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 ה"ב

 976276/3יק ת

 אזורי באר שבעהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב משה בצרי, הרב אהרן דרשביץ, ד"אב – רב אליעזר איגראה

 )ריאל ממןאד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תובעתה
 גדנ
 )שי מדלסייד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 חיית בקשה לדיון חוזר בחיוב כתובה ד:נדוןה

 סק דיןפ

ד  הגדול  את  החלטתו  הדוחה  את  הערעור "  נתן  ביה)05.04.2016(ו  "תשע'  ר  בו  אד"יום  כב

 :ד וקובעת כדלקמן"על פס

ערעור  מבוסס  על  טענות  עובדתיות  אשר  אין  חולק  כי  הינן  נתונות ה"
  [...]לשיפוטו ולשיקול דעתו של בית הדין האזורי

ה ענה  אחת  שהינה  על  בסיס  הלכתי  עולה  מהערעור  והיא  הטענה  כי  לאישט
אלא  שטענה  זו  לא  עלתה  בפני  בית  הדין .  היה  בן  זוג  חדש  טרם  הגירושין

ומעיון .  האזורי  ככל  הנוגע  לתביעת  הכתובה  ואין  מקום  להעלותה  בפנינו
 .עולה כי האישה מכחישה טענה זו 12.11.14-בפרוטוקול הדיון מיום ה

אין  מניעה  כי  הבעל  יחזור  ויעתור  לבית  הדין .  אחר  וכן  הערעור  נדחהמ
. לתקנות  הדיון  ספת  של  פסק  הדין  על  פי  תקנה  קכח  וקכטואזורי  לבחינה  נה

כמובן  על  פי  הנאמר  שם  הענות  לבקשה  מעין  זו  תלוי  בשיקול  דעתו  של  בית 
 ."הדין האזורי

י  תקנה  קכט  של  תקנות  הדיון "עפ,  בפנינו  בקשה  לדיון  מחדש,  ל"המשך  להחלטה  הנב
 . ג"התשנ, הדין הרבניים בישראל-בבתי

 קער .א

 :נצטט את לשון התקנה, פני שניכנס לגופו של עניןל

 דין-יון מחדש לבקשת בעלד

הדין  שדן  בעניינו -דין  זכאי  בכל  זמן  לבקש  דיון  מחדש  מבית-על  ב)1( .כטק
על  סמך  טענות  עובדתיות  או  ראיות  חדשות  שלא  היו  ידועות  לו  בדיון 

 .הקודם

ות מבקש  יגיש  בקשה  בכתב  ויפרט  בה  את  הטענות  או  הראי  ה)2(
 .החדשות ואת הסיבה למה לא הביא אותן בדיון הקודם
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 דיון בבקשהה

הדין  ידון  בבקשה  מבלי  לשמוע  שום  צד  ויחליט  אם  יש -ית  ב)1( .לק
 .לדחות את הבקשה או שיש להזמין את הצדדים לדיון בבקשה

רשאי ,  הדין  שיש  להזמין  את  הצדדים  לדיון  בבקשה-חליט  בית  ה)2(
 .הדין עד לבירור-קהדין לעכב את ביצוע פס-בית

ת  חדשות ובקשת  בעל  דין  לדיון  מחדש  צריכה  להתבסס  על  טענות  עובדתיות  או  ראי,  לומרכ
ד "הדבר  נתון  לשיקול  דעת  ביה,  בבקשה  לאור  החומר  החדש  שהוצג  .שלא  היו  ידועות  לפני  כן

 .ד"וכן האם לעכב את ביצוע פסה, נוסף האם להזמין את הצדדים לדיון

על  עובדות  וטענות  שכבר ה  ברוברת  זוח  בקשהה.  כ"על  לשעבר  ובעיין  בבקשת  הב  ד"יהב
 . ד"הועלו בביה

 :חומר החדש כוללה

ובבן  זוגה ]  אישהה[  הבחנתי  בה  17.3.2014בתאריך  :  "פני  סידור  הגטלמשכנה    צהירת .א
 ".מהלכים שלובי ידיים בגראנד קניון בבאר שבע

 :על השאלות, ורהלכא, בו נמצא דובר אמת 8.12.15ם וליגרף שעשה הבעל ביופ .ב

 .)חיובי( ]'ס מ"העו[אם האישה סירבה להיפגש עם ה )1

 .)חיובי(ב "אם הבעל עשה ניסיונות חוזרים לשלוה )2

 .)שלילי( בגד באשתו 12.2011אם לפני ה )3

 .לאחר הפירוד', 12 פברואר שהכירה אותו רק בסוף לשעבר צהיר מחברתו של הבעלת .ג

ושלא  נתן  את  המשקל ,  ]'מ[ס  "של  העוד  בכך  שלא  שמע  את  עדותו  "ען  ששגה  ביהנטוד  ע
הנכון  לטענות  הבעל  שהאישה  סילקה  את  הבעל  מהבית  ושסירבה  ללכת  לייעוץ  ורצתה 

 .ירושיןבג

 יוןד .ב

הייתה ,  אין  ספק  שאם  היה  מתברר  שהאישה  זינתה  לפני  סידור  הגט,  בעניין  תצהיר  השכנה

 .מפסדת כתובתה אף שבני הזוג היו כבר פרודים ובהליכי גירושין

אף  היא  אינה .  אלא  של  שכינה  בודדת,  ד"אין  בפנינו  תצהיר  של  עדות  קבילה  בביה,  לםוא
ע "עניין  זה  נפסק  בשוב.  ירוע  מסויםאברה  על  דת  יהודית  בעאישה  האלא  ש,  מצהירה  על  בגידה

 :ל"וז, )ד' קטו סעי' ע סי"אה(

 ם  האלוו.  שראל  ינות  בנהגו  שצניעות  הנהג  מואה,  הודית  ית  דיא  היזוא"
 שחקת    משהיתה:  [...]  הודית  ית  דל  עברה  עהם  מחת  אשתה  עאםש  דבריםה
 ה בהתרה שדים עש יםא, תובה כלא בצא תאלו מחד אבכל[...] בחורים  הםע
 ."תראתו הל עעברה וחלהת

אין  כאן   ,במקרה  שלנו.  רי  שצריכה  עדים  והתראה  בכדי  להפסיד  כתובה  משום  דת  יהודיתה
 .להפסיד לאישה את הכתובהולכן אין בעובדה זו כדי , ראהתדים והע
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יש  לדון  בדורנו  אשר ,  ידיים  עם  גבר  זרת  שאף  שיש  איסור  גמור  ללכת  שלוב,  וסיף  לומרנ
, תהבהאם  יש  בכך  כדי  להפסיד  האישה  את  כתו,  נפרצו  גדרי  הצניעות  אצל  הציבור  החילוני

 ד"ד  מאת  ביה"אך  נציין  לפס,  אין  צורך  להכריע  בזה  במקרה  שלנו.  במיוחד  לאחר  הפירוד
 .שדן בצדדים השונים של השאלה )03.04.2012( ב"א ניסן תשע"ימיום  )606202/1(בטבריה 

. כתובההושא  נאלו  מידע  חדש  אשר  יכריע  את  הכף  ב  שאלותבאין  ,  עניין  בדיקת  הפוליגרףב
מאמצי  הבעל .  נה  הסבר  לדברתאלא  שנ,  ]'מ[ס  "כבר  ידענו  שהאישה  סירבה  להיפגש  עם  עו

להטיל  את  אשמת  הפירוד ם  כשלעצמ  םהאך  אין  ב,  ין  הם  מבורכיםבמהלך  הנישוא  לשלום  בית
צהיר  חברתו  שהבעל  לא  בגד  באשתו  לפני תברי  הבעל  ודקבל  את  נגם  אם  .  על  האישה  בסוףל

 וכן  אין  בכך  בכדי,  כדי  להוכיח  שהבעל  אינו  אשם  בפירוד  ובגרימת  הגירושיןבכך  באין  ,  הפירוד
 .תובתהעל האישה להפסידה כ הפירודת שמאת אלהטיל 

שלאור  עזיבת  הבעל  את  הבית  ותביעת  הגירושין  על ,  קודת  המוצא  של  פסק  הדין  הייתהנ
. שהאישה אשמה בפירוק הנישואין אופן פוזיטיביבכ יוכיח "חזקתו שהוא חייב בכתובה אא, ידו

וכן  נכתב   .אלא  צריך  להוכיח  את  אשמת  האישה,  לא  מספיק  להוכיח  שהבעל  לא  אשם  ישירות
 :בפסק הדין

, עוזב  את  בית,  יש  להבהיר  שכאשר  בעל  יוזם  גירושין,  תח  הדבריםפב"
אין  האשה  חייבת  להוכיח .  חזקתו  שחייב  בכתובה,  כ  תובע  גירושין"ואח

ואין  היא  צריכה  להביא  הוכחות  פוזיטיביות  שבעלה  רעה ,  שבעלה  אשם
, גם  אם  יש  לדחות  את  הוכחות  האשה,  לכן.  בשדות  אחרים  כבר  לפני  הפירוד

נטל ,  אדרבה,  תובהכע  את  זכותה  הבסיסית  לוד  בכדי  לגראין  בזה  בלב
ההוכחה  על  הבעל  להצדיק  ולהוכיח  את  טענותיו  שאשתו  גרמה  לפירוק 

 ."שואין למרות מאמציו הכנים לשלום ביתיהנ

אף  אם  נניח  שיש  בהם  בכדי  להסיר  אשמה ,  שאלות  אשר  נשאלו  בבדיקת  הפוליגרףה
 .את אשמת האישה באופן פוזיטיבי חכל מקום אין בהם להוכי מ,מסוימת מצד הבעל

שילחה   ]האישה[האם  :  "לגבי  השאלה  היחידה  בבדיקה  אשר  משמעותית  לכך,  דרבהא
אובחנו  תגובות  פיסיולוגיות :  "נכתב  בתוצאות,  )חיובי("  2011אותך  מביתכם  המשותף  בדצמבר  

  תוצאות רי  שלא  התברר  גם  לפיה ".בלתי  סדירות  שעל  פיהן  לא  ניתן  לקבוע  מסקנה  חד  משמעית
 .צדדי-באופן חד הפוליגרף שהאישה הייתה אשמה בפירוד הסופי

 .כדי לשנות את פסק הדיןבהם בין אתצהיר החברה  ודיקת הפוליגרףברי שגם ה

ס  ושלא  נתן  את  המשקל "ד  שגה  בכך  שלא  שמע  את  עדותו  של  העו"גבי  הטענה  שביהל
ברים  בשעת  מעשה  ובא ד  חוזר  על  עמדתו  ששקל  את  הד"ביה,  לשעבר  הנכון  לטענות  הבעל

גם .  ל  האישה  ולהפסידה  כתובתהעוזיטיבית  פלמסקנה  שאין  בטענות  הבעל  בכדי  להטיל  אשמה  
כ "לאור  הסברם  של  האישה  וב,  ס  לא  נצפה  שיהא  בהם  בכדי  לשנות  את  פסק  הדין"בדברי  העו

 .ת"ואף הסכימה לפגישות ייעוץ בנעמ, שלא הרגישה שהוא ניטרלים שסירבה להיפגש עמו מטע

ד  התחשב  בטענות  הבעל  בסוף  פסק  הדין  כאשר  דן  באפשרות  של "שביה,  וסיף  ונאמרנ
 :וכתב, )80%-תוספת של כ(הצמדה 

ואף  חלוקים  בזה ,  נחלקו  הפוסקים  האם  להצמיד  את  הכתובה  למדד,  ידועכ"
 20(למרות  שמדובר  בשנים  מרובות  ,  בענייננו,  אולם[...]  בפועל  בתי  הדין  

עדיין  הינו  סכום  רלוונטי   ₪  180,000סכום  של  ה,  )80%(והפרש  גדול    )שנה
מכיון  שיש  לבעל ,  בנוסף.  ובזה  הסברה  נוטה  שלא  להצמיד,  ומשמעותי
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י  חיוב  הכתובה "ע,  ל"וכנ,  הגם  שלא  נתקבלו,  טענות  ותביעות  כלפי  אשתו
 ".במלוא הסכום הנקוב יצאנו גם מידי פשרה על ההצמדה

במסגרת  פשרה  שלא   ר  נלקחו  בחשבוןכב,  ככל  שהם  אמת,  לשעבר  רי  שכל  טענות  הבעלה
 .להטיל הצמדה

כ  הבעל לשעבר סיבה לדיון "ד  אינו  מוצא  בכל  חומר  אשר  הגיש  ב"יהב,  ל"אור  הדברים  הנל
 . מחדש או לעכב את פסק הדין

, ד"ד  שגה  באופן  שיש  לבטל  את  פסה"כ  עדיין  סוברים  שביה"בושעבר  לכל  שהבעל  כ
 .ד הגדול"לערעור לביהב עליהם לפנות שו

 סקנהמ .ג

(ו  "בכסלו  התשע'  ד  שניתן  ביום  י"פס.  כ  לדיון  חוזר"ד  דוחה  את  בקשת  הבעל  וב"ביה

 180,000ועל  הבעל  לשעבר  לשלם  את  מלוא  סכום  הכתובה  ,    בתוקפו  עומד)22/11/2015

₪. 

 .הדין-סק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעליפ

 .)17.01.2017(ז "ט בטבת התשע"י יוםביתן נ

 רב משה בצריה רב אהרן דרשביץה ד"אב – ב אליעזר איגרארה


