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 ה"ב 531377/9 יקת

 היפ חזוריאה בנירה בבית הדין 

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלעד עלי, הרב בן ציון הכהן רבין, ד" אב–רב דניאל אדרי ה

 :מבקשתה ) ד אריאלה פלד"כ עו"י ב"ע (

 גדנ 

 :משיבה ) ד דוד רוזן"כ עו"י ב"ע (

 קידשתני והוא מכחיש וענתט – תיקון מעמד אישי :נדוןה

 סק דיןפ

 קער

ונולדו  להם )  5.3.2000(ס  "תש'  ח  באדר  א"תאריך  כהצדדים  נשאו  כדת  משה  וישראל  ב

 ).8.1.2003(ג "בשבט תשס' הצדדים התגרשו בתאריך ב. שתי בנות

צהרתי  שהיא הדין  ק  קשה  לפסבישה  אגישה  הה)  2.5.2016  (ו"ד  בניסן  תשע"כ  אריךבת
ו יד  אחרי  הגירושין  חזרו  בני  הזוג  להתגורר  יחד  ואף  ערכמישה  אלטענת  ה.  והגרוש  שלה  נשואים

בית  חברי ב)  27.9.2005  (ה"ג  באלול  תשס"כ  בתאריך  משה  וישראלת  טקס  קידושין  ונישואין  כד
 .המשפחה

 .ולדו להם עוד שלושה ילדים משותפיםנהנישואין השניים מ

ת הם  נישאו  בשנית  כדשישה  אענה  הט)  20.7.2016  (ו"ד  בתמוז  תשע"  ידיון  שנערך  בתאריךב
 ].'ש[רב המשה וישראל על ידי 

לטענתה  העדים .  טקס  נכחו  עדים  כשרים  והיו  באירוע  יותר  מעשרה  אנשיםבישה  אדברי  הל
לקח  את  הכתובה ,  שמכחיש  וטוען  שלא  היו  קידושין  כלל  שיבמאבל  ה.  אף  חתמו  על  כתובה

 .רוצה לנשל אותי מהרכוש המשותף שיבהמאחר שמוזאת , והעלימה

 :לו דבריווא כחיש מכל וכל את דברי האשהה)  לפרוטוקול18ורה ש (שיבהמ

לא  התחתנתי  איתה .  אין  לי  שום  שייכות  אליה  ושום  קשר!  קר  מוחלטש
 .לא טבעת ולא קידושין. בשנית

שהיתה  ארוחה  משותפת  עם  מספר  מצומצם  של   שיבמהמשך  לשאלות  בית  הדין  טען  הב
ה  לסחוט זישה  אלדבריו  כל  מטרת  ה.  והוא  חזר  ואמר  שלא  נתן  לה  טבעת,  אולי  חמש,  חברים

 .ממנו כספים

ישה אשלטענת  ה]  'ש[אליו  זומנו  מספר  עדים  ביניהם  הרב  ,  ית  הדין  קבע  מועד  דיון  נוסףב
 .ידש אותםק

 .מקביל נשלחו הצדדים לבדיקת פוליגרףב
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 שיבהמשו  ]'ש[דוברת  אמת  בטענתה  שנערכו  קידושין  על  ידי  הרב    נמצאהובדקה  נישה  הא
 .נתן לה טבעת ואמר לה הרי את מקודשת לי

 .בדיקת פוליגרף לשיבהמירב ס – עצת בא כוחוב

 ת  כוחאבפתח  הדיון  הודיעה  ב.  ערך  דיון  ההוכחותנ)  25.1.2017(  ז"ז  בטבת  תשע"כ  תאריךב
, יש  חשש  שהעדים  חזרו  בהם  מתצהירים  שמסרו  לה  בגלל  לחצים  שמופעלים  עליהםשישה  אה

 .א הגיעל – ולכן לא זומן, וכמו כן עד אחד שהבטיח שיגיע

 ].'ש[רב ה – עד הראשון שנחקרה

 .ופיע כעד ומוזהר לומר את האמת ורק את האמתמוא שה ]'ש[רב לבהיר הית הדין ב

ימיו מדבריו  ול,  סופר  סתם  אוה.  אין  לו  כושר  לרבוינו  רב  אש]  'ש[פתח  דבריו  הבהיר  הרב  ב
כן  מכיר  את  בני  הזוג   שאעןטוא    ה.לל  וכל  שכן  במקרה  דידןכא  ערך  טקסי  חופה  ונישואין  ל

. כחיש מכל וכל שהתקיים טקס חופה וקידושיןהך א, השכין ביניהם שלום ביתולדבריו אף ניסה ל
והוסיף , היתה מסיבה אבל לא חופה וקידושיןש) הדיון הקודםמ (שיבמאת דבריו של הר הוא איש

שבה  שהארוחה  והמסובים  זה  טקס חישה  אלדבריו  ה,  לא  הבינה  מה  היה  שם  האישה  שיתכןיש
 .הנישואין

, היא  רק  חושבת,  לא]  'ש[השיב  הרב  ,  וזה  הזיות  או  משקרתהישה  אה  אםהשאלת  בית  הדין  ל
 .אחר וחזרו לחיות יחד הם צריכים גטמם אני חושב שגאבל , ולדבריה זה כמו טקס נישואין

, ]'ש[בין  הרב  לישה  אחה  שנערכה  בין  היציגה  לבית  הדין  תמלול  של  שהישה  אה  ת  כוחבא
 .ללא ידיעת הרב לטהקשיחה שהו

בית הדין אישר את התמלול . תנגד בטענה שאין תצהיר שלא נערכו שינוייםה שיבמה כוחבא 
 .האשה ת כוחאשנערך על ידי חברה מוכרת והשיחה עצמה הוקלטה על ידי ב

 .בהתאם לאמור בתמלול השיחה שיבמקרה את החישה אה ת כוחבא

ף יתשובות  מתחכמות  והוא  הוס]  'ש[יו  לרב  הישה  אה  ת  כוחאציטוטים  שהקריאה  בל
לץ  מהמצב  המביך יחש  לציין  שהרב  התחכם  במתן  התשובות  וידע  להי  (,חיש  שנערכו  קידושין  על  ידולהכ

 ).באופן מעורר השתאות

עוד   ,)  לפרוטוקול81ורה  ש  (ל  הזמן  שהם  כלל  לא  נשואיםכישה  אהוסיף  וטען  שהוא  אמר  ל  רבה
חיות  יחד  אחרי זרו  לחיוון  שכ,  הם  צריכים  גט  לחומראשישה  אמיד  אמר  לשתטען  בפני  בית  הדין  

 .הגט

והכחיש  את  מעשה   והרב  המשיך  בתשובות  מתחכמות  ,קר  ושאל  את  הרב  שאלותחית  הדין  ב
 .הקידושין והנישואין

 ):לפרוטוקול 87-82ורות ש (את דבריו מתוך התמלול ית הדין הקריא לפני הרבב

גירושין  לא  יכולים  להיות  כאילו  אני ה"ואלת  שישה  א  ה19שורה  ב:  ית  הדיןב
 ?"וא לבדלבד וה

 .איתי יחדבאין מצב כאילו צריכים שניכם , אל]: 'ש[ונה הרב ע

 .אני יודעת אנחנו נשואים לכל דבר :אישהה

אני  עכשיו  לא ,  כאילו  שתהיה  פגישה  ונדבר,  תשמעי  מה  אני  מציע]:  'ש[רב  ה
י יש  לי  מה  לעשות  שבוע  תתקשרי  אלי  ותגיד,  אני  לא  יכול,  זהו.  יכול  להאריך

 .תינושנחנו נפגשים שללי אם יש מצב שא
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ינו איות  שה,  קולובכן  נאמרו  אדברים  שההשיב  לבית  הדין  שהוא  רוצה  לשמוע  ]  'ש[רב  ה
 .זוכר שאמר דברים אלו

ולכן ,  שזה  היה  מעין  שלום  בית]  'ש[השיב  הרב  ,  ית  הדין  שאל  אותו  מה  היה  באירוע  הזהב
 .שבה שמדובר בחופה אבל לא היתה טבעת ולא שבע ברכותחישה אה

שיב  שהוא  מוכן  ללכת  לפוליגרף  ואף ה,  אם  הוא  מוכן  להיבדק  בפוליגרף  לת  בית  הדיןשאל
 .קיבל על כך קניין

חזר  על  טענתו  שמעולם  לא  היו  נשואים ]  'ש[את  ההקלטה  והרב  ה  שמיעהישה  אה  ת  כוחבא
 ):לפרוטוקול 109-108ורות ש (שבה כךחישה אאלא ה

אני  מימי  לא ,  ס  הזהיא  כל  הזמן  שאלה  אותי  אם  אני  נשואה  אחרי  הטקה
אני  רק  עשיתי ,  חיתנתי  ומימי  לא  היתה  לי  תביעה  כזו  שאני  אעיד  על  חתונה

 .שלום בית כדי שימסדו את זה

בריו דבאופן  נחרץ  שדבריו  אינם  עולים  בקנה  אחד  עם  ]  'ש[ב  רית  הדין  התרה  בעד  ואמר  לב
בעד  וזעק  זעקה אז  בית  הדין  נתן  עיניו    ו,שאותם  הוא  לא  מכחיש,  תמלול  השיחהבשנאמרו  

רור  לבית  הדין  שהוא  לא  דובר  אמת  וחלילה  עלולה  לצאת  תקלה  של  ממזרים בואמר  ש,  גדולה
 .שהרי מדובר באשת איש

פרץ  בבכי  והודה   שברנואז  ,  ואחזתו  רעד  וחלחלה  עדהנחרד    ,שמע  זעקתו  של  בית  הדיןל
לאחר   שריםהיו  שני  עדים  כ,  כן  היתה  חופה  כדת  משה  וישראל  שאואמר,  ששיקר  לבית  הדין

כתובה וה,  ונחתמה  בעדים  כשרים  נכתבה  כתובה  ,טבעתבישה  אקידש  את  ה  שיבמה,  בדיקה
 .מסרה לאשהנ

, ..."אני  כבר  לא  יכול  לשקר  ולא  יכול  לעמוד  בזה"ואמר    שיבממו  כן  העד  רץ  לכיוון  הכ
 ".ליחה שיקרתיס"מר אישה אול

הוא  אף  לא  ישן  שבועות ו,  הופעלו  עליו  לחצים  כבדים  כדי  שלא  יאמר  את  האמת,  דבריול
 .זר בוח – אבל כשהבין את חומרת המעשה, ולכן בתחילה שיקר

 חלטהה

 :כדלהלן אור האמור מחליט בית הדיןל

] 'א  [בקשתמוה]  'י  [שיבמאחר  שמיעת  העדויות  והראיות  שבתיק  קובע  בית  הדין  כי  הל.  1
רות  תפתח  לצדדים מזכיה.  גטבמזה  ה  ל  הצדדים  להתגרש  זע.  לזה  כדת  משה  וישראלה  נשואים  ז

 .תיק סידור גט

 . יום30לטובת המבקשת בתוך ₪  50,000ית הדין מחייב את המשיב בהוצאות בסך ב. 2

 .לטובת אוצר המדינה₪  20,000בית הדין מחייב את המשיב בהוצאות בסך  נוסף לכךב. 3

 .ן דעתו בהמשךיתבית הדין י] 'ש[" הרב"עניין העד ב. 4

 .טים מזהיםלפרסם לאחר השמטת פר ותרמ

 ).31/01/2017 (ז"שבט תשע' ד יתן ביוםנ

 רב אלעד עליה רב בן ציון הכהן רביןה ד" אב–רב דניאל אדרי ה


