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 ה"ב

 1014535/1יק ת

 זורי חיפהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

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

 )ברדליק־סורית ענברדד "כ עו"ב י"ע(ת לוניפ :תתובעה
 גדנ
 )נאייקי חשמומד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 עדר יחסי אישותה שלב בגידת בעל –תובה כ

 סק דיןפ

(ו  "א  בכסלו  תשע"כ הצדדים התגרשו ביום. בפנינו תביעת כתובה של האישה

3.12.15 .( 

שני  הצדדים  קיבלו  בקניין  פסיקת  הכתובה  על  פי .  ח"  ש500,000הכתובה  בסך  כולל  של  

 .כפי שיתואר להלן, שיקול דעת בית הדין

 : נקבע) 9.8.16 (ו"באב תשע'  ה הדין מיוםטת ביתלבהח, זכירנ

(ו  "ב  בסיון  תשע"כ  המשך  לאמור  בסיומה  של  החלטת  בית  הדין  מיוםב
והגיע  עת ,  תם  פרק  הראיות,  ולאור  ביטול  זימונם  של  שתי  העדות)  28.6.16

 . הסיכומים

מתווה  מוסכם )  הימיםין  ימי  הפגרה  במני(ימים    שרהעצדדים  ימציאו  בתוך  ה
  .ת סיכומי הצדדים טרם הכרעההנוח להם להגש

 : נאמר) 29.8.16 (ו"ה באב תשע"כ בהחלטה מיוםו

 21התובעת  תגיש  סיכומיה  בתוך  ,  אור  העובדה  שלא  הוגש  מתווה  מוסכםל
  . יום נוספים21והנתבע בתוך , יום מהיום

 .אכן הוגשו סיכומי שני הצדדיםו

 התובעת יכומיס

 :והנוגעות לענייןואלו תמצית טענות התובעת כאמור בסיכומיה 

 . ולהם בת משותפת2005שאו בשנת נצדדים ה. א

 .שנים האחרונות התובעת ספגה יחס בוטה ומעליב מהנתבעב. ב

 ]. 'ר[נתיים או שלוש טרם ההליכים התברר כי הנתבע מקיים קשר זוגי עם ש. ג

 . נתבע רצה לשקם את הנישואין והתנצל על בגידתוה. ד
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 ]. 'נ[היו בייעוץ זוגי אצל היועצת . תה לשקםיסמחלה ונ ישההא. ה

 . זרה ישהאנתבע התחייב לסיים את הקשר עם אותה ה. ו

 . 2011התברר כי הנתבע ניהל עמה קשר אישי כבר בשנת ] 'ר[' מהלך חקירת הגבב. ז

 . נתבע לא הסכים להגדיל את המשפחהה. ח

בע  ממשיך  בקשר והתברר  כי  הנת,  שכרה  חוקר  פרטי  ישהא  ה2014ראשית  חודש  יוני  ב.  ט
 . זרה ישהאעם אותה 

 . מקביל הודיע הנתבע לתובעת כי הוא רוצה להיפרד ממנהב. י

 . גירושין ישהאתבעה ה, כי הוא עוזב את הביתיע אור הבגידה ולאחר שהנתבע הודל. אי

 . שך כשנהבמנתבע מנע את הגירושין ה. בי

 .ובעת כתובתה ותוספת כתובתה ופיצוית. גי

 . קים הלכתיים לתביעתהצרפת נימומ. די

 בענתה יכומיס

 :ואלו תמצית טענות הנתבע בסיכומיו והנוגעות לעניין

 ). 6.4.2005 (ה"תשס' ו אדר ב"כ צדדים נישאו ביוםה. א

 . ח ברוטו''ש 10,000־הבעל כוחודש לח נטו ''ש 700כ־השתכרה  ישהאעת הנישואין הב. ב

סירבה  לקיים  עם   ישהאמשום  שה,  ותרו  קשיים  ביחסי  האישוריד  לאחר  החתונה  התעמ.  ג
 .פה פעולה בטיפוליתאף לא ש ישהאה. הבעל יחסי אישות

סירבה  לקיום  יחסי   ישהאה,  שנים  משך  כשבעב,  ועד  הפירוד  ישהאעת  הריונה  של  המ.  ד
 .תי פעמיםשמלבד , אישות עם הבעל

 .לשתף פעולה עם המטפלת ישהאסירבה ה, 2012ף בטיפול של שנת א. ה

 . אף לא הפגינה כל חיבה כלפי הבעל ישההא עבר לכךמ. ו

וטיפול   שבועי  כולל  הכנת  ארוחות  בסופ,  בעל  אף  עשה  את  עבודות  הבית  וניקיונותה.  ז
  .בילדה

השתמשה  בחשבונה  הפרטי   ישהאהצדדים  חיו  מהחשבון  המשותף  וה,  ד  לחתונהע.  ח
צברה  חובות פזרנית  בחשבון  המשותף  שניהלו  ו  ייתה  הישהאמהחתונה  ה.  לשימושה  האישי

 . בעל כיסההש גדולים

והם  פנו ,  כי  לא  יוכלו  להמשיך  לחיות  כך  ישהא  הבעל  הודיע  ל2014חודש  פברואר  ב.  ט
 . לפסיכולוג ילדים ללמוד כיצד לבשר לקטינה על הפירוד

 . ה הרכושית בבית המשפטיעהקפיאה את התב ישהאהן זכויות ולכ צדדים לא צברוה. י

 . סירבה ישהאיגרף לבירור העובדות והבעל הסכים לבדיקת פולה. אי

 . מודה שלא קיימו יחסי אישות ישהאשנה הקלטה בה הי. בי

 . כמפורט שם, העמידה שלוש גרסאות שונות ישההא. גי
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 . בדיונים היה בהתאם לגרסת הבעל האמורה מפיו] 'ר[קשר עם ה. די

 .ת המשפחהמחלה ואף בקשה להרחיב א ישהאה, אחר וידוי הבעל על הקשר שלול. וט

 . משום שחשבה שכך עדיף לה, העדיפה כי המטפלת לא תעיד ישההא. זט

 . החל לאחר הפירוד] 'ר[' ידוש הקשר עם הגבח. זי

 . הלכתי –ציין מקורות בפן המשפטי מ. חי

  .ד כאן מתוך סיכומי שני הצדדיםע

 ים בתיקינשתלשלות העניה

  מתוך  ציטוטים  מהחלטות  קודמות ,נפרט  את  השתלשלות  העניינים  בתיק,  טרם  מתן  החלטה

 . שנתנו

  ):בתיק הגירושין) (22.5.15 (ה"בסיון תשע' ד יוםמאשית נצטט מתוך החלטת בית הדין ר

 . ישהאפנינו תביעת גירושין של הב

אך  מבקש  לסיים  קודם  לכך  את  ההליך  בבית ,  בעל  מסכים  להתגרשה
 . המשפט

בבית .  7בגיל  ,  ה  אחתלהם  ילד.  פרודים  כשנה,  שנים  שרעצדדים  נשואים  ה
אין  דירה ,  וילדה  וכן  לשמירת  זכויות  ישהאהמשפט  ישנה  תביעת  מזונות  

 . לצדדים

 של  בת  זוגו  שמה,  הבעל  בוגד  כבר  תקופה  ארוכה:  מפרטת  תביעתה  ישההא
הוא  ביקש ,    גיליתי  שהוא  בוגד2012בשנת  .  דורשת  את  הכתובה,  ]'ר  [–

כשנה  הוא  החליט  לעזוב  את לפני  .  אך  הלכנו  לייעוץ,  להישאר  ומחלתי  אז
ואכן  זו  אותה ,  חוקר  פרטי  הביא  ממצאיו.  זו  ישהאהבית  והבנתי  שזה  קשור  ל

 . ישהא

הלכנו  לטיפול  בתחום ,  תבעייתי  היתיהתחילת  הקשר  שלנו  :  בעל  מגיבה
 ישהאשנים  לאחר  שה  בעשבמשך  .  הפסיקה  את  הטיפול  ישהאה.  האינטימי

משום  קנאה  של ,  וגם  אז.  עמייםקיימנו  יחסי  אישות  רק  פ,  נכנסה  להיריון
אני .  תובעת  ממני  מוניטין  ישהאה.  נשארתי  בבית  רק  בגלל  הילדה.  ישהאה

 . ח''ש 15,500שכרי לחודש , מהנדס אזרחי

 . ח''ש 500,000 כולל של הכתובה בסך: ישהאה את כוחבוענת ט

 . יני בית הדיןעכתובה הוצגה לה

יש  גם .  בגידת  הבעל  דותל  אועכחות  ויש  לנו  ה:  ישהאה  את  כוחבוסיפה  מ
 . שיחות לולמת

  .וכחותהך שאין צורך בכענה זו טית הדין מציין כי הבעל לא הכחיש ב

ח ''  ש16,800ח  ויהוא  מרו,  ח  יותרויהבעל  מרו:  שיכה  ממישה  האאת  כוחב
נוהל .  ל  כתובתהכל  תביעת  עעומדת    ישהאה.  וכן  מקבל  רכב  ממקום  עבודתו

נוהל ,  ד  עד  היום  לחשבון  המשותףכל  שכרו  של  הבעל  הופק.  משא  ומתן
 . יש הסדרי ראיה טובים. רק לכתובה א ומתןשמ

הטיפולים ,  בעייתית  מהתחלה  יתההיהזוגיות  :  הבעל  את  כוחבגיבה  מ
פירוק  הנישואין ,  הבעל  ביקש  אישה  ליחסי  אישות,  ישהאו  ביוזמת  הפסקהו
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התקרבה  לבעל  רק  כדי   ישהאה,  לא  נעשה  בגלל  רומן  של  הבעל  עם  אחרת
זה .  אף  שהוא  התחנן,  כ  שש  שנים  לא  היו  יחסי  אישות"אח.  לדת  ילדל

 . רלוונטי אף לכתובה

 . ד כאן עיקרי טענות הצדדים ההדדיותע

אשר  לאור ,  ני  אנשים  בוגרים  והוגניםשלפניו  שבית  הדין  מתרשם  ,  בכןו
נקודת .  נסיבות  כאלו  ואחרות  החליטו  לסיים  את  קשר  הנישואין  ביניהם

ת בי,  אשר  לאור  טענות  הצדדים,  היא  שאלת  הכתובההמחלוקת  העיקרית  
 . ה זו בנסיבות הנטענותיהדין צריך לדון בכובד ראש בסוג

  יום  לסיום 30ית  הדין  מפנה  את  הצדדים  לניהול  משא  ומתן  בתוך  ב
ההבנות   ל  אודותעיש  לדווח  בתוך  התקופה  .  המחלוקות  הנוגעות  לגירושין

 . וההסכם שהושג

משוכנע  כי  המשימה  אפשרית ,  שני  הצדדים  כוחות  אבבהכירו  את  ,  ית  הדיןב
  !בהחלט

ובית ,  הצדדים  רשאים  להגיש  בקשה  לקיום  דיון  גישור,  א  יושג  הסכםלם  א
  .הדין ישקול הבקשה לגופה

 ):בתיק הגירושין) (1.12.15(ו "ט בכסלו תשע"כן נצטט מתוך החלטת בית הדין מיום י

הבעל  בוגד  עם ,  א  חיים  יחדשנה  וחצי  הם  ל:  ישהאה  את  כוחבטוענת  ,  יוםכ
 . תובעת כתובה ישהאה, אחרת

 . הוצגה לבית הדין, ח''ש 500,000 כולל של כתובה בסךה

אתמול  היה  דיון  בבית  המשפט  והודענו :  ישהאה  את  כוחבמשיכה  וטוענת  מ
מבחינתנו .  התביעה  לאיזון  זכיות  הוקפאה,  כי  אנו  תולים  יהבנו  בבית  הדין

שמורה  לנו ,  אם  לא  תיפסק  כתובה,  ון  זכיותאנו  תובעים  כתובה  ולא  איז
נבקש  שהם  יתגרשו .  היו  לנו  הצעות  לסיום.  הזכות  לתבוע  בבית  המשפט

הבעל  לא  יכול  להחזיק בה כבת ערובה ולא .  ון  לאחר  הגטידעתה  והכתובה  ת
 . וא בוגדהעוד בלשחרר אותה 

 רגילים  ומנסה  לסחוטתהיא  עושה  ,  אני  מוחזק  בן  ערובה:  גיב  הבעלמ
היא .  יש  רק  חובות,  היא  ניסתה  לסחוט,  צלחתיהניסיתי  לגרש  ולא  ,  םכספי

מאז  הנישואין  קיימנו  יחסי .  איימה  שתגיש  תביעת  נזיקין  על  סירובי  לגרש
 . סיכמנו שאעזוב את הבית, נדחפתי לבגידה שלא מרצוני, אישות פעמיים

הוא  חי  שנים  כבעל ,  ישהאאף  פעם    ייתההלבעל  לא  :  הבעל  את  כוחבגיבה  מ
הוא .  ישהאהוא  נשבר  והוא  רוצה  .  פרנס  וטיפל  בילדה  בלא  יחסי  אישותש

היא .  ישהאהוא  הכיר  ,  לאחר  כמה  שנות  נישואין,  נשבר  והוא  לא  מכחיש
בבית  המשפט  היא  לא  מבקשת  לחלק .  ידעה  מזה  והם  המשיכו  את  הנישואין

אך ,  נשחרר  בשמחה.  היא  לא  מוכנה  לשלם.  רק  חובות,  רכוש  כי  אין  מה
  .מאיימת בהגשת תביעת נזיקין ישהאה. ר את הבעלעליה לשחר

 . ד כאן תמצית עיקרי טענות הצדדים ההדדיותע

כאשר  הכתובה  תידון ,  שלב  זה  בית  הדין  הציע  כי  הצדדים  יתגרשו  עתהב
 . ותוכרע לאחר הגט

ן  פסיקת ייושני  הצדדים  קבלו  בקנ,  הסכימו  לכךם  כוחות  אבני  הצדדים  וש
 .  הדיןשיקול דעת בית פיל כתובה ע

 . בית הדין מאשר את הסכמת הצדדים להתגרש, בכןו
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 . ש לפתוח תיק לסידור גטי

. כבר  עתה  ייקבע  דיון  להוכחות  בתביעת  הכתובה,  בקשת  שני  הצדדיםכ
 . הכתובה תידון לאחר הגט

כי  ככל   ישהאה  את  כוחבבית  הדין  רושם  לפניו  את  הצהרת  ,  כל  מקרהב
ולפחות ,  יות  כספיות  בבית  המשפטשתיפסק  כתובה  היא  לא  תתבע  איזון  זכו

וזאת  לאור  הפסיקה  המקובלת  בבתי  הדין  כי  לא ,  בגובה  הכתובה  שתיפסק
כפי  הצהרת ,  קבלת  זכויותיו  הכספיות  של  הבעל  חד  עםיניתן  לגבות  כתובה  

 . בדיון ישהאה את כוחב

מה  שנוגע  לעצם )  28.3.16  (ו"תשע'  ח  באדר  ב"י  עוד  נצטט  מתוך  החלטת  בית  הדין  מיוםו
 : התביעה

 קירת התובעתח

 . הנתבע מבקשת לחקור ראשונה את כוחב

הגשתי  תביעת :  ואלו  תשובותיה,  הנתבע  את  התובעת  את  כוחבוקרת  ח
 נתשמ]  'ר[הוא  הכיר  את  הבחורה  .  בעלי  בגד  בי  לאורך  הרבה  שנים,  גירושין

הוא  שכח  את ,  גלשתי  במחשב  הביתי,  2012  נתשבם  מועד  מסויב.  2008
תוכן  ההודעות  שלו  ושלה  לא .  תי  התכתבויות  שלו  ושלהפתוח  וראי  המייל

עמו  על  זה  והוא י  תעמּת  ה.ום  לספק  בדבר  מהות  הקשר  ביניהםקהותירו  מ
ב  במקום  עבודתו רהוא  סיפר  שהיא  פקידת  ע,  הודה  שהוא  מקיים  עמה  רומן

הוא ,  והוא  נשבראתו  הוא  סיפר  שהיא  התעקשה  לקשר    .הקודם  וכך  הכירו
עמדתי .  א  שלו  ראתה  והתרצה  שתספר  ליימא]  [...א  לביתה  בשבסיפר  

זה היה בשנת , כאב לי ולא רציתי לפרק, למחול  או לפרק  אםהבצומת  דרכים  
הלכתי  על .  2011־הוא  הודה  בפניי  שהרומן  נמשך  כבר  כשנה  דהיינו  מ.  2012

, ]'נ[ול אצל פהיינו בטי. למטפלת זוגית כתלתי לרלכן בח, שלום בית ושיקום
הבעל .  היו  קשיים,  לא  הסתדרנו.  י  לא  היינו  נשואיםבפעם  הראשונה  אול

וא  התייחס ה,  הבעל  התנכר  לי  כי  קיים  זוגיות  עם  אחרת.  כועס  ועצבני  מאוד
נישאנו .  הנישואין  היו  לא  פשוטים.  ק  כרחם  להשכרה  לבת  שהולדתירי  לא

לפני  הלידה  היינו  כבר  אצל  מטפלת ,  2008  נתשהילדה  נולדה  ב.  2005בשנת  
הבעל  הציע  לי  נישואין  למרות ,  2004או    2003  נתשב  ינוהי]  'ר[אצל  .  אחת

אני  לא  מסכימה .  לא  מומחית  למיניות]  'ר['  הגב.  אהבתי  אותו.  הקשיים
נפסק כי ] 'ר[' הטיפול אצל גב.  תתמקד  בבגידה]  'ש['  גב.  שהיא  תבוא  להעיד

כשהחלטנו  להינשא  לא  היה  סבל  אף  שהיה .  החלטנו  שאין  צורך  ונישאנו
לא  סירבתי  לקיים  יחסי .  הייתי  סובלת  לא  הייתי  נישאתאם  ,  איש  קשה

. לא  זוכרת  כמה  פעמים  קיימנו  יחסי  אישות,  לאחר  שנולדה  הילדה.  אישות
הוא לא אמר לי שאי קיום יחסים יפרק את . לא פעם בשנה. בטוח  לא פעמיים

מפרטת  מה .  ם  עבורוג  כולהעשיתי  .  טובה  כאשת  איש  ישהאאני  .  הנישואין
. לא  מאמינה  שיבואו  אנשים  להעיד  שלא  עשיתי  זאת.  להבעל  אהב  לאכו

, לא  הלכתי  לעבודה  למחרת,  לאחר  שגיליתי  מהבגידה  היו  לי  ימים  קשים
. ומחלתי  לו  ,והחלטתי  לבחור  בשלום  בית,  ת  נפשוהייתי  עסוקה  בחשבונ

בקשתי  להקשיב  לשיחה ,  לי  שהוא  רוצה  להפסיק  אתה  את  הקשר  מראהוא  
אך  הוא  סירב  שאשמע  את ,  ת  הקשר  ביניהםא  שהוא  אומר  לה  שהוא  יסיים

הוא  התחייב  שיפסיק  את ,  ודנו  על  הבגידה,  ]'ש[אז  הלכנו  ליועצת  .  השיחה
הריחוק  לא .  התנכר  אליא  הו,  ינינובנוצר  ריחוק  .  אך  הוא  לא  הפסיק,  הרומן

, אני  לא  מאמינה  למכשיר  הפוליגרף.  ירבתי  לקיים  יחסי  אישותסש  גללבהיה  
רציתי  יותר ,  שנים  שרעהוא  שיקר  אותי  .  ר  אמתהוא  לא  נוצר  למי  שדוב

הוא  התעקש  על ,  40אני  כבר  בת  .  הוא  מנע  ממני  להוליד  יותר,  מילדה  אחת
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הוא  רצה .  לא  הסכמתי  לכך  ולא  השתמשתי  אף  פעם  בכך.  אמצעי  מניעה
השתמשנו  באמצעי  הגנה .  אך  לא  לקחתי  כי  אני  מעשנת,  שאקח  גלולות

זה  היה .  רק  לפני  שנישאנו.  בגידהה  בעת  לא  הכירה  אותנו]  'ר['  גב.  נוספים
הוא  איים .  אני  לא  מתנגדת  אך  זה  מיותר.  אחר  שהיינו  יחדלשנים    שלוש

הוא .  2012  נתשזה  היה  אחר  הבגידה  הראשונה  ב.  את  הבית  בעבר  שיעזוב
אני  לא  מוותרת  על .  והקלטתי]  'נ[דברתי  עם  .  אמר  שהוא  לא  אוהב  אותי

זה  הפתיע  אותי  שהוא ,  שביליבוק  גדול  ש  ייתההעזיבתו  את  הבית  .  החיסיון
. לא  צפיתי  זאת,  יום  קודם  היינו  בטיול  עם  חברים  והיה  יום  כיף  יחד  .עוזב

הלכנו .  ו  להכין  את  הילדהנית  עוד  תקופה  אחרי  הודעתו  כי  רציבהוא  נשאר  ב
אחר  שהודענו לספר  ימים  מ.  ם  לאחר  הודעתויילפסיכולוגית  ילדים  שבוע

ר  שהוא  לא אמוהוא  ,  תחננתי  שלא  יפרק  את  הביתבכיתי  וה.  הוא  עזב,  לילדה
והבנתי  שהוא  הולך .  ארישאוהב  אותי  ואני  לא  יכולה  להכריח  אותו  לה

כולל  ארוחות ,  ביתב  כולהעשיתי  ,  שמר  על  נישואיןל  כולהעשיתי  .  לאהובתו
א  יכולתי  לסבול לף  על  פי  שא,  משפחתיות  עם  משפחתו  שלא  סבלו  אותי

נו  ללכת  לבית  מלון  אך  הוא  הודיע  שהוא ביקשתי  ממ.  אותו  אחרי  הבגידה
 . עוזב את הבית

 . הנתבע מצהירה כי סיימה חקירתה את כוחב

 דיקות הפוליגרף שביצע הבעלב

הנתבע  להסתמך  על  בדיקות  הפוליגרף  שביצע   את  כוחבשלב  זה  מבקשת  ב
, הבעל  מאמין  בבדיקות  אלו:  ומוסיפה.  הבעל  וזימון  המטפלות  הזוגיות

 . ויש לו תוצאות, וליגרףהבעל ביצע בדיקת פ

באשר  לבדיקת .  ור  לעילאמראה  ה  –באשר  להעדת  המטפלות  הזוגיות  ,  ןובכ
בית  הדין  אינו  מאשר  בדרך  כלל  בדיקות  פוליגרף  שלא   –הפוליגרף  

. כאשר  רק  בהסכמה  בית  הדין  יכול  להסתמך  עליהן  בפן  ההלכתי,  בהסכמה
וליגרף  שמבצע  צד בית  הדין  אינו  רואה  משמעות  ראייתית  בבדיקת  פ,  בנוסף

שהרי  אין  לדבר ,  ולמותר  לציין  הנימוק  לכך,  כזה  או  אחר  באופן  חד  צדדי
  .יה הנוחות לוותוכל אחד יוכל לבחור בדרך זו את הבדיקה ותוצא, סוף

 :תווה להמשך ההליךמ

 . יקבע דיון הוכחות נוסףי

 . התובעת לחקור את הנתבע את כוחבתהיה רשאית , דיון הבאב

העדה  שלא  הופיעה  לדיון  היום  תוזמן  לדיון  הבא ,  אמור  לעיללאור  ה,  נוסףב
ח  לשם  הבטחת ''  ש700עם  שחרור  בהפקדת  מזומן  בסך  ,  בצו  הבאה

 . הופעתה

יהיה ,  יחפוץ  בהעדת  עדים  מעבר  לאלו  שלא  אושרה  עדותם  י  מהצדדיםמם  א
ציין  את  מהות  העדות יה  בש  רשאי  לפנות  לבית  הדין  בבקשה  מתאימה

      .ד לצדדיםהנדרשת וייחוס הע

 ): 28.6.16 (ו"יוון תשעבסב "כ יוםמן נביא ציטוטים מתוך האמור בהחלטת בית הדין כ

תוותר  על  התביעה  לאיזון  זכויות   ישהאכי  ה  ישהאה  את  כוחבטוענת  ,  יוםכ
 .במקרה של פסיקת כתובה

  .יש חובות כי הנתבע כי הם יתבעו איזון את כוחבוענת ט

4.5.16שזומנה בהחלטה מיום  שנייהההעדה  .  ןהופיעה  בבית  הדי]  'ר[עדה  ה
 . לא הופיעה, ]'ר[' היועצת הגב, 
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אני :  התובעת  את  כוחבואלו  תשובותיה  לחקירת  ]  'ר['  וכנסה  לעדות  הגבה
אני  מכירה  את  הנתבע ,  2008בשנת  [...]  עבדתי  עם  הנתבע  בחברת  ,  29בגיל  

. שםאתו  ת  אני  זו  שמתנשק.  ח  החוקר"זו  אני  בתמונות  של  דו.  2008משנת  
הוא  סיפר  שסוכם  עם  אשתו  שהם  יצאו  עם .  ידעתי  אז  שהוא  נשוי  ופרוד

ח "אכן  הדו.  אשתו  על  הנייר  והוא  עזב  את  הבית  ייתהההיא  .  אנשים  אחרים
. אני  די  בטוחה  שהוא  עזב  בתחילת  אפריל,  אכן  אנו  בתמונה  שם,  14מאפריל  

זב  את שהוא  עו  ישהאהוא  הודיע  מראש  ל.  לא  זוכרת  תאריכים  מדויקים
מפגש  המתועד  היה היתכן  שי,  לא  זוכרת  מתי  פעם  ראשונה  נפגשנו.  הבית

עוד   ברי־חהיה  קשר  נפשי,  ציה  קודםאקהיה  קשר  אינטר.  המפגש  הראשון
הקשר  הנפשי  האינטימי  החל  לפני .  למפגשים  אינטימיים  שהתפתח,  קודם

, היו  שיחות  טלפון.    היה  בינינו  כבר  קשר2011בערך  בשנת  .  כמה  שנים
הנתבע .    לקשר  אינטימי2011התחלנו  להיפגש  בשנת  .  ת  וקשר  נפשיחברו

שלי  לא  הסכימה  שגבר  נשוי   ימאא.  2011זה  היה  בשנת  .  ביקר  אצלי  בביתי
 . יבוא אלי

ידוע  לי  שהוא .  הנתבע  לא  מעשן  סמים  בנוכחותי:  מוסיפה  העדה  ומשיבהו
 כי  לעדות  האחרונה  לא  הופעתי.  אך  לא  בבית  שלנו,  ל"עישן  כשהוא  טס  לחו

הייתי  מלווה ,  ידעתי  שיש  דיון  כמה  ימים  קודם.  לא  הגיע  לידי  כל  מסמך
. ציירתי  את  הנתבע  ואותי.  וכן  לא  נמסר  לי  ביד,  זה  לא  הגיע  בזמן.  לחתונה

קבלתי .  זה  קרה  לאחר  שהוא  עזב  את  הבית.  לא  רלוונטי  תמונות  עירום
תבע קבלתי  אף  תמונה  של  הנ.  תמונה  או  שתיים,  תמונות  עירום  של  הנתבע
בבית  לא  ראיתי .  זה  קרה  בטיול  מאמשטרדם.  מעשן  סמים  מסוג  גראס

 . שהנתבע מכין סמים

 . 2011העדה מודה שהקשר הרומנטי החל בשנת : התובעת את כוחבוענת ט

ח "ראיתי  את  דו:  ואלו  תגובותיה,  הנתבע  חוקרת  את  העדה  את  כוחב
  לו  מתנה הלכנו  לקנות,  הצילום  שלי  היה  לאחר  עזיבתו  את  הבית.  החקירה

הקשר  לא .    כולל  מפגשים2011היה  קשר  אינטימי  משנת  .  ליום  הולדת
הנתבע .  גילתה  את  הקשר  ישהאה  כי  2011הוא  נפסק  בשנת  ,  המשיך  ברצף

שיתפנו  בחיים .  הסביר  לי  כי  הוא  מתנתק  ממני  כדי  להציל  את  נישואיו
סיפרתי  לו  על  מערכת  יחסים  שלי  שנגמרה  והוא  סיפר ,  הפרטיים  בעת  הקשר

שיתף  אותי  בבדידות  שלו  ותסכולים  שלו  מול .  ל  המערכת  הנישואין  שלוע
 . ללא מילה טובה, אשתו

היה לנו קשר . היה עדיין קשר, גם כשנפסק הקשר: גיבה לשאלות בית הדיןמ
אז .  מה  טלפונים  באמצע  לראות  שבכל  בסדר  אתוכאליו    הרמתי,  נפשי  חזק

  החליט  לעזוב  את הקשר  חודש  רק  כשהוא.  כבר  לא  עבדנו  באותו  מקום
. לא  היה מפגש,  בעת  הנתק  היו  לנו  רק  כמה  שיחות  בודדות.  הקשר  עם  אשתו

סיפר  לי  שהוא  רוצה  לעזוב  את  הבית  ושהוא  יידע ,    הוא  התקשר2014בשנת  
הוא ,  הוא  ידע  שאני  פנויה.  שכל  אחד  יוכל  להיפגש  עם  אחרת  ישהאאת  ה

  .שאל אותי

הוא  סיפר  לי :  אלו  תשובותיהו,  הנתבע  וחוקרת  את  העדה  את  כוחבמשיכה  מ
זה .  היה  לי  קשה  להאמין.  שהתובעת  מסרבת  לקיים  יחסי  מין  מאז  שהרתה

 הקלטת  שיחה  עם  התובעתי  ידל  הוא  הוכיח  לי  זאת  ע.  היה  מדובר  על  שנים
 . ההקלטה אצלי. ה היא הודתה שמאז הלידה של הבת לא קיימו יחסיםבש

 . הנתבע להשמיע את ההקלטה את כוחבבקשת מ

 .התובעת מתנגדת להשמיע דרך העדה  כוחאתב
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. אני  לא  עישנתי  סמים  ואף  בבית  מעולם  לא  עישנו:  וסיפה  ומשיבה  העדהמ
לא  סיפר  לי  שבית  שלו  הם  עשנו .  הוא  לא  עישן,  ל"למעט  מקרה  אחד  בחו

 . סמים

 קירת הנתבעח

הקשר  האינטימי :  ואלו  תשובותיו  לה,  התובעת  את  הנתבע  את  כוחבוקרת  ח
, רנויבז  רק  דאש  הקשר  כלל  טלפונים  של  כמה  שבועות,  2011החל  בשנת  

, זה  קרה  פעם  אחת.  כולל  קשר  מיני.  ולאחר  מכן  כמה  מפגשים  אצלה  בבית
לאחר  מכן  עוד ,  זה  היה  פעם  ראשונה.  מעדתיו  היא  הזמינה  אותי  לקפה

הקשר .  זה  היה  בבקרים  כשהוריה  לא  היו,  בבית  של  הוריה,  מפגשים  ישהש
 משחיחסי  אישות  היו  בערך  ,  חודשים  רבעהא  אולי,  היה  כמה  חודשים

 שרהעאך  בטוח  שהיו  פחות  מ  ,  אני  לא  סגור  על  המספר  הזה.  פעמים
] 'ר[כתבתי  ל.  זה  היה  יום  ששי.  תפסה  אותי  ישהאאז  ה.  מפגשים  מיניים

וסיפרתי ,  ראתה  ישהאואז  ה,  והשארתי  את  המחשב  פתוח,  הלכתי  לנוח,  מייל
לא  רציתי  לפגוע .  סיים  וכל  פעם  טיפולניסינו  תמיד  ל.  התנצלתיו  כולהלה  

. רציתי לשקם בגלל הבת המשותפת. בקשתי  סליחה ובקשתי לאחות.  ישהאב
בעיקר  על  העדר  יחסי ,  דברנו  על  הבעיות  הזוגיות]  'ש[בשיחות  אצל  היועצת  

אז  חיפשתי ,  2014הכרזנו  על  העזיבה  בפברואר  .  ואף  על  הבגידה,  אישות
את  הבית  עזבתי ,    לדעת  איך  לספר  לילדהדירה  והלכנו  לפסיכולוגית  ילדים

מה .  מאז  חוזה  השכירות  שלי,  1.4.14זה  היה  ביום  .  2014בתחילת  אפריל  
אכן  ישנתי  בבית  בתחילת ,  שכתוב  בכתב  ההגנה  שבסוף  אפריל  עזבתי

שבוע  קודם  התקשרתי  לה ,  ח  חוקר  מיום  הולדת  שלי"התמונות  בדו.  אפריל
לא  קוימו  כל   2008ידת  הבת  בשנת  מאז  ל.  והודעתי  לה  שאני  עוזב  את  הבית

ח  וחשבתי ''  ש500,000כתוב  שם  סך  ,  זו  כתובתי.  יחסי  אישות  עם  אשתי
 . שחיי יהיו מאושרים

. ח  נטו''  ש15,500אני  מרוויח  .  כיום[...]  אני  עובד  בחברת  :  מוסיף  ומשיבו
 . מהנדס

שכרי  הוא ,  אני  עובדת  בחברת  תרופות:  משיבה  לשאלת  בית  הדין  ישההא
   .ח''ש 6,700

 שמעת קלטתה

טענת  כי  רק  לאחרונה  נודע  להם .  הנתבע  להשמיע  קלטת  את  כוחבבקשת  מ
 . מהקלטת שהיה אצל בת זוגתו

להתייחס  לראיה  שמוגשת  במהלך   י  אפשרא:  התובעת  את  כוחבוענת  ט
 .לא בדקתי אותה, הדיון

אולם  איכות  השמעת  הקלטה  לא  היה .  ית  הדין  אישר  את  שמיעת  הקלטתב
 . טובה

 . בע רשאי להציג תמליל מקצועינתה

 י קיום יחסי אישותא

 מונהשרק  פעמיים  במשך  ,  לא  קיימה  עמי  יחסים  ישהאה:  נתבע  מוסיףה
 . שנים

הוא  מנע .  הוא  השפיל  אותי,  הוא  זה  שהתנכר  אלי:  תובעת  מגיבה  ומוסיפהה
הוא הסכים לקיים יחסים רק באמצעי . הוא  לא  רצה יחסי אישות,  ממני  ילדים

 .ו יחסי אישות בתדירות חודשיתהי. מניעה
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 . ד כאן תמצית עיקרי הטענות והדיון הנוכחיע

, הנתבע  קיים  קשר  אישי,  למעשה  עולה  כי  בעת  תקופת  חי  הנישואין,  בכןו
אך ,  אמנם  ייתכן  שבשלב  מסוים  הקשר  נפסק.  עם  העדה,  כולל  יחסי  אישות

. פוניהיה  קשר  טל,  בשלב  ההפסקה.  בעת  הפירוד  או  קודם  לו,  חודש  לבסוף
לא  יהיה  ניתן  לשלול  את .  היה  זה  קשר  קל  וביוזמתה,  לטענת  העדה

. ריחק  אותו  לבסוף  מאשתו,  של  הבעל"  נשף  בערפו"האפשרות  כי  קשר  זה  ש
לבעל  טענה  קשה  באשר  להעדר  יחסי  אישות  מצד  אשתו  במשך  כמה ,  ברם

אף  שטוענת  שהבעל  הוא ,  יה  בסדרה  כולהטוענת  ש,  מכחישה  ישהאה.  שנים
נראה  שלא  יהיה  ניתן .  סכים  לקיים  יחסי  אישות  ללא  אמצעי  מניעהזה  שלא  ה

ללא  הצעה  לבדיקת  הצדדים ,  לברר  עובדה  זו  לאשורה  באופן  מוחלט
לא עליה , אם תבוצע, אף הבדיקה. ככל שהצדדים יסכימו לכך, במכונת אמת

היינה  לתוצאות  הבדיקה  השפעה תך  בהחלט  א,  תקום  ותיפול  כל  ההחלטה
   .זוחלטה המסוימת על 

' והגב]  'נ['  עדות  היועצות  הגב  לאליו  יוזמנו,  יקבע  דיון  אחרון  להוכחותי
] 'ר['  העדה  הגב.  הצדדים  ימציאו  פרטי  כתובת  מדויקת  של  שתיהן].  'ר[

בית  הדין  יבחן  עם .  בשל  אי  הופעתה  לדיון  היום,  תוזמן  בהתראה  לצו  הבאה
יתכן יהעדר  יחסי  אישות  ש:  ל"העדות  את  שתי  הסוגיות  העיקריות  הנ

 . עיבו על חיי הנישואין והשפעת בגידת הבעל על המערכת הזוגיתהש

  .תבקשו סיכומים לקראת הכרעהיית הדן שואף כי לאחר הדיון הבא ב

' ה  ת  בית  הדין  מיוםטובהחל,  בית  הדין  כי  היועצות  לא  יוזמנו  לדיון  ל  ידיעמעשה  הוחלט  ל
  :נקבע כי) 9.8.16 (ו"באב תשע

(ו  "ב  בסיוון  תשע"כל  החלטת  בית  הדין  מיום  המשך  לאמור  בסיומה  שב
והגיע  עת ,  תם  פרק  הראיות,  ולאור  ביטול  זימונם  של  שתי  העדות  )28.6.16

 . הסיכומים

מתווה  מוסכם )  ן  הימיםייימי  הפגרה  במנ(ימים    עשרה  צדדים  ימציאו  בתוךה
  .הנוח להם להגשת סיכומי הצדדים טרם הכרעה

  :נאמר) 29.8.16 (ו"עה באב תש"כ לטת בית הדין מיוםחבהו

 21התובעת  תגיש  סיכומיה  בתוך  ,  אור  העובדה  שלא  הוגש  מתווה  מוסכםל
  . יום נוספים21והנתבע בתוך , יום מהיום

 . והגענו לעת ההכרעה ,אכן הוגשו סיכומי הצדדיםו

 יון והכרעהד

קת פסיין  שני  הצדדים  קבלו  בקני,  ברם,  ח''ש  500,000  כולל  של  הכתובה  בסך,  אמור  לעילכ
 .שיקול דעת בית הדין פיל כתובה ע

, מודה  בכך,  הבעל  בגד  באשתו  טרם  הגט:  מסתכמים  בכך  הצדדים  ענותטעיקרי  ,  מעשהל
אי  קיום  יחסי   ל  אודותעלבעל  טענות  קשות  ,  לעומת  זאת.  אך  טוען  שהיה  זה  רק  לאחר  הפירוד

 . כמתואר לעיל, מכחישה זאת באופן קוטבי ישהאוה, אישות מצד אשתו

דותן  של  המטפלות   עאם  היינו  שומעים  את  עד  גבול  מסוים  יכלו  להתברר    אלוושאיםנ
לא  נוכל ,  קשתם  לאי  הופעהבעובדה  כי  בית  הדין  כיבד  את  האולם  בשל  ,  הזוגיות  של  הצדדים

 . ומר שבתיקחל העונסתפק בממצאים שעלו במהלך הדיונים ו, להסתמך על כך לשם בירור יסודי
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' ד  יוםממתוך  החלטת  בית  הדין  (טענה  התובעת  ,  הגירושיןבדיון  הראשון  בתביעת  ,  אמורכ
 ): 22.5.15 –ה "יוון תשעבס

. דורשת  את  הכתובה,  ]'ר  [ל  בת  זוגוששמה  ,  בעל  בוגד  כבר  תקופה  ארוכהה
אך  הלכנו ,  הוא  ביקש  להישאר  ומחלתי  אז,    גיליתי  שהוא  בוגד2013בשנת  
 ישהאזה  קשור  ללפני  כשנה  הוא  החליט  לעזוב  את  הבית  והבנתי  ש.  לייעוץ

 . ישהאואכן זו אותה , חוקר פרטי הביא ממצאיו. זו

  :אך טען לעומתה, שלו עם הנטענתר הנתבע לא הכחיש את הקש, אכןו

. הלכנו  לטיפול  בתחום  האינטימי,  תבעייתי  היתיהחילת  הקשר  שלנו  ת
נכנסה   ישהאשנים  לאחר  שה  בעשבמשך  .  הפסיקה  את  הטיפול  ישהאה

. ישהאמשום  קנאה  של  ה,  וגם  אז.  י  אישות  רק  פעמייםקיימנו  יחס,  להיריון
אני  מהנדס .  תובעת  ממני  מוניטין  ישהאה.  נשארתי  בבית  רק  בגלל  הילדה

 . ח''ש 15,500שכרי לחודש , אזרחי

(ו  "ט  בכסלו  תשע"כ  ראו  אף  טענת  הבעל  האמורה  במסגרת  החלטת  בית  הדין  מיוםו
 : באשר לנסיבות הבגידה מבחינתו) 11.12.15

, נדחפתי  לבגידה  שלא  מרצוני,  נישואין  קיימנו  יחסי  אישות  פעמייםאז  המ
 . סיכמנו שאעזוב את הבית

' ח  באדר  ב"י  לכך  מתוך  חקירתה  וכאמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום  ישהאראו  תגובת  הו
 ): 28.3.16 (ו"תשע

לא זוכרת כמה פעמים , לאחר שנולדה הילדה. א סירבתי לקיים יחסי אישותל
הוא  לא  אמר  לי  שאי .  לא  פעם  בשנה.  בטוח  לא  פעמיים.  ותקיימנו  יחסי  איש

 .קיום יחסים יפרק את הנישואין

  :באשר לכך) 28.6.16 (ו"ב בסיוון תשע"כ עת בדיון מיוםבראו אף הצהרת התוו

הוא  לא  רצה ,  הוא  מנע  ממני  ילדים.  הוא  השפיל  אותי,  וא  זה  שהתנכר  אליה
היו  יחסי  אישות .  צעי  מניעההוא  הסכים  לקיים  יחסים  רק  באמ.  יחסי  אישות

 .בתדירות חודשית

בתחום יחסי  הצדדיםן  כן  היה  איזה  קושי  או  ריחוק  בישאמתגובות  אלו  נוצר  רושם  ,  מעשהל
  .על המניע לכך" לשים את האצבע"אף שלא ניתן עדיין , האישות

 :ל"הנתבע בדיון הנ את כוחבעוד מטענות ו

הוא  חי  שנים  כבעל ,  ישהאם  אף  פע  ייתההלבעל  לא  :  הבעל  את  כוחבגיבה  מ
הוא .  ישהאהוא  נשבר  והוא  רוצה  .  שפרנס  וטיפל  בילדה  בלא  יחסי  אישות

היא .  ישהאוהוא  הכיר  ,  לאחר  כמה  שנות  נישואין,  נשבר  והוא  לא  מכחיש
 .ידעה מזה והם המשיכו את הנישואין

באדר ח  "  יר  בהחלטת  בית  הדין  מיוםווכאמ,  ן  ראו  טענות  התובעת  כפי  שתיארה  בחקירתהכ
 ): 28.3.16 (ו"תשע' ב

, 2008  נתשמ]  'ר[הוא  הכיר  את  הבחורה  .  עלי  בגד  בי  לאורך  הרבה  שניםב
הוא  שכח  את  המייל ,  גלשתי  במחשב  הביתי,  2012  מועד  מסוים  בשנתב

תוכן  ההודעות  שלו  ושלה  לא  הותירו .  פתוח  וראיתי  התכתבויות  שלו  ושלה
ו  על  זה  והוא  הודה עמי  התעמּת  .מקום  לספק  בדבר  מהות  הקשר  ביניהם

קידת  ערב  במקום  עבודתו  הקודם פהוא  סיפר  שהיא  ,  ים  עמה  רומןישהוא  מק
הוא  סיפר ,  הוא  סיפר  שהיא  התעקשה  לקשר  אתו  והוא  נשבר,  וכך  הכירו
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עמדתי  בצומת .  שלו  ראתה  והתרצה  שתספר  לי  ימאא[...]  א  לביתה  בשב
. 2012ה  בשנת  זה  הי,  כאב  לי  ולא  רציתי  לפרק,  למחול  או  לפרק  אםהדרכים  

הלכתי  על  שלום .  2011־הוא  הודה  בפניי  שהרומן  נמשך  כבר  כשנה  דהיינו  מ
, ]'נ[ול  אצל  פהיינו  בטי.  למטפלת  זוגית  כתלתי  לרלכן  בח,  בית  ושיקום

הבעל .  היו  קשיים,  לא  הסתדרנו.  בפעם  הראשונה  אולי  לא  היינו  נשואים
וא  התייחס ה,  חרתהבעל  התנכר  לי  כי  קיים  זוגיות  עם  א.  כועס  ועצבני  מאוד

נישאנו .  הנישואין  היו  לא  פשוטים.  ק  כרחם  להשכרה  לבת  שהולדתיראלי  
לפני  הלידה  היינו  כבר  אצל  מטפלת ,  2008  נתשהילדה  נולדה  ב.  2005בשנת  

הבעל  הציע  לי  נישואין  למרות ,  2004או    2003  נתשב  ויניה]  'ר[אצל  .  אחת
אני  לא  מסכימה .  תלא  מומחית  למיניו]  'ר['  הגב.  אהבתי  אותו.  הקשיים

נפסק כי ] 'ר[' הטיפול אצל גב.  תתמקד  בבגידה]  'ש['  גב.  שהיא  תבוא  להעיד
כשהחלטנו  להינשא  לא  היה  סבל  אף  שהיה .  החלטנו  שאין  צורך  ונישאנו

לא  סירבתי  לקיים  יחסי .  אם  הייתי  סובלת  לא  הייתי  נישאת,  איש  קשה
. נו  יחסי  אישותלא  זוכרת  כמה  פעמים  קיימ,  לאחר  שנולדה  הילדה.  אישות

הוא לא אמר לי שאי קיום יחסים יפרק את . לא פעם בשנה. בטוח  לא פעמיים
מפרטת  מה .  ם  עבורוג  כולהעשיתי  .  טובה  כאשת  איש  ישהאאני  .  הנישואין

. לא  מאמינה  שיבואו  אנשים  להעיד  שלא  עשיתי  זאת.  הבעל  אהב  לאכול
, ודה  למחרתלא  הלכתי  לעב,  לאחר  שגיליתי  מהבגידה  היו  לי  ימים  קשים

. ומחלתי  לו.  והחלטתי  לבחור  בשלום  בית,  הייתי  עסוקה  בחשבונות  נפש
בקשתי  להקשיב  לשיחה ,  הוא  טען  לי  שהוא  רוצה  להפסיק  אתה  את  הקשר

אז  הלכנו .  אך  הוא  סירב  שאשמע  את  השיחה,  שהוא  אומר  לה  שהוא  יסיים
וא  לא אך  ה,  הוא  התחייב  שיפסיק  את  הרומן,  ודנו  על  הבגידה,  ]'ש[ליועצת  

ירבתי סיוון  שכהריחוק  לא  היה  .  הוא  התנכר  אלי,  נוצר  ריחוק  אלי.  הפסיק
הוא  לא  נוצר  למי ,  אני  לא  מאמינה  למכשיר  הפוליגרף.  לקיים  יחסי  אישות

הוא  מנע ,  רציתי  יותר  מילדה  אחת,  שנים  שרעהוא  שיקר  אותי  .  שדובר  אמת
לא .  יעההוא  התעקש  על  אמצעי  מנ,  40אני  כבר  בת  .  ממני  להוליד  יותר

אך  לא ,  הוא  רצה  שאקח  גלולות.  הסכמתי  לכך  ולא  השתמשתי  אף  פעם  בכך
לא  הכירה ]  'ר['  גב.  השתמשנו  באמצעי  הגנה  נוספים.  לקחתי  כי  אני  מעשנת

שנים  לאחר  שהיינו   שלוש  זה  היה.  רק  לפני  שנישאנו.  אותנו  בעת  הבגידה
זה .  הביתהוא  איים  בעבר  שיעזוב  את  .  אני  לא  מתנגדת  אך  זה  מיותר.  יחד

. הוא  אמר  שהוא  לא  אוהב  אותי.  2012  נתשהיה  אחר  הבגידה  הראשונה  ב
עזיבתו  את  הבית .  אני  לא  מוותרת  על  החיסיון.  הקלטתיו]  'נ[דברתי  עם  

יום קודם היינו בטיול , זה  הפתיע  אותי  שהוא  עוזב,  שוק  גדול  בשבילי  ייתהה
ת  עוד  תקופה הוא  נשאר  בבי.  לא  צפיתי  זאת,  עם  חברים  והיה  יום  כיף  יחד

הלכנו  לפסיכולוגית  ילדים .  אחרי  הודעתו  כי  רצינו  להכין  את  הילדה
בכיתי . הוא עזב, אחר  שהודענו לילדהלספר  ימים  מ.  ם  לאחר  הודעתויישבוע

ר  שהוא  לא  אוהב  אותי  ואני  לא אמוהוא  ,  והתחננתי  שלא  יפרק  את  הבית
 כולהתי  עשי.  והבנתי  שהוא  הולך  לאהובתו.  ארישיכולה  להכריח  אותו  לה

כולל  ארוחות  משפחתיות  עם ,  ביתב  כולהעשיתי  ,  שמר  על  נישואיןל
א  יכולתי  לסבול  אותו  אחרי לף  על  פי  שא,  משפחתו  שלא  סבלו  אותי

ביקשתי  ממנו  ללכת  לבית  מלון  אך  הוא  הודיע  שהוא  עוזב  את .  הבגידה
 . הבית

נות  הנתבע ואף  התייחסה  בדבריה  לטע,  ך  שמתואר  בדבריה  הקושי  שסביב  בגידות  הבעלכ
 . וראה עוד האמור להלן באשר לכך, באשר לאי קיום יחסי אישות
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 י הסכמה לביצוע בדיקת פוליגרףא

הנתבע  ביקש  כי  התובעת  תיבדק  בפוליגרף  באשר  לטענתו  לאי  קיום  יחסי  אישות  במשך 

כאמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום ,  וכמצוטט  מתוך  חקירתה,  והתובעת  התנגדה,  שנים  רבות

 ): 28.3.16(ו " תשע'ח באדר ב"י

 .הוא לא נוצר למי שדובר אמת, ני לא מאמינה למכשיר הפוליגרףא

בנסיבות  בהן  קיים  חשד  או  חשש  כי ,  בדרך  כלל:  אשר  לכך  נאמר  את  הדברים  הבאיםב
בית  הדין  מצפה  כי  הצדדים  יסכימו  לבדיקת ,  ורפתגאו  במקרה  של  הכחשה  ,  הטענות  נכונות

נוצר  רושם  כי  יש  לו  מה ,  חד  מהם  מתנגד  ללא  עילה  סבירהאם  או,  העובדות  באמצעות  פוליגרף
עילה  להימנע  מהבדיקה הו  ורפת  גיאההכחשה  הש  וזהו  אף  הרושם  שנוצר  בנסיבות  דנן,  להסתיר

 . מתקבלת על הדעת אינה –

28.6.16(ו "ב בסיוון תשע" כדין  במסגרת  החלטתו  מיוםהדברים  דומים  לכך  כבר  אמר  בית  ו
( : 

.   להעדר  יחסי  אישות  מצד  אשתו  במשך  כמה  שניםבעל  טענה  קשה  באשרל
אף  שטוענת  שהבעל  הוא  זה ,  יה  בסדרה  כולהטוענת  ש,  מכחישה  ישהאה

נראה  שלא  יהיה  ניתן .  שלא  הסכים  לקיים  יחסי  אישות  ללא  אמצעי  מניעה
ללא  הצעה  לבדיקת  הצדדים ,  לברר  עובדה  זו  לאשורה  באופן  מוחלט

לא עליה , אם תבוצע, אף הבדיקה. ככל שהצדדים יסכימו לכך, במכונת אמת
היינה  לתוצאות  הבדיקה  השפעה תאך  בהחלט  ,  תקום  ותיפול  כל  ההחלטה

   .חלטה זוהמסוימת על 

 זרה ישהאתהוות הקשר שבין הנתבע לה

נביא  ציטוטים מתוך האמור בהחלטת ].  'ר['  הגב,  באשר  לקשר  של  הנתבע  עם  בת  זוגו  כיום

 ): 28.6.16(ו "ב בסיוון תשע"בית הדין מיום כ

אני :  התובעת  את  כוחבואלו  תשובותיה  לחקירת  ].  'ר['  וכנסה  לעדות  הגבה
אני  מכירה  את  הנתבע ,  2008בשנת  [...]  עבדתי  עם  הנתבע  בחברת  ,  29בגיל  

. אני  זו  שמתנשקת  אתו  שם.  ח  החוקר"זו  אני  בתמונות  של  דו.  2008משנת  
הם  יצאו  עם הוא  סיפר  שסוכם  עם  אשתו  ש.  ידעתי  אז  שהוא  נשוי  ופרוד

ח "אכן  הדו.  אשתו  על  הנייר  והוא  עזב  את  הבית  ייתהההיא  .  אנשים  אחרים
. אני  די  בטוחה  שהוא  עזב  בתחילת  אפריל,  אכן  אנו  בתמונה  שם,  14מאפריל  

שהוא  עוזב  את   ישהאהוא  הודיע  מראש  ל.  לא  זוכרת  תאריכים  מדויקים
ועד  היה מפגש  המתהיתכן  שי,  לא  זוכרת  מתי  פעם  ראשונה  נפגשנו.  הבית

ברי  עוד ־חהיה  קשר  נפשי,  ציה  קודםאקהיה  קשר  אינטר.  המפגש  הראשון
הקשר  הנפשי  האינטימי  החל  לפני .  למפגשים  אינטימיים  תפתחהש  קודם

, היו  שיחות  טלפון.    היה  בינינו  כבר  קשר2011בערך  בשנת  .  כמה  שנים
הנתבע .    לקשר  אינטימי2011התחלנו  להיפגש  בשנת  .  חברות  וקשר  נפשי

שלי  לא  הסכימה  שגבר  נשוי   ימאא.  2011זה  היה  בשנת  .    אצלי  בביתיביקר
 . יבוא אלי

ידוע  לי  שהוא .  הנתבע  לא  מעשן  סמים  בנוכחותי:  מוסיפה  העדה  ומשיבהו
 כי  לעדות  האחרונה  לא  הופעתי.  אך  לא  בבית  שלנו,  ל"עישן  כשהוא  טס  לחו

  מלווה הייתי,  ידעתי  שיש  דיון  כמה  ימים  קודם.  לא  הגיע  לידי  כל  מסמך
. ציירתי  את  הנתבע  ואותי.  וכן  לא  נמסר  לי  ביד,  זה  לא  הגיע  בזמן.  לחתונה

קבלתי .  זה  קרה  לאחר  שהוא  עזב  את  הבית.  לא  רלוונטי  תמונות  עירום
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קבלתי  אף  תמונה  של  הנתבע .  תמונה  או  שתיים,  תמונות  עירום  של  הנתבע
 בבית  לא  ראיתי.  זה  קרה  בטיול  מאמשטרדם.  מעשן  סמים  מסוג  גראס

 . שהנתבע מכין סמים

 . 2011העדה מודה שהקשר הרומנטי החל בשנת : התובעת את כוחבוענת ט

ח "ראיתי  את  דו:  ואלו  תגובותיה,  הנתבע  חוקרת  את  העדה  את  כוחב
הלכנו  לקנות  לו  מתנה ,  הצילום  שלי  היה  לאחר  עזיבתו  את  הבית.  החקירה

קשר  לא ה.    כולל  מפגשים2011היה  קשר  אינטימי  משנת  .  ליום  הולדת
הנתבע .  גילתה  את  הקשר  ישהאה  כי  2011הוא  נפסק  בשנת  ,  המשיך  ברצף

שיתפנו  בחיים .  הסביר  לי  כי  הוא  מתנתק  ממני  כדי  להציל  את  נישואיו
סיפרתי  לו  על  מערכת  יחסים  שלי  שנגמרה  והוא  סיפר ,  הפרטיים  בעת  הקשר

 שיתף  אותי  בבדידות  שלו  ותסכולים  שלו  מול.  על  המערכת  הנישואין  שלו
 . ללא מילה טובה, אשתו

היה לנו קשר . היה עדיין קשר, גם כשנפסק הקשר: גיבה לשאלות בית הדיןמ
אז .  מה  טלפונים  באמצע  לראות  שבכל  בסדר  אתוכאליו    הרמתי,  נפשי  חזק

הקשר  חודש  רק  כשהוא  החליט  לעזוב  את .  כבר  לא  עבדנו  באותו  מקום
. לא  היה מפגש,  ודדותבעת  הנתק  היו  לנו  רק  כמה  שיחות  ב.  הקשר  עם  אשתו

סיפר  לי  שהוא  רוצה  לעזוב  את  הבית  ושהוא  יידע ,    הוא  התקשר2014בשנת  
הוא ,  הוא  ידע  שאני  פנויה.  שכל  אחד  יוכל  להיפגש  עם  אחרת  ישהאאת  ה

  .שאל אותי

הוא  סיפר  לי :  ואלו  תשובותיה,  הנתבע  וחוקרת  את  העדה  את  כוחבמשיכה  מ
זה .  היה  לי  קשה  להאמין.  רתהשהתובעת  מסרבת  לקיים  יחסי  מין  מאז  שה

 הקלטת  שיחה  עם  התובעתי  ידל  הוא  הוכיח  לי  זאת  ע.  היה  מדובר  על  שנים
 . ההקלטה אצלי. ה היא הודתה שמאז הלידה של הבת לא קיימו יחסיםבש

 :ולים מתוך עדותה הפרטים הבאיםע

 . 2008יא מכירה את הנתבע משנת ה. א

 2011יה  קשר  אינטימי  משנת  ה":  ה  בעדותה  וכפי  תיאור2011קשר  האישי  החל  בשנת  ה.  ב
". גילתה  את  הקשר  ישהאה  כי  2011הוא  נפסק  בשנת  ,  הקשר  לא  המשיך  ברצף.  כולל  מפגשים

 . כקשר אינטימי לכל דבר כולל יחסי אישות, ל"אף הנתבע בחקירתו הודה בקשר הנ

ה וכפי  תיאור,  הקשר  למעשה  עוד  המשיך  בדרך  זו  או  אחרת,  ר  אזקשם  כשנפסק  הג.  ג
מה כאליו    הרמתי,  היה  לנו  קשר  נפשי  חזק.  היה  עדיין  קשר,  ם  כשנפסק  הקשרג":  בעדותה
הקשר  חודש  רק .  אז  כבר  לא  עבדנו  באותו  מקום.  סדר  אתוב  כולהבאמצע  לראות  שם  טלפוני

לא  היה ,  בעת  הנתק  היו  לנו  רק  כמה  שיחות  בודדות.  כשהוא  החליט  לעזוב  את  הקשר  עם  אשתו
 ".מפגש

הקשר  נותק ,  אמור  כי  החל  קשר  אישי  ואינטימי  מוקדם  בין  הנתבע  לעדהעולה  מה,  בכןו
עד  שחודש  בשנית ,  אף  לאחר  מכן"  על  אש  קטנה"אלא  נמשך  ,  ואולם  לא  לגמרי,  2011בשנת  

 . באופן מלא

 רושם המסתמן לאור כל האמור לעילה

וכך  נאמר  בהחלטת  בית ,  בית  הדין  כבר  חווה  דעתו  באשר  לרושם  הכלי  שנוצר,  למעשה

 ): 28.6.16(ו "ב בסיוון תשע"הדין מיום כ



 לדינת ישראמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

14 

, הנתבע  קיים  קשר  אישי,  למעשה  עולה  כי  בעת  תקופת  חי  הנישואין,  בכןו
אך ,  אמנם  ייתכן  שבשלב  מסוים  הקשר  נפסק.  עם  העדה,  כולל  יחסי  אישות

. היה  קשר  טלפוני,  בשלב  ההפסקה.  בעת  הפירוד  או  קודם  לו,  חודש  לבסוף
לשלול  את  האפשרות  כי  קשר   יןא.  וביוזמתההיה  זה  קשר  קל  ,  לטענת  העדה

לבעל  טענה ,  ברם.  ריחק  אותו  לבסוף  מאשתו,  של  הבעל"  נשף  בערפו"זה  ש
 ישהאה.  אשתו  במשך  כמה  שנים  םעקשה  באשר  להעדר  יחסי  אישות  

אף  שטוענת  שהבעל  הוא  זה  שלא ,  יה  בסדרה  כולהטוענת  ש,  מכחישה
ה  שלא  יהיה  ניתן  לברר נרא.  הסכים  לקיים  יחסי  אישות  ללא  אמצעי  מניעה

ללא  הצעה  לבדיקת  הצדדים  במכונת ,  עובדה  זו  לאשורה  באופן  מוחלט
לא  עליה  תקום ,  אם  תבוצע,  אף  הבדיקה.  ככל  שהצדדים  יסכימו  לכך,  אמת

היינה  לתוצאות  הבדיקה  השפעה  מסוימת תך  בהחלט  א,  ותיפול  כל  ההחלטה
   .חלטה זוהעל 

' ם  הנוצר  הוא  שאכן  הנתבע  החל  בקשר  עם  הגבהרוש,  לאחר  ראיית  התמונה  הכללית,  בכןו
, היא מחלה לו לאחר תהליך, הקשר התגלה לתובעת, 2001בשנת ,  עוד  בעת  נישואי  הצדדים]  'ר[

מו  שאמרה כ,  לא  הצליחה  ממש  להפנים  את  המחילה,  יסתה  למחולנף  על  פי  שאאך  נראה  כי  
כולל ,  ביתב  כולהי  שיתע)  "28.3.16  (ו"תשע'  ח  באדר  ב"י  יוםמבדיון  המצוטט  בהחלטה  

א  יכולתי  לסבול  אותו  אחרי לף  על  פי  שא,  ארוחות  משפחתיות  עם  משפחתו  שלא  סבלו  אותי
, 2008לצדדים בת ילידת . ד סוף דרכם המשותפת לא התאחהעש מאז נוצר קרע פנימיו" הבגידה

מכחישה  טענה   אישהה.  התובעת  לא  קיימה  עמו  כמעט  יחסי  אישות  הלידה  מאז,  ולטענת  הנתבע
בין  הצדדים  מאז  לידת  הבת  ועד שזוגיות  הצב  מת  אאופן  מדויק  בדעת  לית  הדין  אינו  יכול  ב.  וז

אך  נציין  כי  אף  לפני  הלידה (זאת  אף  לאור  סירובה  של  התובעת  להיבדק  בפוליגרף  ,  2011שנת  
, )קשיים  החלו  עוד  קודם  לאי  קיום  יחסי  אישות  לטענת  הנתבעהך  שכ,  הצדדים  היו  בטיפול  זוגי

לבית  הדין  מסתבר  כי  התובעת  כנראה  לא  קיימה  יחסי  אישות  סדירים  עם ,  2011  שנת  אולם  מאז
] 'ר['  וזה  מה  שדחף  שוב  את  הנתבע  לחדש  את  הקשר  עם  הגב,  ל"אף  בשל  הקרע  הנ,  הנתבע

 ")נדחפתי  לבגידה  שלא  מרצוני  "–)  1.12.15  (ו"ט  בכסלו  תשע"יוכמאמר  הבעל  בדיון  מיום  (
מצד  אשתו   האשמות  הנתבע  לאי  יחסי  אישות  –  ם  זה  בזהכך  שהדברים  שלובי.  2014בשנת  

ושניהם  משתלבים  ומובילים  לבגידתו ,  בחלק  מהתקופה  הנטענת  שלובות  בבגידתו  הראשונה
 . ביאה למעשה לקרע הסופי ולגירושיןהש שנייהה

 וספת נימוקים הלכתייםת

היו  שהאישה עיקר  טענותיו  .  להלן  נתייחס  לטענותיו  של  הנתבע  כדי  להיפטר  מחיוב  כתובה

ודבר  זה  גרם  לו  לטענתו  להתקרב ,  לא  קיימה  עמו  יחסי  אישות  יותר  מפעמיים  בשבע  שנים

 .לנטענת שִאתה הוא חי עד היום

וען  הבעל ט.  סירבה  ישהאדיקת  פוליגרף  והבבלהיבדק    בעלהדי  להוכיח  את  טענתו  ביקש  כ
 .ובר אמתדהוא שוכחה הירוב האישה הוא שס

לגמרי  מחיובו  לכתובת   פטרולהבעל  לאי  קיום  יחסי  אישות  כדי  נראה  כי  אין  בטענה  זו  של  ו
 . ונבאר, אשתו

 :ו לשונוזו )סעיף בז אבן העזר סימן ע(ע "ובא בשומ

 פני  מותה  אשואליןו,  ורדת  מנקראת  היאה,  תשמיש  מעלה  במנעה  שישההא
 צה  רםא,  "דעתי  מו  לעליבה  לכולה  יאיני  ואסתיהומ  "מרה  אםא  ,רדה  מהמ
 . לל כתובה כה לןי א– גרשה לבעלה
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 :א"הוסיף הרמו

  –"  כתובתי  וט  גי  לןיית  "ומרת  אם  אבלא,  תובה  כלא  בט  גמבקשת  שקאוודו
 . 'מצערנא ליה ועינאב' דורדת מין דה לישו, אחר ביניה עתנה נמא שיישינןח

 . כאמור בשולחן ערוך שם, המורדת בבעלה ישהאישנם הלכות וכללים באשר לו

ו  יחסי  אישות  יותר מלא  קיימה  ע  ישהאשל  הבעל  כי  הה  נם  אם  נקבל  את  הטע  שגךכ
  .אחרת ישהאקיום קשר מצדו עם לאין הצדקה , מפעמיים בשבע שנים

 כדי לקרותה מורדת או כדי להחזירה למוטב –תראות והכרזות ה

בשולחן  ערוך  נפסק  שאין  לאישה  דין  מורדת  עד  לאחר  התראות  והכרזות  בסדר  מסוים  כפי 

  תפקידן  לברר  לנו האם.  מה  המטרה  של  אותן  הכרזות  והתראותויש  לחקור  .  האמור  שם

אלא  היא  אכן ,  שלא  מדובר  בצעד  בלתי  מחושב  של  האישה  הנובע  מתוך  מניעים  רגעיים

או  שמא  מטרת ,  ורק  אז  יש  להפסידה  כתובה,  מורדת  במודע  ומטרתה  לצער  את  בעלה

ונסות  לשנות ,  ההכרזות  וההתראות  לנסות  ולתקן  את  המצב  ולהשיב  את  האישה  ממרידתה

ורק  לאחר  שנכזבה  תוחלתנו  לתקן  את ,  את  דרכה  כדי  שתחזור  לחיות  בשלום  עם  בעלה

 .אזי יפסידו לה את כתובתה, והצדדים הולכים לקראת פירוד, המצב

אזי  מובן ,  נדע  שהיא  מורדת  במודעשכרזות  מטרתן  כדי  ההש,  ו  הצד  הראשוןמם  נאמר  כא
רידתה  אינה  נובעת  מגחמה מן  ודאי  ומוחלט  שאכן  ב  חודש  זהו  סימ"שאם  היא  מורדת  בבעלה  י

אך  אם  נאמר  שהמטרה  היא  לנסות .  אפשר  להפסידה  כתובתהומודע  ביא  מורדת  האלא  ,  עיתגר
י  אפשר א,  ב  חודש"הרי  גם  אם  עברו  י,  לחזור  לחיות  בשלום  עם  בעלה  ישהאאת  ה  לשכנע

, תראות  וההכרזותהיינו  הה,  צעדים  שקבעה  ההלכהבחילה  תלהפסידה  כתובתה  אם  לא  נקטנו  
 .כדי לנסות תחילה לתקן את המצב

ליך הש  ח  ועוד  פוסקים  הבינו"בהת  יוסף  ויבה.  פוסקים  בצדדי  חקירה  זוהאה  שנחלקו  רנו
ף  אם  עברה אולכן  ,  לשוב  לחיות  בשלום  עם  בעלה  ישהאכנע  את  השועד  לנההכרזות  וההתראות  

ז  הבין "אולם  הט.  ת  וההתראותאי  אפשר  לוותר  על  הליך  ההכרזו,  תקופה  ארוכה  והיא  במרידתה
כגון  שחלף ,  מודעבאם  ברור  לנו  שהיא  מורדת  ו,  ישהאליך  זו  נועד  להבהיר  את  צעדיה  של  ההש

פשר א,  הכרזותותראות  הא  בוצע  ההליך  של  לם  אהרי  אף  ,  הזמן  רב  מאד  בו  היא  עומדת  במרידת
 .ורדת ויש להפסידה כתובהמש לה דין ילקבוע כי 

ב  חודש  באה  בנוסף  לצורך "קנת  יתש  י"ח  והב"בנת  הבפוסקים  ברובם  הכריעו  כהה
 .בהכרזות והתראות

 :ו לשונוזכתב ו ש)ל סימן ב"ין זצ'לאזאוומח "הגרל(יין בחוט המשולש ע

 א  לם  אבל  אבעל  הם  עדין  במדה  עם  אדוקא  דל  מקום  לפי  עניות  דעתיכמו
 ובהג,  וא  הת  מם  אכןם  א  וה  בחזור  לכולה  יודאי  דראה  נדין  במו  עמדהע
 מו עמדה עם אעובדא דופא גי לתברר נא לשאלה הברי דמתוךו(  יורשים  הן  מבתהתוכ
 ת  הדיןיב  לראה  נאם  ו)דין  במו  עעמדה  שנה  שצי  חזה  שני  אורש  דמשמעות  ודיןב
 ףא כולה דה איבאי גוונאהכ בראה נכאורהל,  קר  שטענתה  ודבר  ברמה  עישש
 ינאד  קיצורש  ב"ב  הדברי  מבפרט  ואחרונים  הדברי  מבלא.  כרזה  הלאב
 פסידה  הלאו,  משה  מי  למצערנא  דמורדת  כדינה  דראהנ'    בין  דסמוךב
 ודם  קמת  שיון  כתובתה  כובה  גכן  בנדון  דידןם  או,  כרזה  הלא  בתובתהכ
, ברר  לבוררת  ממתלא  אאין  שק  ררמה  עראה  נין  אאםו,  ליה  עהכריזוש
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 יתה  הגרשה  לוצה  רעלהה  בי  האם  וואיל  הלומר  דבנידון  דידן  יש  כאורהל
 ריך  צ–  מת  אענתה  טאם  ד,נפשךה  ממ  בהכניסה  שה  מל  כבועת  לכולהי
 א  לרי  ה–  קר  שענתה  טאםו,  מתיבתא  דינא  דפי  על  לה  שת  אה  להחזירל
 יורשים  הן  מובה  גת  מם  אאם  כן  הוא  הדין,  לום  כפסידה  הלאה  ולי  עכריזוה
 . בוררת משערמתה מותר יבוררת מרמתה עאין בפסיד תכןם א והכניסה שהמ

 :ו לשונו וז)ימן בס( אנוע מפ"רמהסק פכן ו

 רבע  אדרשות  מבבתי  ונסיות  כבתי  בליה  עהכריז  לריך  צמצערת  המנם  איכ
 ה במלכים נשובו, לאחריה וכרזה הפני  לה  בהתרות  לישלחו  וצופות  רבתותש
 ז  אליהם  אשמע  תא  לאםו,  ן"ר  הדברי  כליח  שדי  יל  עלא  שצמם  עדייניםה
 ינה  אזה  הסדר  הל  כירתמ  שבליו,  כהלכה  ודין  כרד  מגרת  אליה  עו  לכתבוי

 .ליה עפנינו לקבל ובעל השהקפיד כמי ני מילינהו, לום כפסדתמ

 : בהמשך כתבו

 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

 –  אי  הולי  כהתריסהש  יון  כבלא,  תתפייס  ושוב  תהכרזה  ותראה  הידיל  עש
 א  ללהתרות  והכריז  לכדיב  ינא  די  באטרוחיו,  וריה  מקול  לשמע  תא  לדאיו

 ונשין  עיןא:  תורה  בדול  גלל  כזהש,  צדו  בשובתו  תפשיטות  בלנוו.  טרחינןמ
 וראה  הוף  סחר  אלכה  הוש  חידנם  הנה  הלה  אבריו  דעודו,  תרין  מאם  כןאלא  

 לא  וותילקה  ההסכמות  בלא  וגאונים  התקנות  בלא  וגמרא  ביקר  עהם  לין  אכי
 אנו  באםו,  לום  כה  זכל  מזכר  שפוסקים  הן  מחד  אם  גאיןו,  נהג  משוםב
 פילו  אדיפנן  עאם  הנן  אדיוטות  האנן  ועלמא  באומדנא  בתובתה  כהפסידהל
 תורה  במפורש  הקנסות  בלא  אפה  יו  כוחאין  שץ  ישראלרבא  שנשיאמ
 !ישראל בזאת כהא תא ל– בגמראו

 :ו לשונוזו )בשובה נת(כן כתב הלחם רב ו

, אם  בנדון  דידן,  ואם  כן  'כוווהיא  מורדת    'כוווד  טעם  להפסידה  כתובתה  ע
ודאי  אין  להוציא ,  היה  כאן  המלכה  והכרזה,  דדמי  לבעינא  ליה  ומצערנא  ליה

כיון  דאיכא  מאן  דאמר  דמפסדת  אפילו  בלא  שיהוי ,  מיד  הבעל  הכתובה
 .להפסידה כתובתהאין , אבל אם אין כאן המלכה והכרזה, שנים־עשר חודש

 .רי הכריעו האחרונים כי ללא התהליך של התראות והכרזות אין להפסידה כתובתה כללה

הכריעו  ברוב  דעות  כי  אין  להפסידה  ללא  התראות  והכרזות   )53-32  דיםועמו  כרך  (ר  "כן  בפדו
 .ז היא דעת יחיד שלא התקבלה להלכה"והכריעו ששיטת הט, כלל

 . אין להפסידה כתובתה לגמרי בטענה זו, תראות והכרזותשלא נעשו ה, ך שבנידון דידןכ

 אישותי עניינ בישהאין הבעל לח שבויכובוי נאמן מ

כשישנה  הכחשה  בין  הבעל  לאישה  על  מספר  הפעמים  שהם  קיימו  יחסי ,  עוד  יש  לדון

שלדעת הבעל היה זה פעמיים בשבע שנים והאישה הכחישה ואמרה פעם אחת שזה ,  אישות

דשי  ופעם  אמרה  שהקשיים  נבעו  ממנו  ופעם  אמרה  שזה  לא  היה  פעמיים היה  על  בסיס  חו

 .למי יש להאמין, עד שלבסוף אמרה שהיה על בסיס חודשי, בשנה

אין  כלל  יחסי  אישות  והאישה   ישהאחר  העיון  נראה  שבאופן  שהבעל  טוען  שבגלל  הוא
 :ש לחלק בין מקרים שוניםי, מכחישה טענתו
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 .ו"דרי ההלכה בסימן עגכפי  דיריםס טוענת שיש יחסי אישות ישההא. א

אך ,  נת  שיש  יחסי  אישות  אמנם  היא  מודה  שאינם  כפי  העונה  שקבעה  ההלכהועט  ישההא.  ב
 .אינה מורדת בצורה גורפת מתשמיש ואין הבעל מאוס בעיניה

   .וענת שזה בגלל הבעלטמודה שאכן אין יחסי אישות בין הצדדים אלא שהיא  ישההא. ג

  יחסי אישות סדירים כפי דרישת האישטוענת שיש  ישההא

 :וזו לשונו' ז סעיף ד"ע סימן ע"כתב השו

 א  לומרת  אהיאו,  תשמיש  מורדת  מו  זומר  אואה,  ת  דיןיב  לבאו  שאשתו  וישא
 ורד  מהוא  שאמרה  ויא  הענה  טם  אכןו,  מו  עני  אארץ  הל  כדרך  כלא  איכ
 חלהת  חרימיןמ,  מה  עני  אארץ  הל  כדרך  כלא  אי  כא  לומר  אהואו,  תשמישמ
 הם  לומריםא,  ודו  הא  לםא,  כךר  אחו,  ת  דיןיב  בודה  ילא  וורד  מהוא  שי  מלע
 עושין  ונטען  הן  מבקשיםמ,  וענים  טם  העדיין  ותייחדונ.  דים  עפני  בתייחדוה
 .דיין הח כפי כשרהפ

מה  ההבדל  בין  הטענות  המוכחשות ,  ת  הדרישה  שהקשהייהביא  הבית  שמואל  את  קושו
 )דז  ו־י,  סעיפים  ו(ם  מבואר  ש,  ד"ן  הטענות  המוכחשות  שבסימן  קנלבי,  נאמנות  ישהאהללו  שאין  ל

אם  טוענת   ענייןלהן  ,  אם  טוענת  שאין  לו  גבורת  אנשים  ענייןלהן  ,  נאמנות  מוחלטת  ישהאיש  לש
 . ר ההפלות שהיה להפשנאמנת לגבי מס ענייןלשאינו יורה כחץ והן 

 : )בק ל"ס(מואל  שהבית לשוןה זו

 יא הנשים אבורת גו  ליןה  אטענד  ב"נ  קןמסי  בושמצאנה  מ  מקשה  הבפרישהו
 יא  הם  שתירץ  והעיז  לנה  יכולהת  אישקר  מיא  הם  אודע  יהוא  דשוםת  מאמננ
 )ב"ס'  יג  ס"ס(ך  "שת  רבתשובו.  האהוצי  לצריך  דלא  אמון  מענין  לאו  לאמנתנ
ה חזקו,  ן  כטעון  להעיז  לנה  יכולהיאת  דאמנ  ננשיםת  אבור  גענתא  טוק  דירץת

 מגיד השם בתבתיה כ" פןמסי ביהומ,  ה  לסייע  מזו  כענה  טהעיז  לנה  יכולהאי
 . העיז לנה יכולה אימרינן אמון מטענת בולפיא

נאמנת  כאשר  הנידון  הוא  לא  נידון  ממוני  וכפי  כל  המקרים  שבסימן   ישהאירץ  הפרישה  שהת
 .אך כאשר הנידון הוא נידון ממוני אינה נאמנת, ד"קנ

נאמנת  כיון  שיש  לה   ישההאש  ך  שתירץ"רשבית  שמואל  עצמו  מביא  את  תירוצו  של  הה
וחזקה  זו  קיימת  כאשר  היא ,  "מעיזה  פניה  בפני  בעלה  ישהאחזקה  אין  "חזקה  המסייעת  לה  והיא  

ומכיוון שיש , צריך עזות כדי לטעון כן, אם שקר הדברש'  שאינו  יכול  לבוא  עליה  וכוו  גדנטוענת  
ם  בטענתה  היא  רוצה  להוציא אור  כולה  לעזיינה  או  זאך  חזקה  ,  נאמנת,  חזקה  שאינה  מעיזה

 .ואין חזקתה עדיפה מחזקתו, שהרי חזקת הממון של הנתבע מסייעתו לו, ממון

חזקת   גדנגם    –ך  כי  לשיטתו  "זה  של  הרש  ואת  הסברו  בית  שמואל  לא  מקבל  את  תירוצוה
ועל  כן  לכאורה  עדיין  לא  מובן  מה ,  שלו  ועילה  ועדיפה  על  פני  חזקת  ממוןמזקתה  חממון  

מי  מורד  או  אם  בכלל  היא   ישהאמדוע  שונה  הדין  בהכחשות  שבין  הבעל  ל?  בין  המקריםההבדל  
 .ד"מורדת מהמקרים שבסימן קנ

 :ו לשונוזתירץ הדגול מרבבה שם וו

 ה  מהחזיק  לוא  השם  דידי  משה  קא  לעל  פי  כן  אף  יהומ'  ק  ל"  סם  שייןע
 .פרישה הירץ תפיר ש– וחזק מהבעל שכתובה ההוציא לבלא, בידהש
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מעיזה בפני בעלה מועיל להוציא ממנו את מה   ישהאזקה  אין  חש  שחילק  הדגול  מרבבהרי  ה
 .אך לא להוציא ממנו את כתובתה שהוא חוב בעלמא והממון אצלו, ששייך לה

להוציא  ממון  מבעלה  עבור   ישהאשמטרת  ה  ישהאוצא  מדבריו  שבכל  ויכוח  שבין  הבעל  לי
הרי  היא ,  כוח  להוציאה  מבעלהוי  הואך  בכל  המקרים  שבהם  מטרת,  אינה  נאמנת,  הכתובה

 ".מעיזה פניה בפני בעלה ישהאחזקה אין "שהרי , נאמנת

, לגמרי דבריוה מכחיש ישהאשהבעל טוען הרי היא מורדת מתשמיש וה, על  כן  בנידון דידןו
 .ד"בסימן קנ ישהאאין לה את הנאמנות שיש ל, אם הנידון הוא חוב הכתובה

 רחוקות תיםעלדה שהיחסים מתקיימים ומטוענת שאינה מורדת אך  ישההא

, ל  הוא  נידון  עקרוני"הנידון  הנ.  תידון  כמורדת,    שמודה  שיחסי  האישות  נדירים  אשההאם

האם  כדי  להגדירה  כמורדת  די  שנמנעת  מלשמש  כפי  דרישת .  ושלשה  צדדים  בחקירה  זו

כפי אלא הגדרת מורדת היא כל שנמנעת מלשמש , או שמא אין דרישת הבעל קובעת. הבעל

או  שמא  כדי  להגדירה  כמורדת  צריך  שתסרב  לגמרי  ליחסי ,  ו"העונה  האמורה  בסימן  ע

 .  רחוקות כבר יצאה מגדר של מורדתעתיםאישות עם בעלה וכל שימשה עמו אף ל

 :ו לשונוזזה ו ענייןבסמרות מ) סימן ה א לקח(ט "נה קבע המהריה

 ורדת מצינו מלא שוצה רינה איא הם אעה שכל ביה לשעבדה מא לדאי  והאד
 אמורה  העונה  בוענת  טיא  הם  אבל  איה  לצערנא  מו  אלי  עאיס  מאומרת  בלאא
 ו  להזדקק  לרב  חבויית  שאינה  שה  לייפי  כלא  דראהנ'  כו  וטיילין  התורהב
 .עה שכלב

אף  אם ,  ורדתמו  שוב  אינה  "ע  סימן  ע"בואר  בדבריו  שכל  עוד  והיא  נוהגת  כאמור  בשומ
ו "ע  סימן  ע"כל  שאינה  נוהגת  כאמור  בשו,  אידךמ.  ה  יותררישת  הבעל  לתדירות  גבוהדסרבת  למ

 .נדירות התקיימו יחסי אישות בין הצדדים תיםעאף של, הרי היא מורדת

 בעל אשםהוענת שטך א, ין יחסי אישותאכלל שמודה  ישההא

מה  הדין  באופן  שהאישה  מודה  לטענת  הבעל  על  העדר  יחסי  אישות  אלא  שהיא  טוענת 

 :וזו לשונו) חלק א סימן רסז(ט "מקרה זה מובא במבי. שהבעל הוא האשם בכך

ת יב  לבאו  שאשתו  ויש  א)כות  אישותלה  מדיק  פר(ם  "רמב  הכתב  שה  משובהת
 ה  זנדון  בא  הדיןוה  די  לראהנ'  ו  כחרימיןמ'  ו  כורדת  מו  זומר  אוא  הדין
 ל עתחלה במחרימין  דמנות  מומרו  אז  ומנה  מומר  אהז,  ה  זת  אה  זמכחישיםש
 י  כא  לומר  אהם  מד  אחהתם  דעל  גבף  א  דת  דיןיב  בודה  יאל  וורד  מהוא  שימ
, מורד  הוא  התה  אומרא'    אל  כה  זנדון  בהכאו,  מו  עני  אארץ  הל  כדרך  כלאא
 לכןו,  כחשה  האותה  מזקה  חותר  יכחשה  ההאיו,  יניהם  בש  יכחשה  הוף  סוףס
 .בית דין בודה ילא וורד מהיא שי מל עתחלה ביניהן בחרימיןמ

גם  יהיה  דינו  כדין  כל  הכחשה ,  לבין  הבעל  מי  הוא  המורד  ישהאן  היכוח  שביוורי  שגם  בה
 .שביניהם שהדין הוא שיחרימו את מי שלא יודה
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 פק מורדתס

מבואר  שיש  להחרים  על  מי ,  בכל  מקום  שבו  יש  ספק  אם  האישה  מורדת  או  לא,  והנה

בה גו,  הואיל  והאישה  מוחזקת  בכתובתה,  ולאחר  שהחרימו  ואף  אחד  לא  מודה,  שאינו  מודה

 .כתובתה

 :ו לשונוזו )הק כ"סימן קנד סבבן העזר א(א "ן פסק החזוכ

 חכמיםד,  תובתה  כפסידה  האל,  מורדת  דב  גל  עף  אמדינאד,  עמא  טהיינוו
 י  לים  קטוענת  שכלו,  הפסידה  לכמים  חנס  קורדת  מלאא,  מור  גחוב  כיקנוהת
 .פסידה הא לממילאו, קונסה לאוי ראין וורדת משיבא חאל, דין במיפטראו

יוב  הכתובה  הוא  חוב  גמור  אי  אפשר  להפסידה  ללא  ראיה  והכרעה  ברורה חיות  שהלומר  כ
 .שהיא מורדת

 :ו לשונוזו )דלק א סימן שסח(ז "הביא שם גם כן את דברי הרדבו

 וא  ההחוב  שיוןכ,  ספיקא  ממונא  מפקינן  מא  לי  גוונאאכה  במרינן  אלא  דות
 .שמור ובורר מכן גם היה ימחילה הלשון שריך צבוררמ

ב  שאם  יש "לחם  רב  בסימן  נהגון  מה  שכתב  כ,  אמנם  מצינו  אחרונים  שלא  פסקו  כךו
הפסידה   יאהרי  ה,  מחלוקת  בין  הפוסקים  אם  עברו  ארבעה  שבועות  והפסידה  את  כתובתה  או  לא

 .את כתובתה

 :ו לשונוזל כי יש לחלק בין המקרים ו"ר הנ"ך כבר הובהר בפדא

 בדל  הש  יכי  ב  רהלחםז  ו"רדב  הין  בדבר  בחלוקת  מל  כאין  שומר  לשי,  ולםא
 וא  המורדת  ליותה  הם  אביןו,  מורדת  העמד  מעצם  בוא  הספק  הם  אין  בבר
 עשיה מל עוא הספק הם איכ. כתובה ההפסיד לתנאים בק רוא ההספקו, דאיו

 שפטי  מה  לעשו  נם  אוא  ההספק  שוא,  רידה  מםויהו  מם  הם  אישה  האלש
, או  לם  אעשייתם  בורך  צש  ים  אוא  הספק  שוא,  או  לם  אכרזה  הגון  כמורדתה
, ורדת  מין  דלל  כה  לאין  שיתכןי  כי  מורדת  הוויית  העצם  בז  אוא  הספק  הריה
 פטור לאיןו, חייבן מה זעמד משר אהלכות הת אספק מליה עהחיל לין  אלכןו
 וא  הספק  הם  אבלא,  ספק  ביא  הפטור  השסיבתכ,  ברור  החיובו  מבעל  התא
 שפטי  מל  כה  בעשו  נכבר  שחרי  אהיינוו,  דשב  ח"  ישהיית  הדבר  בקר
, דאית  ומורדת  לינה  דקבע  נכברו,  עשייתם  בורך  צאין  שמקום  בוא,  מורדתה
 גיע  הבר  כם  אלא  אינו  אהספקו,  בר  כיימת  קורדת  מטעם  מפטור  לסיבה  הריה
 יד  מספק  מהוציא  לין  אזא,  גיע  הטרם  שוא,  מעשה  לפטור  ההחלת  לזמןה
 .וא הרור בבר כפטור הצם עם גאידךמ ריה, רור בוא ההחיוב שף אכי בעלה

יש ,  לומר  אם  ברור  שהיא  מורדת  אלא  שיש  ספק  אם  מולאו  כל  התנאים  לקרותה  מורדתכ
 .אין להפסידה מספק את כתובתה, אך אם לא ברור כלל שהיא מורדת, להפסידה כתובה מספק

כלל בהיא    םהאמולאו  התנאים  לקרותה  מורדת  אלא    םהאמקרה  דנן  בין  הספק  אהנה  ו
ר  דיו  אם  היו  יחסים  ביניהם  פעמים  בשבע  שנים  כפי  שטען  הבעל  או  בתדירות לא  ברו  .ורדתמ

כטענת ,  הבעל  אםה  –כן  לא  ברור  מי  מנע  את  היעדר  היחסים  .  ישהאחודשית  כפי  שטענה  ה
כפי ,  כשכבר  היו,  היו  יחסים  סדירים  אםהכן  לא  ברור  .  כטענת  הבעל,  ישהאאו  ה,  ישהאה

 . נידון דנן הספקות הם רביםבך שכ, או רחוק מכך, שההלכה מצפה מבני זוג

א "לכאורה  היה  צריך  לפסוק  שכיון  שהיא  מוחזקת  בחיוב  הכתובה  וכדברי  החזו,  של  כךב
זה  כל  התראות  או   מקרהלשהרי  לא  קדם  ,  הבעל  חייב  בכתובתה,  וכפי  שהוכרע  לעיל,  לעיל
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ם איהן  משום  שלא  קוימו  כל  התנ,  י  אפשר  להכריז  עליה  כעל  מורדתאך  שכ,  הכרזות  כלשהן
אם  בכלל  אפשר  לקרותה ,  טענותיהם  התבסס  עלב,  ייםתדלעיל  והן  משום  שישנם  ספקות  אִמ

 .מורדת ולהפסידה כתובה

 סיקת כתובה לאחר הגירושיןפ

התובעת  והנתבע  קבלו ,  ועל  פי  הצעת  בית  הדין,  אלא  שכדי  לא  לעכב  את  הליך  הגירושין

 .יןבקניין את פסיקת הכתובה על פי שיקול דעת רחב של בית הד

יון  שעקרנו  את  חיוב  הכתובה  מהמקור  והלבשנו  עליו  לבוש  של כש  איהדברים  ה  שמעותמ
 ובהתראות  הרי  ששוב  אין  צורך  בהכרזות,  על  פי  הכרעת  בית  הדין  יווצריאם  ,  ייווצרשחוב  רגיל  

במעשיה  היא  נחשבת  למורדת  או  לא   אםהושוב  יש  לדון  ,  ההכרחיים  להפסד  כתובה  של  מורדת
 .מקדימיםגם ללא התנאים ה

וכאשר  בית  הדין ,  חובות  המוטלות  על  בית  הדין  ןהחובת  ההתראות  וההכרזות  ,  את  ועודז
דוחה  את  פסיקת  הכתובה  עד  לאחר  הגט  הרי  הוא  ויתר  על  הצורך  בתנאים  אלו  על  פי  הסכמת 

 .והוסמך על ידה להכריע רק על פי מעשיה אם היא מורדת ומפסדת כתובתה או לא, ישהאה

 עהשרה בחרם ובשבופ

, ע  המובא  לעיל"כפי  המבואר  בשו,  הכלי  שיש  לנו  כבית  דין  להכריע  בספקות  אלו  הוא

ולחלק  מהשיטות  אף  אפשר ,  להחרים  את  מי  שאינו  מודה  או  את  מי  שאינו  דובר  אמת

 : א וזו לשונו"ק ל"ז ס"עיין בחלקת מחוקק סימן ע, להשביע

 אות  ריפ  כנטען  ההשביע  לת  הדין  בייד  בהרשות  דראהנ.  חלה  תחרימיןמ
 .יניהםע

ועל  כן  יש  לנו  לעשות  מה  שנהוג ,  החרמה  והשבועה  איננה  כלי  מקובל  ופרקטי  בבתי  הדיןה
 .לעשות בכגון דא לילך על דרך הפשרה

 :ו לשונוזו, )חושן משפט סימן יב סעיף ב(ע "ובא בשומ

רשאי  הבית  דין  לעשות  פשרה ,  אם  בית  דין  חייבו  שבועה  לאחד  מהםו
 .נש שבועהפטר מעוהביניהם כדי ל

, בכל  מקום  שיש  חיוב  שבועה  ניתן  לפשר  בין  הצדדים  כדי  להפטר  מעונש  שבועה,  לומרכ
שרה היא בשיעור פש )חלק ב סימן קמה(בשם  תשובת  שבות  יעקב    )ק  ג"ס(ועיין  שם  בפתחי  תשובה  

 ם"בשם  תשובת  הרשד  )ק  ד"חושן  משפט  סימן  סא  ס(וכן  מובא  בפתחי  תשובה  ,  של  עד  שליש
 .ומובא שם ששיעורו הוא הנחת שליש, רובה לדיןעשו פשרה קיש

 :לשונםה וז )297עמוד  לק בח(ר "כן הכריעו בפדו

רם  בית  דין  מצווים  למנוע  מחיוב  שבועה  בכל  מידה  אפשרית  ויש  להם ב
ולכן  גם ,  רשות  גם  לעשות  פשרה  בין  הצדדים  כדי  להיפטר  מעונש  שבועה

, שבועה  או  קבלת  חרםלמנוע    דיכיש  לעשות  פשרה  הקרובה  לדין  ,  בנדוננו
הכול  לפי  ראות   –יש  פחות  ממה  שזכאי  על  פי  דין  או  פחות  מזה  לש  היינו

לכן  יש ,  ל  הדין  נוטה  לזכות  התובע"ומכיוון  שלפי  הנימוקים  הנ.  עיני  הדיין
 .לעשות פשרה באופן של ניכוי שליש מהסך המגיע לתובע

 . ע חרם כבמקרה דנןבואר ששיעור שליש הוא לא רק כדי למנוע שבועה אלא אף למנומ
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 סקנהמ

לאור  כל  המתואר  ולאור  העובדה  כי  הצדדים  הסמיכו  בקניין  את  בית  הדין  לפסוק  בתביעת 

ולאחר  הפעלת  שיקול  דעת  רחב ,  כמתואר  בפתח  הדברים,  הכתובה  על  פי  שיקול  דעתו

בית  הדין  מחליט  לחייב  את  הבעל ,  וערכי  הכתובות  הנהוגות,  בנסיבות  התיק  בפרטיו

 .  ח'' ש70,000ו בסך בכתובת אשת

בדרך  של  תשלום  ישיר  או ,  ך  זה  ישולם  לתובעת  במסגרת  ההתחשבנות  הסופית  שביניהםס
  .בדרך של קיזוז

 ): 1.12.2015 (ו"ט בכסלו תשע"י סיום נזכיר האמור בסיומה של החלטת בית הדין מיוםל

כי  ככל   ישהאה  את  כוחבבית  הדין  רושם  לפניו  את  הצהרת  ,  כל  מקרהב
ולפחות ,  כתובה  היא  לא  תתבע  איזון  זכויות  כספיות  בבית  המשפטשתיפסק  

וזאת  לאור  הפסיקה  המקובלת  בבתי  הדין  כי  לא ,  בגובה  הכתובה  שתיפסק
כפי  הצהרת ,  קבלת  זכויותיו  הכספיות  של  הבעל  חד  עםיניתן  לגבות  כתובה  

 . בדיון ישהאה ת כוחאב

מוניטין  נכסי ,  איזון  זכויותנתבע  חויב  סך  מסוים  לתובעת  במסגרת  הך  שאם  יתברר  כי  כ
  .בית הדין ישקול לקזז החיוב מסך הכתובה שנפסק', קרירה וכד

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).29.11.2016 (ז"ן התשעווח במרחש"כיתן ביום נ

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


