרו  בהקשר  המוצג  

  .שמתהאב

 ערהה

כ  התובעת  הצהיר  כי "ב,  הוא  הכחיש,  נציין  כי  עלתה  טענה  מצד  התובעת  לבגידת  הנתבע

אין  לנו  ראיות .  וא  בגד  בהה:  "12.4.12כפי  שטען  בדיון  מיום  (אין  להם  ראיות  באשר  לכך  

 . אישום זה לא קיים, מבחינת בית הדיןוכך , )"לכך

 ם הלכתייםוספת נימוקית

באופן  שאדם .  יש  להדגיש  שיש  הבדל  בין  חיוב  הכתובה  לשאר  שטר  חוב  על  חוב  ודאי

" אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי"על  פי  הכלל  ש,  מחזיק  שטר  חוב  ומתעורר  ספק  בדבר  החיוב

וכאשר  יש  ספק  אִמתי  אם ,  אך  חיוב  הכתובה  שונה  במהותו.  אנו  מחזיקים  שהחוב  בתוקפו

 .יה הפסיקה להיות שונה וכפי שנבאר להלןעשו, חיוב הכתובה בעינו

 מן חיוב כתובהז

 :  אומרת)א"פא ע(הגמרא במסכת כתובות 

ת יב  להו  לשמעינןו,  מאי  שיתב?  תובה  כדרש  מיה  לאית  דיה  למעת  שאןמ"
 לא  שד  עעליהן  בתומ':  תנןד,  מי  דגבוי  כגבות  לעומד  הטרש:  אמרי  דשמאי

 ו  את  הלל  אומריםיבו,  תותו  שלא  ותובתה  כטלותות  שמאי  אומרים  נבי,  תוש
 ל  אשתו  את  אאיש  ההביא  ו–'  ותות  שוא'  '.תובה  כוטלות  נא  לו  אותותש
. תובה  כוטלות  נא  ל–  ותות  שלא  שתוךמ,  לאא!  ?ליכא  וחמנא  רמר  אכהןה
 פקס,  וא  הפיקאס?  אמאי  ו–'  ותות  שלא  ותובה  כוטלות  נומרים  אמאי  שיתב'
 טר  שמאי  שית  בסבריק?  ידא  וידי  ממוציא  ופק  סקאתיו,  נאי  זא  לפק  סנאיז
 " .מי דגבוי כ- גבות לעומדה
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כשיש  ספק  אם  זינתה  או  לא  זינתה  הרי  היא  מפסידה  את ,  בואר  בגמרא  שלדעת  בית  הללמ
א  שייך  כאן  הכלל ל,  ומציאות  הזנות  הוא  ספק,  יוב  הכתובה  הוא  ודאיחף  על  פי  שאו,  כתובתה

 ". ין ספק מוציא מידי ודאיא"ש

 : טת בית הלל וזו לשונובעל ההפלאה על שיה הקשו

' רעתי  פם  אודע  ייניא'  במא  לןיי  קא  הוא  הספיקא  דכך  במה  דשה  קכאורהל"
 תחייב נודאי ברי המי  נהכאו,  שלם  לייבח,  מידע  לה  ליהוו  הלא  דיכא  הולפיא
 לכאורהו.  עמא  טאי  משה  קלל  הבית  לאדרבהו,  הפסידה  ונאי  זספק  ותובהכ
ם או',  כשתנשאיל  'לא  אחיוב  היןא  דתובה  כדרש  מדרשינן  דכיוןד,  ראהה  ניה

 ם  אודע  יאיני  כליהי  ו  הינתה  זאםו,  חיוב  התחלת  הין  אבעל  החיי  בכן
ו מ  כפטור  דודים  מי  עלמאלו  כמידע  לוה  ליה  הלא  דבמקוםד,  לויתניה

 אן  מביי  אקאמר  דהיינוו,  )ונא  הבה  ר"דב  ב"  עב  יףד(  עיל  לותפתוסהשכתבו  
 וציא מפק סאין  דליו  עשה  קןכם  א  ובית  שמאי  -  תובה  כדרש  מדריש  דמעתש
 ליכא  ויא  הפסה  תכאלוו,  מי  דכגבוי  דכורחך  צריך  לומרל  עו,  דאי  וידימ
 לויתני  הם  אודע  יאיני  למי  דלאו,  ידה  דרי  בגד  נבעל  הבי  גממונא  דזקהח
 פריך  דא  הפי  טי  שפיר  אתוי  הזהי  לפו.  )ב"עיב  (  דלעיל  כמון  מזקת  חאיכאד
 האד,  ריך  פלל  האבית  דותפתוסה  ושרפי  לכשתנשאי  לעינן  בהא  וכי  התרב

ל ע  ולותני  הם  אודע  יאיני  כליהי  הו  דה  זשום  מת  הלליב  דעמא  טיך  לומרצר
 ינו  איהומ.  תובה  כדרש  מדרשינן  דת  הלל  ביודה  מלגרועדכורחך  צריך  לומר  

 שעת  מתחיל  מכתובה  החיוב  דובא  טדוכתא  בשמע  מודאיד,  ן  כפרש  לראהנ
 ם  אודע  יבאינו  ופרוע  למנה  זגיע  הלא  דלא  אובות  חאר  שמוא  כו  והשואיןנ
 ."ייב ח- רעתיפ

את   אישההכיצד  לבית  הלל  מפסדת    ן  נאמרו  שלושה  ביאורים  להסבירייבביאור  הענו
 .וכיצד ספק מוציא מידי ודאי, משום ספק זנות – יוב ודאיח הואש, כתובתה שחייב לה בעלה

 ספק לפנינו ואינו דומה לשאר ספקהוטה בס: 'יאור אב

מדוע  לבית  הלל ,    הקשו  למאן  דאמר  ברי  ושמא  ברי  עדיף)א"כה  ע(  בסוטה  הנה  התוספות

 ".שמא"שלא זינתה והוא טוען " ברי"הרי היא טוענת ב, אינן נוטלות כתובתן

קשו  רק  למאן   הותפדוע  תוס  מ)לק  ב  סוף  סימן  גח,  ל"א  וסרמן  זצ"רגה(קובץ  שיעורים  בהקשה  ו
כשיש  חוב  והחייב  טוען   מא  לןישהרי  קי,  מאכולי  עלו  לא  הקשלו"  רי  ושמא  ברי  עדיףב  "מרדא

וא הרי  הוא  ודאי  חייב  בכתובתה  וה:  ואף  כאן,  שהוא  חייב  הדין  הוא,  "איני  יודע  אם  פרעתיך"
כולם מודים ו" איני  יודע  אם  פרעתיך"ענת  טוטענה  זו  היא  כ,  הפסדת  כתובתךו"  מא  זניתש"טוען  

 ?ריך להיות חייבציה הש

 –האופן  הראשון  ".  איני  יודע  אם  פרעתיך"אופן  שטוען  תירץ  שיש  שני  אופנים  לחייב  בו
כשאין  ספק  לפנינו   –והאופן  השני  ,  אז  חייב  מטעם  חזקת  חיוב  וברי  ושמאו,  שיש  ספק  לפנינוכ

" ין  ספק  מוציא  מידי  ודאיא"ומרים  אש,  כי  חייבהלאו  באלא    ין  צריך  לחייב  מכוח  החזקהאואז  
 .לא פרועחוב הוכל שיש ודאי חיוב אין לך להסתפק שמא 

שנסתרה  שהרי הספק לפנינו –"  ין  לנו  להסתפקא"צד  השני  שהו  מבסוטה  אי  אפשר  לומר  כו
 וספותתשכבר  כתבו  ,  ומאידך  גם  אין  לחייב  מהטעם  הראשון  משום  חזקת  חיוב,  לאחר  קינוי

 .איתרע חזקת החיוב, שאם קינא לה ונסתרה

לבין  ספק ,  שאין  להסתפקשבמקום  חזקה  אנו  אומרים  ,  יש  הבדל  בין  סתם  ספקשאיה  לכך  ר
ל  הגמרא   ע)ב"ע  עח(  יןטא  בג"ברי  הרשבדמוכח  ב,  שנמצא  לפנינו  שאי  אפשר  להתעלם  ממנו
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או  בספק  אם  פרע  לו  חובו  לאחר  שזרק ,  שאומרת  שבספק  אם  התגרשה  לאחר  שזרקו  לה  את  הגט
בשני  המקרים  הדין  הוא  ספק  ולא  אומרים  העמד  בחזקה  הקודמת  שבאשה  היא ,  ירעונופלו  את  

איני "ובשניהם  לא  אומרים  שיהיה  הדין  בגדר  של  ,  בחזקת  אשת  איש  ובבעל  חוב  בחזקת  חייב
 : לשונוו וז ,"יודע אם פרעתיך

ב  רבי   הרקשה  הןנסקי  עדים  עתי  כשתי  בכא  הרויהו  תאמרי  דוסף  ירב  ובהר"
 מי  ניינוה,  חלוקו  יחצה  מל  עחצה  מחוב  הענין  לקתני  דא  הכןל  אם  "  זלחנןא
 רי תבהדי לרי תוקי אמימר לן לוה הדרבהא? חלוקו  יאמאיו,  דים  עתי  כשתיב
, זקה  חהו  לית  אתרוייהו  להכא  דותפתוס  בתרצוו?  ריה  מחזקת  במונא  מאוקיו
 פק סנולד שודם קלוה הו לחוייב מהוא שחזקתיה אוקי אמימר ליכא אמלוהל
 ילכך  הריה  מחזקת  במונא  מוקי  אמימר  לאיכא  דזקה  חיכא  אללוהו,  הז
 רעתיך  פם  אודע  יאיני  ולויתני  המנה  כיהוה  לו  הדרבה  אמרתאם  או,  חלוקוי

 לומריש  ,  ייב  חהוא  ש)א"ע  יחקבא  קמא  ב(  תרא  בגוזל  הפרק  בתנן  דאו  לםא
 הילכך  ופניך  לה  זפק  סולד  נרי  הכא  הבל  אפרעו  שגלים  רליכא  דתם  השאניד
 ."חלוקוי

, ברוחלכיוון  עון  הכסף  ירגון  שזרק  פכ,  סופק  בפנינומירעון  פלאחר  שהיה  מעשה  :  לומרכ
, ונפטר  מחובו  או  נפל  רחוק  ממנו  ועדיין  הוא  חייב  חברולאלא  שיש  תרי  ותרי  אם  נפל  קרוב  

הורות  שיש ליוב  יכולה  החזקת  חאין  ,  ירעוןפויש  רגלים  לדבר  שהיה    הספק  מונח  לפנינוש
, )ל"קובץ  שיעורים  הנב(ון  רבי  אלחנן  וסרמן  אגהההסבר  הוא  כפי  שביאר  ו,  להתנהג  כאילו  אין  ספק

 .ל שהספק לפנינו לא שייך הכלל שאין ספק מוציא מידי ודאיכש

 יוב כתובה הוא על דעת שלא תהיה במצב של ספק זנותח: 'יאור בב

  וזה )ב"לב  ע(שכבר  יישב  קושייה  זו  בכתובות  ,  הסבר  נוסף  הוא  על  פי  רבי  עקיבא  איגר

 : לשונו

 אב  הביאבה  ד)ט  ףד(  סנהדרין  דק  קמארפ  בפורש  מהדיא  לא  ה:תאמרם  או"
 אשה  החייב  לרצו  דףא,  שלמין  מלא  ונהרגיןד,  בעל  העידי  להזימו  ודיםע
 אשה  המפסידים  דה  מהתם  דלומרש  יו,  תובתה  כהפסיד  לממון  ויתהמ
 לאא'?  שעיות  רשתי  'ותה  אנים  דאיך  הכןם  א  דונש  עכלל  בינו  אכתובהה
 בעל  התחייב  נא  להכי  דאדעתאד,  תובה  כקע  פמילא  מזינתה  שכיון  דטעםה
במוציא   מה  שאין  כן',  שעיות  רשתי  'ותו  אחייבים  מיו  הא  לעדים  הכןם  או

 ם  הגם  דותפתוס  הברת  סזהב'  שעיותרשתי    'ותו  אחייב  לבאודשם  רע  
 ."ך כחויביםמ

וכל ,  ורק  אם  זינתה  יש  עילה  לפטור  אותו  מהחיוב,  יוב  הכתובה  אינו  חיוב  גמורח:  לומרכ
ביכול  אומר  הבעל כש,  בה  הוא  חיוב  מותנהיוב  כתוחאלא  ,  שיש  ספק  בפטור  אנו  מחייבים  אותו

כל  שיש  ספק  שמא  זינתה ו,  "שלא  תזנה  ל  מנתעייב  כתובה  לאשה  חתמריני  ה:  "בעת  ההתחייבות
כלל באלא  "  יני  יודע  אם  פרעתיא"כלל  באין  זה    כןם  וא,  בותיבעצם  ההתחי  מצא  שיש  ספקנ
 ".יני יודע אם התחייבתיא"

  היתאו מזמן גבייוב כתובה חל מזמן כתיבתה ח: 'יאור גב

אימתי  חל :  אפשר  ליישב  באופן  נוסף  את  קושיית  ההפלאה  על  פי  חקירת  האחרונים  שחקרו

או  משעת  הגירושין  או  האלמנות  שאז  הבעל ,    משעת  הנישואיןהאם  –חיוב  הכתובה  

 ?התחייב לשלם בשעה זו
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יקן ת  דשאומרת  )א"עב  פ(הביא  את  דברי  הגמרא  בכתובות    )תובות  סימן  מדכ(ט  "נה  הגרנה
שמעון  בן   יבמדוע  היה  צריך  ר,  הקשה  עליהםו  ,"תובתהן  לכנכסיו  אחראי  כל"שטח    בן  מעוןש

במה  היא  שונה  מכל  השטרות  שהנכסים  של  בעל  החוב ,  יוחדת  לכתובהמשטח  לתקן  תקנה  
 : לשונוו תירץ וזו? משתעבדים לחיובם

 ,דין  כתובה  כן  ייתההדקודם  תקנת  שמעון  בן  שטח    כורחך  צריך  לומרל  עו"
אבל  עכשיו  שהיא  אשתו ,  תגרש  תגבה  מנה  או  מאתיםתו  אדלכשתתאלמן  

לא  היתה  יכולה  לגבות   הכים  ומשו,  עדיין  אין  עליו  שום  חיוב  כתובה
אבל  הכא ,  כיון  דשאני  חוב  זה  משאר  חובות  דהתם  יש  חוב  מיד,  ממשעבדי

ולהכי  בא  שמעון  בן  שטח ,  בכתובה  אין  עכשיו  שום  חוב  עד  אחר  גוביינא
וכעין ,  ולהכי  גובה  ממשעבדי,  היו  הכתובות  נחשבות  כחוב  ממשוהתקין  שי

 :ונוו לשוז )ב"דף פב ע – שיטה מקובצת פרק יב(ה "זה כתב הרא

ה  בפירוש  שאם מע  היון  סתם  אלא  מתנין  להן  בייחיתלא  היו  מש'
 א  היתהלוכיון  שכן  [...]  נה  מו  אאתים  מתתאלמן  או  תתגרש  יתנו  לה  

' תה  יכולה  לגבות  מן  המשועבדיןזוכה  בה  אלא  באותה  שעה  ולא  הי
 ', וכו

לגבות  כתובתן   תולא  היו  יכולש'ים  לישא  נשים  משום  ללפיכך  לא  היו  יכוו
 [...]"' שם בני חורין לא היהשים מופע, אלא מבני חורין

יוב  הכתובה  חל  רק  כאשר  מגיע  שעת  הגבייה חיות  שהש,  ט"בואר  בדבריו  של  הגרנמ
ולכן  היה  צריך ,  קודם  זמן  זה  אין  שום  חיוב,  ועל  כן,  מנהבין  אם  התגרשה  ובין  אם  התאל,  בפועל

שמעון  בן  שטח  לתקן  שגם  קודם  החיוב  חל  שעבוד  נכסים  על  נכסיו  והם  ערבים  לחיוב  שיבוא 
 .לעולם בזמן הגירושין או זמן האלמנות

 ילוק בין כתובה מהאירוסין לבין כתובה מהנישואיןח

על  דברי  הגמרא  בכתובות )  ות  פרק  ד  סימן  דכתוב(ש  "ט  את  תמיהת  הרא"על  פי  זה  ביאר  הגרנ

 :  וזו לשונו)א"מג ע(

 לא  שטרות  ששאר  מתובה  כטר  שי  שנאאמ  דן  המוהין  תברים  דלו  אכלו"
 ןמ  ')א"ע  ד  נקמןל(  י  אלעזר  בן  עזריה  רבקאמר  דעוד  ומשעבדי  מו  בטרוףת
 שמעמ',  נה  מאלמנה  ואתים  מתולה  באירוסין  הן  מ,לכה  ובה  גנשואיןה
 ןמ  כולה  גובה  דיכי  הי  כמשעבדי  מאירוסין  הן  מאתיםמ  ונה  מגובהד
מא יי קא החריות אירוסין אכתובת בה לתב כא לולאפיו. משעבדי מנישואיןה

 רבנן וי מאיר רבחלקו נכתובה בהא דכתובה בף אוא הופר  סעות  טחריות  אלן
 . או לם אוא הופר סעות טחריות אמרינן אי א)א"ע א נקמןל(

 ה  לתב  כשלא  באיירי  דגאונים  הברי  דיישב  לחקל  ד"  זונהיב  רבינו  רהו
 שנכתבה  כיינו  ה–  כתובה  בוא  הופר  סעות  טאחריות  בפליגי  דהאו,  חריותא
 כתובה  לערבאין  וחראין  אנכסים  הל  כיהו  שטח  שן  במעון  שתקנת  דנישואיןב
 ן  במעון  שתיקן  שיון  כברי  סבנןר,  רבנן  וי  מאיר  רבחלקו  נזהב,  יקן  תנשואיןב
 לא  שי  פל  עף  אכתובה  לערבאין  וחראין  אכסיו  נל  כה  לותב  כיהא  שטחש
 א  ל-  תב  כא  לםא,  כתוב  לתיקן  דהי  נבר  סי  מאירבר  ומי  דכתב  דמאן  כתבכ
 בל  אתקנה  היתה  הבזה  שואיןישנ  בלא  אליגי  פלאו,  וא  הופר  סעות  טמרינןא
 ופר  סעות  טחריות  אמרינן  אלא  דודו  מבנן  רף  אאירוסין  הן  מתובה  כה  לתבכ
 ."ואה
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יהיה  שונה  דין  כתובה  של  ארוסה  שאינה גובה ממשועבדים מכל שטר שגובה מדוע    ,באמתו
 ?ממשועבדים

, דעלמא  ששונה  שטר  כתובה  מכל  שטרות  ,על  פי  יסודו  האמור  לעיל  ט  שם"גרנהתירץ  ו
 שאין  כןה  מ,  מתחיל  מזמן  הגביה  שהוא  שעת  הגירושין  או  האלמנות  ששטר  כתובה  זמן  חיובו

ל כתובות של נשים נשואות עכן ם וא, ד בשעת חתימת השטרכל שאר השטרות זמן חיובם חל מי
 שאין  כןה  מ,  חלה  התקנה  של  שמעון  בן  שטח  שהנכסים  משתעבדים  אף  קודם  זמן  הגבייה

 .אינה גובה אלא מן בני חורין, תקנת שמעון בן שטח ייתההכתובת ארוסה שעליה לא 

, ה  והקובץ  שיעוריםנראה  לתרץ  את  הקושיה  שהקשו  ההפלא,  ט"על  פי  יסוד  זה  של  הגרנו
וכל  ספק  פירעון  שמתעורר  לאחר  חזקת  חיוב  גידרו  הוא ,  שאמנם  אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי

ואם ,  יוב  הכתובה  חל  רק  מזמן  הגביהחיות  שה,  אך  בכתובה  הגדר  שונה"  איני  יודע  אם  פרעתיך"
אם וכמו  במקרה  של  הגמרא  בסוטה  שהספק  ,  לגבי  חיוב  הכתובה  פני  כןלכן  כל  ספק  שמתעורר  

 ".איני יודע אם פרעתיך"ולא " איני יודע אם התחייבתי"זהו גדר של , זינתה או לא

ראיות וח  ט  מכ"שנראה  שחולק  על  הגרנ  )זק  ט"סימן  נו  סזר  ען  הבא(  אישן  מנם  יעוין  בחזוא
 : לשונוו מפורשות מהגמרא וז

 אי  חיוב  כתובה  הוא  מחיים  והא  שאם  מתה  בחייו  אינה  נוטלת  ש  לעייןי"
או  דלמא ,  חכמים  עכשיו  כתובתהו  וא  משום  שבתנאי  זה  הפקיעה,  כתובה

ם זה  לא  נתחייב  וא  מנתעל  ו,  שאין  חיוב  כתובה  כלל  מחיים  אם  מתה  בחייו
מהשתא ,  נתאלמנה  או  נתגרשה  מהו,  דבתנאי  זה  לא  נתחייב  כלל  תמצי  לומר

 לומרש  והא  דטרפה  ממשעבדי  י,  או  משעת  נשואין,  מתחייב  בכתובתה
והוי  כהדליק  את  הגדיש  ומכר  נכסיו ,  ה  המחייבין  כתובהואין  הם  הסיבישדנ

 שורדמהני  התקבלתי  ופי  )א"ע  ונ(דטורפין  מן  הלקוחות  ומהא  דכתובות  
משמע  דכבר  נתחייב ,  ל  דהתקבלתי  חשיב  מחילה  ולא  תנאי"הראשונים  ז

דגובין  מכתובתה  דמילי  דמזדבני   )א"ע  טפ(  א  קמאבומהא  דאמר  ב,  מהשתא
  דהוא  חיוב  מוחלט  עכשיו  אלא  שאם  תמות  בחייו בדינרי  נינהו  משמע  קצת

דאי  לא  נתחייב  כלל  נמצאת  שלא  מכרה  ללוקח  כלום  אלא ,  נפקעת  כתובתה
רשו יומהא  דתקנו  קבורתה  תחת  כתובתה  ופ,  יך  עיוןרשנתן  לה  מתנה  וצ

דהיינו   )א"עט  יבמות  ל(ן  "והרמב  )'ורשיי  'בור  המתחיליד  ב"ע  תובות  פכ(  תוספות
אין  ראיה  שאין  חייב ,  םיבתה  לא  נתנה  לגבות  מחיתחת  נדוניא  אבל  כתו

דפקע  עכשיו  ולא  חשיב  כזוכה  משלה  כלום  כיון  שלא   מרלומחיים  דיש  
דחשיב  נמי   על  גבף  אבל  ביבם  חשיב  כזוכה  משלה  א,  הגיעו  משלה  כלום

ומיהו  מהא  דיבם  חייב  בקבורתה  משום  שיורש ,  כגבית  כתובה  מחיים
דבשעת  מיתת  בעלה  חשיב   ש  לומרבתה  אין  ראיה  דזכיא  בה  מחיים  דיוכת

כממונה  לענין  דהיבם  חייב  בקבורתה  כמו  דמתחייב  הבעל  בקבורתה  תחת 
והרי  גם  בנדוניא  אמרינן  לא  נתנה ,  ן  שם"והרמב  בו  תוספותכתשו  נדוניא  וכמ

, י  ספיקא  הוי"שררוש  ישם  ואף  לפ  בנו  תםררוש  ילפים  כתובה  לגבות  מחי
 ".תקנו קבורתה תחת נדוניא יהכלו יואפ

שהחיוב  חל  מיד  בשעת  כתיבת  הכתובה  והפירעון  הוא  בזמן ,  אישן  רי  שסובר  החזוה
 .ט"ולא כשיטת הגרנ, האלמנות או הגירושין
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 דר החיובג

דהרי  הבעל  מתחייב  היום  על ,  מהו  גדר  חיוב  הכתובה,  ט  יש  לדון"אלא  דלפי  דברי  הגרנ

צע  החיוב  בעתיד  אם אם  כן  כיצד  יתב,  ט  אין  חיוב  כרגע"ולדברי  הגרנ,  דבר  שיקרה  בעתיד

 .כיום הוא לא חל

 : לשונוו וז )א"תובות פ עכ(ס "ח על הש"ידושי הגרחיעוין בו

 לא  דוכח  מוכתי  דמכמהד,  תובה  כחיוב  בתירות  סיש  דקשים  מאחרוניםה"
 יד  מל  חחיוב  הבל  אגבות  לנה  ניתלא  דק  ריינו  החיים  מגבות  לתובה  כנהנית

 ו אושין גירחרי אלא אל חינו אחיוב הגם דוכח  מוכתי  דמכמהו,  ואיןישנ  הםע
' וב  חל  עובח  'גדר  בוא  התובה  כחיובל  ד"צח  ז"גר  האמרו.  חיים  מלא  ויתהמ
 וב  חל  שיוב  חלא  אמון  מיוב  חינו  אבל  אנשואין  הם  עיד  מתחייב  נבאמתד
 ".חיים מינו אמש ממון מהחיובו

וא  כחוב אך  גדר  החיוב  ה,  ט  שהחיוב  חל  ברגע  הגביה"דעת  הגרנככן  ם  ח  סבר  ג"רי  שהגרה
 .התחייב לה כתובה לכשתתגרש או תתאלמןלעל חוב והמשמעות היא שהבעל מתחייב היום 

 יתביית כתובה במקום ספק אִמ־גקורות נוספים לאימ

שציין  כי ,  )ק  יד  סוגיית  פתח  פתוח  וטענת  בתולים"אבן  העזר  סימן  סח  ס(ראה  בית  שמואל  ,  בנוסף

 . בספק זנות אין לאשה כתובה

ולא , כי בספק זינתה מפסידה כתובתה )ק ח בסופו"סימן קטו ס ן העזראב( שמואלעיין  גם בבית ו
 . יני יודע אם פרעתיךאכלל בהוי 

שלגבי  תוספת   )סימן  סח  סעיף  חר  עזן  הבא(  שולחן  ערוךהברי  דל  יש  לבחון  עם  "רם  את  כל  הנב
ספת ונראה  שהחילוק  הוא  ששם  אין  בסיס  לסבור  כי  אבדה  תו.  כתובה  אינו  נאמן  להפסידה

וכפי  כל ,  דנן  שישנם  חשדות  לפנינוון  מה  שאין  כן  בניד,  כתובתה  וטענתו  של  הבעל  אמת
 . המבואר לעיל

שמע  שבספק  לא  תגבה  תוספת מ)  סימן  ק  סעיף  יזר  הען  בא(  חן  ערוךלוד  נציין  כי  אף  מהשוע
 . עד שתביא ראיה כי אכן היא זכאית, כתובתה

וא  שטר  ודאי  עם הף  על  פי  שא,  ב  הכתובהשחיו,  ל"ו  למדים  מכל  דברי  האחרונים  הנאנמצנ
על  פי   אישההחיוב  המותנה  בכך  שלא  יהיה  כל  ספק  בדבר  כשרותה  של    ואהאך  ,  חיוב  בר  תוקף

 .יוב הכתובה לא מתקיים כללחיתכן שי, יים ספקקמקרה שבו, ראות עיני הדיינים

 ן הכלל אל הפרטמ

  קשר על  אודותיים  מכיוון  שבמקרה  בו  עסקינן  הבעל  העלה  ספקות  וחששות  משמעות

מידי  ספק  לא ,  ספקות  אשר  גם  אם  לא  הוכחו  דיים,  שאינו  כשר  בין  התובעת  לגבר  זר

היחס ,  ובשל  כך,  ממילא  נשארת  האישה  עם  צל  כבד  המעיב  על  זכאותה  לכתובה,  יצאנו

איני  יודע  אם "אלא  ,  שהדין  הוא  חייב"  איני  יודע  אם  פרעתיך"לכתובתה  אינו  בגדר  של  

לפי  כל  ההסברים  שהובאו  לעיל  שהחוב  מתחיל  בשעת ,  הוא  שפטורשהדין  "  התחייבתי

הפירוד  או  שהחיוב  מותנה  בכשרותה  של  האישה  או  שכשהספק  לפנינו  אין  שייך  הכלל 

 .שבעקבות כך מפסידה את כתובתה, "אין ספק מוציא מידי ודאי"ש
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 ימנעות מהצגת ראיות ה

וההימנעות  מלהעמיד ,  עתל  יש  להתייחס  להתחמקות  מהצגת  הראיות  מאת  התוב"מלבד  הנ

 .את האמת על תלה בפני בית הדין

 :ל"וז )פרק ג מהלכות סוטה הלכה בב(ם "תב הרמבכ

 צרן  יקף  תיקרים  ודולים  גאנשים  ונשטפו  ודמוך  קרבה  התי  בה  לאומריןו"
 פלגש  באובן  רמעשה  ולתו  כתמר  והודה  יעשה  מה  למגידין  ונכשלו  וליהןע
 םא,  תודה  שד  עליה  עהקל  לדיכ,  אחותו  ומנון  אמעשה  ושטו  פל  עביוא
 ."ה להולכת ותובה כלא בוצאה יותה שיני או אטמאתי נין המרהא

 :לשונוו וז )ם בהלכה אש(כתב הכסף משנה ו

 פירוש  במרה  אלא  שי  פל  עף  אותה  שיני  אאמרה  שכל  דרבינו  למשמעו"
 דאי  וילתא  מוכחא  מלשתות  מפחדה  שכיוןד,  תובתה  כפסדתמ,  ני  אמאהט
 מרינן  אהכי  ולשתות  ממנעת  ניתה  הא  להורה  טיתה  הילוא  שמאה  טהיאש
 ני  אאומרת  כותה  שיני  אאומרת  הי  עקיבא  רבבר  סוטל  ניה  הרק  פירושלמיב
 בי  רמרט  א"  ילה  ענזכר  הפרק  בידן  דגמרא  במרינן  אזה  בכיוצא  וך  למאהט
 ."עומדת ודוקה בהלא ובודקה ללא אריכים צנו אלום כקיבאע

 :לשונוו וז )גלק ו סימן קלח(תיו ם בתשובו"על זה הסתמך המהרשו

, תולה  בינה  אם  אופאים  רדיקת  בידי  על  ברר  לפשר  ארי  הודית  מינה  אאםו"
 שכתב  כהאי  גוונאו  כמ  וימינה  בשקר  שאות  להו  זיבדק  לוצית  רינה  אאםו
 יש םש' תוס התטשי לגםו, ה לטלינן קזמן  לחקה  מאי  ד)ב"ע  לא  במותי(י  "רשב

 יןיעו(  עלמאבשאין  כן    מה  זה  מרורה  בוכחה  היכא  להמיתה  לדוקא  דמרלו
 זהו ות דיןיב במיתוה ימן אומר לוצה רינה אאם דאומרים יש שם בשא נשת פראברבנאלב
 )בכה    הלסוטהג  מק  פר(ם  "רמב  מון  דידןדנה  לאי  ריש  ו)ל"ני  ה"ש  רברת  סעיןכ
ו ז ותב כ)אכה  הלםש( ף  משנהסבכ  ותובה  כלא  בוצאה  יותה  שיני  אמרה  אאםד

  :לשונו

 מרה  אלא  שעל  פי  אף  ותה  שיני  אאמרה  שכל  דרבינו  למשמעו'
 וכחא  מלשתות  מפחדה  שכיון  דתובתה  כפסדת  מני  אמאה  טפירושב
 מנעת  ניתה  הא  להורה  טיתה  הוילא  שמאה  טהיא  שדאי  ולתאמ
 נו  אלום  כר  רבי  עקיבאאמ'  כו  וירושלמי  בןנמרי  אהכיו,  לשתותמ
 ' .עומדת ודוקה בהלא ובדקה ללא אריכיםצ

 .ן לשונוד כאע

 דברי  על  תמה  ששי  חדפר  השם  ב)  בות  ד  אןמיב  סק  חל(  אל  שייםת  ח"ו  שיןיעו
) ב"  עה  כםש(  ותפתוסו)  ד  כףד(  רוכה  עמשנה  מביא  הא  לדוע  מף  משנהסכה
י  נמי כה  וזו  כוכחה  הל  עןנמכי  סמון  מענתין  טלעני  דמבואר  ון  כמפורשד

  ".בנדון דידן

 : וזו לשונו )דב סימן כחלק (ם "אחרים פסק כך המהרשים עניינלגם ו

 שר אקהלתכם מטים ובודקיםחשו הל אודותע אלתו שבדבר וגיעני הכתבומ"
 פיהם  בגורים  שינם  אהלכות  הגם  וסכין  הרגשת  ההם  לאין  שול  קצאי
 ד  אחב  רהזמינם  שחר  אגם  ומבחן  הל  עלעמוד  מעצמם  את  משמיטיםו

 : מוע שבלתי לרפם עקשו היוןיסנ הל עם שיעמדוש
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 מת אהקולה שאי רזה מש יזה מונעים מם אי גוונאאה ככל דטשו פדבר הנהה
 ותה  שיני  אמרה  אאםד,  )בכה    הלוטה  סותכהלג  מק  פר(ם  "רמב  התבו  שככמו
  :לשונוו ז ותב כם שף משנהסבכ ותובה כלא בוצאהי

 מרה  אלא  שעל  פי  אף  ותה  שיני  אאמרה  שכל  דרבינו  למשמעו'
 וכחא  מלשתותמ  פחדה  שכיון  דתובתה  כפסדת  מני  אמאה  טפירושב
 מנעת  ניתה  הא  להורה  טיתה  הוילא  שמאה  טהיא  שדאי  ולתאמ
 בדקה  ללא  אריכים  צנו  אלוםכ'  כו  וירושלמי  בןנמרי  אהכיו,  לשתותמ
 ' .עומדת ודוקה בהלאו

 .ד כאן לשונוע

 אםד)  שא  נשתפר(  אברבנאל  בבואר  מזו  מגדולה  ו,שכתבנוו  מ  כפורש  מריה
 סכים  מוא  הגם  ות  דיןיב  ביחנק  תםאומרי  יש  דעת  ל–  מן  אומר  לוצה  רינהא
 ט  ובודקחשו  בגם  ד)ג  י–  בק  י"א  ס'  י  סתורהת  עד(  חיבורי  בתבתי  ככברו,  ןכ
 אחריו, מבחן הל עלעמוד וחזור לריך צשש חיזו אש יםא, בלה קו לש יכברש
, זה  בונעים  מהם  ומבחן  הל  עעמודל  ל"נהטים  ובודקים  חשו  הוזמנו  הכברש
 פני  בדת  כבחינה  הבררו  ילא  שמן  זל  כתםשחיט  מאכול  לאסור  ששוט  פדברה
 אה  לעניות  דעתירהנו.  הקהל  מנבחר  הב  רלפני  וובהקים  מטים  ובודקיםחוש
 ."תבתיכ

פעולות  היכולות  לשפוך  אור  ולברר  את  המציאות ית  רי  שהימנעות  מבירור  הספק  ומעשיה
 .נגדכשצד הכמוה כהודאה בטענות , הנדרשת

 רור האמתהתחמקות בעל דין מבין ענייבסקי דין פ

שם  הבאנו  ראיות  ומקורות  רבים ,  )מעמוד  רנה  והלאה,  חלק  ג(ועיין  עוד  בספר  אורות  המשפט  

והעולה  מכל  האמור  שם  כי  התחמקות  מחשיפת ,  אף  בענייני  אישות,  באשר  לדין  מרומה

  .מחשידה כרמאות והסתרת האמת, האמת

שם  סיכם ,  )ג  והלאהשורת  הדין  עמוד  נ(שאנן    שלמה  ייםחון  הרב  אמאמרו  של  הג  ראו  אףו
 :ךכבריו ד

שהבעל  הביא  עדים  וצילומי  וידאו  היכולים  להעיד ון  מכיו,  סיכום  פרק  זהל"
, סירבה  לשמוע  עדותם  ואף  איימה  עליהם  האישהו,  זינתה  האישהשלדבריו  

ובכל  מקרה ,  הרי  זה  כאילו  טענת  הבעל  הוכחה,  דבר  שמנע  את  בירור  האמת
כן  היא  חייבת ל  וע,  ר  בא  מחמתהוהאיסו,  נאסרה  עד  לבירור  הדבר  אישהה

 ."בגט

, ח"ן  תשסוושחרמבג  "ד  מתאריך  י"פס,  לא  פורסם(הגדול    בידי  מצוי  פסק  דין  מבית  הדין  :עודו

בגט  והפסד   ישהאן  חיוב  ייבענ,  א"א  שיינפלד  שליט"ח  איזירר  והגר"הגר,  א  שרמן"במותב  הדיינים  הגר

, "ורירלבעל  כמי  שמנע  הבאת  עדים  לבלכן  בהחלט  יש  להתייחס  [...]  :  "שם  מובא  כך,  )כתובתה
 ש"ל  של  הגרח"וכן  ציינו  למאמרו  הנ,  ל"ת  אמרי  יושר  הנ"והביאו  את  הדברים  המובאים  בשו

, הגדול  חבר  בית  הדין,  א"נ  גולדברג  שליט"הגרזל  עוד  ציינו  מפסק  דינו  ש  ו.שאנן  ולעוד  מקורות
ואם ,    ניתן  להשמיע  זאתאך  בהסכמה,  אמנם  האזנת  סתר  אסורה  על  פי  החוק:  "שכתב  בתיק  אחר

  [...]"גופא יכול לשמש הוכחה נגדה ה ז, המבקשת מסרבת לכך

התנהלות  התובעת  באשר  לאי  חשיפת  הראיות  או  לבירור  כאמור  חרף ,  בנידון  דנן,  אמורכ
 .כפי כל המבואר לעיל בהרחבה, הפטור מחיוב הכתובה ענייןלמשפיעה , החשדות שעלו
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 סקנהמ

אף  שלא  פתחה  את ,    מתרשם  כי  התובעת  יזמה  את  הגירושיןבית  הדין,  לאור  כל  האמור

היא  פתחה  תביעה  קודמת  בבית  המשפט  ואף  בית  הדין  מתרשם  כי  היא ,  התיק  בבית  הדין

אינה  זכאית ,  וידוע  בפסיקה  כי  אישה  היוזמת  את  הגירושין.  הודתה  שהגירושין  באו  ממנה

  .לכתובתה בדרך כלל

ולאור  סירוב  התובעת ,  [...]י  בין  התובעת  והנטען  ן  בית  הדין  מתרשם  כי  היה  קשר  לא  ראוכ
נציין  כי  אף  הבעל (ולהיבדק  בפוליגרף  להצדקת  הכחשתה  ,  את  הוואצאפ,  לחשוף  את  ההקלטות

יש  מקום  להתרשם  כי  יש  לה  מה  להסתיר ,  )אישהההשתית  את  כתב  תביעתו  לגירושין  על  טענת  בגידת  
סירובה . ן היא ניהלה קשר אישי עם גבר זרביודעה כי אכ, ל"ולכן סירבה לחשיפת כל הראיות הנ

להיבדק  ולהציג  ראיות  מותירה  את  בית  הדין  עם  התרשמות  בסיסית  שאינה  נוטה  לגרסת 
 . התובעת

בית  הדין  מחליט  כי  התובעת  אינה  זכאית ,  שניהם  יחד  וכל  אחד  לחוד,  ל"אור  הנימוקים  הנל
שיקול  דעת   פיל  בכתובה  עזאת  אף  על  סמך  ההסמכה  שקבלנו  מאת  הצדדים  לפסוק  .  לכתובתה
  .ושיקול דעת רחב בכל נסיבות התיק אכן מוביל למסקנה זו, בית הדין

 ערה לסיוםה

 : נאמר) 29.12.15(ו "ז טבת תשע"בהחלטת בית הדין מיום י: לסיום נוסיף

ללא  תביעת ,  תמשוך  את  תביעתה  אישההכ  הנתבע  כי  "שלב  זה  מציעה  בב"
 . הוצאות

 . המשיך בתביעהאני רוצה ל: מגיבה אישהה

יא  תחויב היתכן  שיית  הדין  הבהיר  לתובעת  כי  אם  יתברר  שזו  תביעת  סרק  ב
 ."בוחרת להמשיך בתביעתה האישהו, תובהוצא

שלא  להשית  הוצאות  על   בשלב  זה  ית  הדין  מחליטב,  אחר  הפעלת  שיקול  דעת  רחבל,  רםב
 . ההליך בכךים שיסתיכל כ, התובעת

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ
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