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 ה"ב

 1044396/1יק ת

 בית הדין הרבני האזורי פתח תקווהב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלון אבידר, הרב אריאל ינאי, ד" ראב—רב בנימין אטיאס ה

 )ד שאול דחבש"כ עו"ב י"ע( לוניפ :)יעה נגדיתבנתבע בת( תובעה
 גדנ
 )וי לד ורד"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :)ובעת בתביעה נגדיתת( נתבעתה

 ' עשה כיעורמ'ין גבה ירושין והפסד כתוב ג:נדוןה

 יןדסק פ

מנגד  האישה  מסכימה  להתגרש  אך  תובעת  את .  בפנינו  תביעת  גירושין  שהגיש  הבעל

 .כתובתה

 .ח"שאתיים אלף  מך הכתובה הואס

להם  שלושה  ילדים  משותפים ו)  19.7.1987  (ז"ב  בתמוז  תשמ"  כצדדים  נשואים  מתאריךה
 .הם בגירים ואחת קטינהמיים נש, מנישואים אלו

: כתב  התביעה  כתב  ב.גיש  הבעל  תביעת  גירושיןה)  16.8.2015  (ה"באלול  תשע'  אתאריך  ב
 ."ניםשלוש שיום יחסי אישות בסביבות ־קאי, בגידה, ניאוף: מהות התביעה"

 .אי כוחםבו ופיעו הצדדיםה) 9.11.15 (ו"רחשוון תשעבמז "דיון שהתקיים בתאריך כב

 :ולאחר מכן החליט שתובע גירושין לום ביתשן טען הבעל שמעוניין בתחילת הדיוב

נישואין  ראשונים ,  בארץ,  דת  משה  וישראלכ,  87נישאנו  בשנת  :  בעלה"
ואני  ביקשתי ,  יחדבגרים  .  חת  קטינה  א–ילדים  משותפים    שלושה.  שלנו

כי  תמיד  אפשר ,  המכי  רציתי  שהמשפחה  תישאר  של  לום  ביתשבהתחלה  
 .אז אין מה לעשות ונתגרש ואם אי אפשר, לום ביתשש ואני מבק, לשפר

 ?ראית את כתב התביעה שלך: ית הדיןב

כי  לא  היה  חיי  אישות  ולא  שום  דבר ,  זה  כתב  תביעה  לגירושין,  כן:  בעלה
 .והאישה רועה בשדות זרים, נים האחרונות השלושבשבינינו 

 ?אז מה אתה מבקש: ית הדיןב

 .אז בסדר לום ביתשאם אפשר : בעלה

אנחנו  לא ?  לום  ביתשאחרי  כל  מה  שאתה  טוען  אתה  רוצה  :  ית  הדיןב
ך  כי  אין  תביעה תאין  לנו  מה  לעשות  ִא?  לום  בית  ש–מבינים  מה  אתה  רוצה  

 .כזאת

 .אין מה לעשות, אז נתגרש: בעלה
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 ?מה אתה תובע .ין מה אתה תובעבאנחנו רוצים לדעת שאתה מ: ית הדיןב

 . ומזונות לילדה ולהתגרשהילדה אני תובע משמורת על: בעלה

 ?אתה עומד אחרי כתב התביעה שלך על כל מה שמשתמע: ית הדיןב

 ".זה נכון, כן: בעלה

] 'כ'  י  [את  טענותיהם  בדבר  בגידת  האישה  עם  אדם  בשם  א  כוחובהמשך  העלו  הבעל  וב
 :סתהרוהאישה העלתה את ג

ש לחייב אנחנו נבק, אור הדברים האחרונים של הבעלל[...] : הבעל א כוחב"
ו יניש  ביד,  את  האישה  בגט  על  סמך  המעשים  המיוחסים  לה  שמתועדים

 ]'כ[ל  ובמקרה  גם  לחבר  קוראים  "מסמכים  של  נסיעת  האישה  עם  החבר  לחו
ויש  לנו  תמונות  של  שניהם  חלק ,  שכרו  את  אותו  חדר  בבית  מלון  בבולגריה

 אנחנו  כרכנו  לפה  גם  את,  יחד  וחלק  בעירום  מלא  וחלק  בחצי  גוף  ערום
, מאחר  והצדדים  גרים  יחד  אחד  הצדדים  עליו  לעזוב  את  הבית.  ענייני  הרכוש
 .אמו עוד מלפני הנישואין שםל הבית רשום ע

 .אני מסכימה להתגרש: אישהה

 ?יש כזה אחד –] 'כ' י[בנוגע ל: ית הדיןב

והיינו באותו מלון אבל לא באותה קומה , ו יחד לבולגריהתנסעתי ִא: שהיאה
יה  מרחק  של   ה–טסנו  באותה  טיסה  אבל  לא  ישבנו  יחד  .  ולא  באותו  חדר

זה  קשר  של  עמית   הקשר  שלנו,  הסתובבנו  יחד  בבולגריה,  סאות  כתיש
 .ונסעו ִאתנו עוד אנשים שאנחנו מכירים, לעבודה

 ?]'כ' י [האם קיימת יחסי אישות עם: ית הדיןב

 .לא: אישהה

היו  נכנסים אם  גם  הדברים  של  הבעל  ברישא    חשובוד  אמ:  האישה  א  כוחב
רציתי  רק  להגיד  שהאישה  תסכים  להתגרש  בכפוף  לפתרון  של ,  לפרוטוקול

שנה  הם   שרים  ושבעע,  ויש  גם  את  הנושא  של  הבית,  כל  הדברים  הרכושיים
  [...]לזרוק אותה ככה א ניתןלגרים יחד ו

ה  תיק  להוכחות  כי  היא  תובעת תאנחנו  רוצים  לקבוע  ִא:  הבעל  א  כוחב
ואני .  הוא  רוצה  להראות  שלא  הוא  אשם  בגירושיןוגם  ,  כתובה  ופיצויים

מתועד ול הכ, רוצה להראות מסמכים שהם במטוס יחד ושהם שכרו חדר יחד
 .אז אין טעם בהוכחות

אתיים מאנחנו  רוצים  להגיש  תביעת  כתובה  שכתוב  בה  :  האישה  א  כוחב
 .שקל וגם תביעת פיצויים אלף

יראה   ית  הדיןבם  ואם  אני  מבקש  שאנחנו  נראה  לכם  מסמכי:  הבעל  א  כוחב
 .יפסוק הוצאות ית הדיןבשאנחנו צודקים ש

 .בוודאי: ית הדיןב

 .שניהם שםל אני מציג לכם הזמנה של חדר ע: הבעל א כוחב

אני  מציג  בפנייך  צילום  של  הזמנה  לבית :  הבעל  חוקר  את  האישה  א  כוחב
 האם  הייתם  יחד,  ]'כ'  י  [על  שמך  ועל  שם'  לטינום  הוטלפ'מלון  בבולגריה  
 ?באותו בית מלון

 .אבל לא היינו באותו חדר, עשינו את העסקה כדי לשלם פחות: אישהה
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ך  באותה תעשיתם  את  העסקה  כשהוא  לא  עובד  ִא  למה  :א  כוח  הבעלב
 ?עבודה

לקוחות  הגדולים ההיה  עמית  שלי  הוא  היה  אחד  ]  'כ'  י[הבחור  הזה  :  אישהה
שרים עהוא  בן  ,  חים  אמישהחורית  ויש  לו  ־הזה  ילד  שגדל  לאם  חד.  שלנו

הוא  היה  בבית  שלנו  והמשפחה  שלי ,  היה  בינינו  קשר  של  אם  ובן,  וחמש
עצת  לו  בכל  מיני  דברים יזה  קשר  של  אוזן  קשבת  שהייתי  מי,  מכירה  אותו

 .ו על בעיות שלותומדברת ִא

יש  פה  תמונה  של ,  אתם  אמרתם  שלא  ישבתם  יחד  במטוס  :א  כוח  הבעלב
 ?שניכם יחד

 .רק הצטלמנו יחד וזה היה לצורך התמונה, לא ישבנו יחד: אישהה

 ?התעופה ואם אני אבדוק את זה בחברת :א כוח הבעלב

 .'שת טורסא 'משהו, של בורגס ברת תעופהחזה . תבדוק: אישהה

שהיא  לא  משאירה  מקום יה  תסתכלי  את  התמונה  השני  :א  כוח  הבעלב
 ?את יכולה להסביר מזה, כי בתמונה יש נשיקה צרפתית, לספיקות

 .זה נשיקה רגילה, זה לא נשיקה צרפתית: אישהה

 ?זה נשיקה של ידיד או אוהב ואוהבת :א כוח הבעלב

 .סתם נשיקה חברית: אישהה

 ?ואיפה התמונה צולמה :א כוח הבעלב

 .לא זוכרת: אישהה

 ?סיטואציה שהיית בה הרבה פעמיםו ז: ית הדיןב

 .לא: אישהה

 .עמי־פאז את אמורה לזכור אם זה היה חד: ית הדיןב

 .לפי דעתי זה היה בבית מלון: אישהה

 ?סיטואציה שככה מתנשקים היום ברחובו ז: ית הדיןב

 .בחברה הפתוחה כן: אישהה

 .ממש לא מקובל גם אצל החילוניים: הבעל א כוחב

אני  מניח  שזה ,  קוזי'גב]  )'כ'  י(='  י[יש  תמונה  פה  של  :  הבעל  לאישה  א  כוחב
 ?איפה זה. בבית מלון

, הוא  שלח  לי  את  זה  ואין  לי  מושג  מי  צילם  את  זה,    לי  מושגאין:  אישהה
אני  רק  רוצה ,  ואם  הוא  שלח  טמטום  כזה  לטלפון  שלי  אין  לי  מה  להגיד  כאן

 מישיםחמה  אתה  מצפה  מאישה  בת  ,  שרים  וחמשעהוא  ילד  בן  :  להסביר
 ?שתעשה

 ?מי צילם את התמונה הזאת ושלח לך :א כוח הבעלב

 .אין לי מושג: אישהה

בית ב]  )'כ'  י(='  י[תמונה  של  מה  לדוג,  יש  עוד  תמונות  כאלה  :וח  הבעלא  כב
 .רום כביום היוולדוע, ])'כ' י(=' י[של , שלו

ומחקתי  את ,  והתקשרתי  אליו,  הוא  שלח  לי  את  זה  .הבעתי  מחאה:  אישהה
 .זה והחלפתי פלאפון חדש ומסתבר שכשהחלפתי טלפון חלק נשמר בדיסק
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 ?את נוסעת עם חברות לבעלךהאם אמרת לו ש :א כוח הבעלב

 .היו גם חברות בטיול, כן: אישהה

 'י[האם  יכול  להיות  שכל  התמונות  שלך  מהטיול  היו  רק  עם    :א  כוח  הבעלב
 ?])'כ' י(=

 .ו וחלק עם עוד אנשיםתחלק לבד וחלק ִא: אישהה

א  שלח ל]  )'כ'  י(='  י[התמונה  הבאה  שאראה  לך  זה  תמונה  ש  :א  כוח  הבעלב
. ותגידי לי איפה התמונה הזאת צולמה, מישהו צילם אותךאלא  תמונה ש,  לך

בתמונה  רואים  שאת  מחזיקה  את  הטלפון  הנייד  שלך  ואת  מצולמת  בחצי  גוף 
 .ולכן לא יכול להיות שאת מצלמת את עצמך, עירום

אני  צילמתי  את  עצמי  במקלחת  בבית  שלי  כי  רציתי  לעשות  ניתוח :  אישהה
אתה .  אני  מול  מראה  במקלחת  שלי?  אתה  לא  רואה  שזה  במקלחת  שלי,  חזה

 ?לא רואה

' י[האם תהיי מוכנה ללכת לפוליגרף בעניין הבגידה שלך עם  :א כוח הבעלב
 ?])'כ' י(=

 .לא: אישהה

' י(='  י[אני  ארצה  להזמין  את    כןם  אין  לי  יותר  שאלות  אלא  א:  בעל  הא  כוחב
 .עדותל] )'כ

 '?שת טורסא'אתה רוצה צו ל: ית הדיןב

 .שניכם שםל ע, ההזמנה הזאת מונפקת לחדר זוגי: הלאיש ית הדיןב

זה  היה ,  הזמנו  חדר  זוגי  והצטרפנו  עם  עוד  אנשים  והתחלפנו  שם:  אישהה
שמזמינים   ותר  זוליוזה  ,  דיל  של  הכרטיס  טיסה  עם  המלון  יחד  זה  דיל  אחד

 .הזמנה זוגית

ופה  כתוב שזה היה ,  זה  הזמנה  של  בית  המלון  ולא  של  אשת  טורס:  ית  הדיןב
אלא  את  טוענת  שלא  ישנת  ִאתו  אלא  עם  חברה ,  ]'כ 'י[דר  זוגי  שלך  ושל  ח

לא  עם  חברה ו]  )'כ'  י(='  י[ה  המתבקשת  למה  הזמנת  חדר  עם  להשא.  אחרת
 ?אחרת

אני ,  ]'א[  מ]'נ[אני  ישנתי  עם  .  כשהגענו  למלון  עשינו  את  החילוף:  אישהה
 .לא מכירה אותה

 ?איפה פגשת אותה: ית הדיןב

 .שם במלון בדלפק התחברנו,  לא קשורים שםזה אנשים: אישהה

 .במלון מיום חמישי עד ראשון היינו שם סוף שבוע: עונה האישה להאשל

את  לקחת  אישה  זרה  שאת  לא  מכירה  אותה  לחדר  שמצאת  אותה :  ית  הדיןב
 ?מה ההיגיון בזה? בדלפק

חסכתי  על  זה .  התנו  במטוס  והתחברתי  ִאתזה  אנשים  שנסעו  ִא:  אישהה
 .לרדו אתייםמ

ת  אישה  זרה חאת  חושבת  שמישהו  יאמין  לך  לדבר  כזה  שלק:  ית  הדיןב
 ?ולרדאתיים מך בחדר בשביל תוביקשת ממנה לישון ִא

 .אבל ככה זה היה, לא: אישהה

 ?]'נ [– והיא גם הזמינה חדר: ית הדיןב
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 .כי אם לא היא לא הייתה באה, אני מניחה שכן, לא יודעת: אישהה

 '?שת טורסא'הטיסה עשית את ההזמנה מכמה זמן לפני : ית הדיןב

 .שבועיים אולי: אישהה

אז  מה  חסכתם  אם  כל  אחד  לוקח ,  פה  בארץ  לקחתם  חדר  אחד:  ית  הדיןב
 ?חדר נפרד

המטרה  הייתה  שנתחלף  שם ,  שכרנו  חדר  אחד  כדי  לחסוך  בעלויות:  אישהה
 .במלון

 ואנחנו  נאמין  שאת  תשכירי  חדר  זוגי  אחד  ותמצאי  שם  מישהי:  ית  הדיןב
אם  את ?  ךתוהיא  תסכים  להחליף  ִא,  ודעת  מיהיישאת  לא  ,  שאת  לא  מכירה

 ?לקחת חדר והוא לקח חדר אחד אז מה החיסכון

 .לא חסכתי כלום: אישהה

 ?שןי] )'כ' י(=' י[עם מי : ית הדיןב

 .לא יודעת: אישהה

. עד הלילה ובלילה נפרדו דרכינו יחדברוב הזמן היינו , אין לי מושג: אישהה
 .זהו

בולגריה  ידעת  מראש  שתמצאי ל]  )'כ'  י(='  י[כשנסעת  עם  :  הבעל  א  כוחב
 ?מישהו שיסכים להתחלף

 .לא: אישהה

 ?כםתם לא היית מוצאת מישהו שיחליף ִאאו :א כוח הבעלב

 .אז היינו ישנים יחד: אישהה

 ?כמה אנשים היו בקבוצה שלכם: ית הדיןב

יש  להם  נציג זה  טיול  שאתה  מגיע  לשם  ו.  רבעיםאמשהו  כמו  :  אישהה
זה  חבילה ,  הצטרף  לטיול  או  לאלבמלון  שעושים  טיולים  וכל  אחד  בוחר  אם  

 .ה של מלון וטיסהמשל

זאת  אומרת  שאת  בחרת  חדר  וכל  האנשים  שם  אומרים  מי  הבן  זוג :  ית  הדיןב
זאת  אומרת  שאשת  טורס ,  לפני  הטיולה  וזה  היה  שבועיים  או  שלוש,  שלהם

 ?]'כ' י[ה שלחו למלון שהבן זוג שלך למלון ז

 .נכון: אישהה

 ?נכון, לפת שם במלון כשהגעת לדלפקהחואת אומרת שאתה : ית הדיןב

ואנחנו  הזמנו ,  שם  יש  אפשרות  להזמין  חדר  לבד,  דד  את  זהחאני  א:  אישהה
אין .  במטרה  של  לבוא  לשם  ולהתחלף  בדרך  למצוא  מישהו  אחר,  חדר  זוגי

, אים  לשם  זוגותשאשת  טורס  יעשו  את  זה  בשבילנו  כי  כולם  ב  היאופצ
 .והייתה עוד אחת שגם באה עם גבר ורצתה לישון נפרד

תברר  שכל  מה  שאת  מדברת  הוא  לא  אמת  אנחנו  נחייב ימידה  וב:  ית  הדיןב
 .ית הדיןבאותך בהוצאות משפט והוצאות של 

 .טוב: אישהה

 ?מה סיפרת לבעלך עם מי את נסעת :א כוח הבעלב

 .עם חברה: אישהה
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 ?שתלמה הכח :א כוח הבעלב

, ולא  הסתרתי  כלום,  אני  הוצאתי  כרטיס  אשראי  משותף  של  שנינו:  אישהה
אני  הצעתי  לבעלי  לצאת  כמה  פעמים  והוא  לא  רצה  אז  הייתי  חייבת  לצאת 

 .ולכן אמרתי

 ?]])'כ' י (=[...מך לנתק את הקשר עם מהילדים ביקשו  אםה :א כוח הבעלב

 ".לא: אישהה

גישה  האישה  תביעת  כתובה  ופיצויים  ונקבע ה)  14.12.2015(ו  "בטבת  תשע'  בתאריך  ב
 ).29.2.2016 (ו"תשע' באדר א'  כמועד נוסף לדיון לתאריך

הבעל  בקשה   א  כוחבגיש    ה–  )2.12.2015(ו  "בכסלו  תשע'  כתאריך    ב–דיון  הפני  מועד  ל
 .להזמנת עדים ומסמכים

לשם ]  'נ['  חייב  את  האישה  להמציא  את  פרטיה  של  הגבלהבעל    א  כוחבבקשתו  ביקש  ב
 .עניין טענת האישה כי ישנו באותו חדר במלון בבולגריה בהזמנתה לעדות

דפיסי  שיחות  מחברת תכן  ו,  ן  זוגה  לטיולב]  'כ'  י[להמציא  את  פרטיו  של  :  ביקש  כן  מוכ
ת   א–אמצעותה  הזמינו  את  החופשה  בבולגריה  שבחברת  התיירות  מ  –ולהמציא  ,  פלאפון

כיצד  שולמה  ההזמנה ,  וזמנו  והאם  היו  צמודיםם  מקומות  הטיסה  שהה  המ:  המסמכים  הבאים
 .ההזמנה לחדר הייתה מיועדת לשניהם יחד אםה, מי ידיל לחופשה וע

ל  נשאלה  האישה  מדוע  לא  המציאה  את  פרטי  העדים  כבקשת "דיון  שהתקיים  בתאריך  הנב
 :)להלן ציטוט מהפרוטוקול( אישה השיבה ה.הבעל א כוחב

 .פון שלי ואין לי שום דבראין לי את הפרטים שלו בטל: אישהה"

 ?מתי הייתה הנסיעה לבולגריה: ית הדיןב

 .לפני שנתיים: אישהה

 ?ותומתי ניתקת את הקשר ִא: ית הדיןב

 .אבל אין לי את הפרטים שלו ואין לי כלום, חודשים מישהחלפני : אישהה

 ?את יודעת באיזה עיר הוא גר: ית הדיןב

 .לא יודעת: אישהה

את ,  בקשר  רבה  זמןהו  תהיית  ִא?  שנאמין  לך  לזהאת  חושבת  ו:  ית  הדיןב
 ?באה לומר לי שאת לא יודעת באיזה עיר הוא גר

 .הוא נע ונד אני לא יודעת: אישהה

 ?איזה עיר הוא גר, ו בבולגריהתכשהיית ִא: ית הדיןב

 .]'פ[ב: אישהה

 ?הוא עובד באותו מקום עבודה שהיה: לבעל ית הדיןב

 . שהוא מתעסק היום במוצרי חשמלכי הבנתי, אני חושב שלא: בעלה

תגיד  לנו  מה  העלויות  של  זה  והיא   ו]'כ'  י[אתה  תאתר  את  :  לבעל  ית  הדיןב
 .תשלם את זה

אותה  גברת  שהיא  טענה  שהיא   ]'נ[ואני  רוצה  גם  את  הגברת  :  הבעל  א  כוחב
 .החליפה אותה בחדרים בבולגריה בדלפק בכניסה למלון



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

7 

לא  יודעת  מי  היא י  ה  ואנתן  לי  קשר  ִאוק  יומיים  ואייה  בדתישנתי  ִא:  אישהה
 .ה ולא כלוםתואין לי קשר ִא

 ?ואיפה היא עבדה: ית הדיןב

 .לא יודעת: אישהה

 ?ואיפה היא גרה: ית הדיןב

 .אני לא יודעת: אישהה

ארץ  זרה  ואומרת  לה  בואי בזה  לא  הגיוני  שאת  פוגשת  אישה  זרה  :  ית  הדיןב
 .ה היאי כשאין לך מושג מי זאת בכלל ומתלישון ִא

 .לי זה הגיוני: אישהה

פלאפון  לגבי  פירוט  השיחות   תרלחבה  אני  גם  הגשתי  פסיקת:  הבעל  א  כוחב
 .והתברר לנו שהיא בחברת הוט מובייל, שלה

 .לכל החברותה תגיש פסיקת: ית הדיןב

 ?התיא ישנה ִאהמידה וב] 'נ[יש לך דרך לדעת מי זאת : ית הדיןב

ואפשר  לראות '  שת  טורסא'מנה  בהאישה  אמרה  בעבר  שיש  את  ההז:  בעלה
ופניתי  לאשת  טורס  והם  אמרו  שהמטוס  זה  חברה ,  את  הישיבה  שלה  במטוס

והיא  צריכה ,  יחדבלי  יש  תמונה  שלהם  ,  בולגרית  חיצונית  ואין  להם  קשר
שניהם  והיא  צריכה   םש וגם  החדר  הוזמן  על,  לא  ישבו  יחדם  להוכיח  שה

 ".אחרת ולא אנחנו חתאלהוכיח שהיא התחלפה עם 

 :ין השאר טענהובהבעל  א כוחי בהמשך הדיון נחקרה האישה על ידב

גם  במקלחת ]  'כ'  י[בדיון  הקודם  הגיעו  תמונות  עירום  של  :  הבעל  א  כוחב"
 ?איפה היה המחאה שלך שאת אישה נשואה, וגם בשירותים

ואני  מחקתי  את ,  אני  מחיתי  על  זה  ואמרתי  לו  זה  לא  מתאים:  אישהה
לפתי  טלפון  מסתבר  שזה  התגבה  בענן  ומשם  זה וכשהח,  ההודעות  האלה

 [...] הגיע למחשב

הוא ,  אני  באמת  עברתי  תקופה  מאד  קשה  מהדיון  האחרון  עד  היום:  אישהה
שנים   משחב,  ית  הדיןבהכפיש  את  שמי  על  התמונה  הזאת  שהוא  הביא  ל
גלל בואחת  הסיבות  זה  ,  האחרונות  המצב  ביני  לבין  בעלי  לא  היה  טוב  בינינו

, ולא  פעם  ביקשתי  ממנו  שיטפל  בזה,  ות  אותי  בתור  אישהצכל  לַרוא  לא  יהש
 ".והוא לא יכל לספק אותי בתור אישה, וזה לא עזר

המשך  נחקר  הבעל  אודות  טענת  האישה  שאינו  מסוגל  לקיים  יחסי  אישות  והבעל  הכחיש ב
 .ת הדברים וטען שהאישה מנעה ממנו קיום יחסי אישותא

ום  להגיש  בקשה ילושים  שקציב  לבעל  ה)  29.2.16  ('אדר  בא'  בהחלטתו  מיום  כ  ית  הדיןב
 .לזימון עדים ולא יוגשו סיכומים

 .בעל בחר להגיש סיכומים והתקבלו גם סיכומי האישהה

 ענות הצדדים בתמציתט

 .אישה הפסידה כתובתה לאור מעשי כיעור והבגידה לטענתוהשבעל טוען ה
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ישבו  יחד ]  'כ'  י[אדם  בשם    םעהאישה  נסעה  לחופשה  במלון  בבולגריה  ,  טענת  הבעלל
 .הזמינו חדר משותף במלון וישנו באותו חדר, בטיסה

, ללא בגדים] 'כ' י[של האישה שבו נראה ' לאפוןפ'צירף  תמונות  שנמצאו  במכשיר  ה  כן  מוכ
 .מתנשקים] 'כ' י[וראים האישה נשבה  תמונה כן כמו

 .עומת זאת לאישה גרסה משלהל

ך א  כיעור  וטוענת  שמדובר  בהכפשת  שמה  ונועדה  אישה  כופרת  בטענת  הבגידה  ומעשיה
 .כדי לשלול ממנה את זכויותיה ורק

נות  הנישואין  השקיעה  את  כל  כולה  למען   ששרים  ושמונהעאישה  טוענת  שלאורך  כל  ה
 .המשפחה והייתה נאמנת לבעל

טוענת  כי  לאור  יחסו  של  הבעל  כלפיה  ולאור  בדידותה  יצרה  קשרים ]  'כ'  י[נוגע  לקשר  עם  ב
, היה  קשר  של  עמית  לעבודה]  'כ'  י[קשר  עם    ה–קשרים  אפלטוניים  בלבד  ,  ת  וחבריםוברעם  ח

זהו קשר של אוזן קשבת שהייתה מייעצת לו . הקשר  הוא  קשר  של  אם ובן  ושרים  וחמשעהוא  בן  
 .בכל מיני דברים ומדברת אתו על הבעיות שלו

ולכן ,  בירוהבעל  סל  "ביקשה  מהבעל  פעמים  רבות  להצטרף  אליה  לטיול  בחושיא  טוענת  ה
באותה ,  חלקם  מוכרים,  כשהזדמן  לה  לנסוע  עם  חברים  הצטרפה  לנסיעה  שכללה  אנשים  נוספים

 .קבוצה

' י[זמנת  חדר  יחיד  כרוך  בעלויות  גבוהות  ולכן  כדי  להוזיל  עלויות  הזמינה  חדר  משותף  עם  ה
כפי שאכן ] 'כ' י[אולם מלכתחילה כוונתה הייתה למצוא מישהי במלון שתישן עמה ולא עם ].  'כ

 .וזו הסכימה ללון עמה] 'נ[' קרה שפגשה במלון את גב

בר  המוכיח   ד–אישה  טוענת  שכל  אחד  מהם  שילם  בנפרד  את  הטיסה  והשהות  במלון  ה
 .על חשבונוול היה משלם הכ] 'כ' י[שאין כאן קשר רומנטי שאם אכן היה הרי ש

פלאפון  שלא  ברצונה  ואף שלח  לה  את  התמונות  ל]  'כ'  י[נוגע  לתמונות  טוענת  האישה  שב
 .מחתה על כך בפניו וכשהחליפה מכשיר כנראה בטעות התמונות נשארו מגובות במכשיר

נוגע  לתמונה  שבה  נראים  מתנשקים  טוענת  שמדובר  בנשיקה  חברית  בלבד  שמקובלת ב
 .בחברה

מישה חטוענת  האישה  שניתקה  את  הקשר  עמו  לפני  ]  'כ'  י[נוגע  להמצאת  כתובתו  של  ב
 .הוא נמצא כיום ות שהוא נע ונד בארץ אינה יודעת היכןחודשים והי

טוענת  שלא  נוצר  ביניהם  קשר  במהלך  השהייה  במלון  כדי  שתדע  את ]  'נ['  לעניין  גב  כן  מוכ
 .האישיים ואת פרטיה כתובתה

 על האישה –ובת ההוכחה ח

ג בפני  שכן בא כוח הבעל הציהזמינו חדר משותף במלון] 'כ' י [הנה  בנדון  דידן  האישה ומר

, על  שמה  של  האישה"  פלטינום  הוטל"בית  הדין  צילום  של  הזמנה  לבית  מלון  בבולגריה  

אלא  היא ,  ל  באותו  חדר"אמנם  האישה  טוענת  שהיא  לא  ישנה  עם  הנ.  ל"הנ]  'כ'  י[ועל  שם  

 .היה לצורך הוזלת התשלום, ל"וכל מטרת הזמנת החדר המשותף עם הנ, ]'נ[' ישנה עם גב
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הרי ,  ל"כי  מאחר  שהוצג  לפנינו  צילום  ההזמנה  המשותף  הנ  ת  האישהך  יש  לדחות  את  טענא
חיפשה ,  ואם  ברצון  האישה  לטעון  שבהגיעה  למלון.  שמן  הסתם  התגוררו  בחדר  אחד  במלון

ואם  האמת .  הרי  שחובת  הראיה  עליה  להצדיק  את  דבריה,  ה  בחדר  אחדמישה  אחרת  להיות  ִעא
כעדים  להוכיח  את  צדקת   ]'נ[ברת  גואת  ]  'כ'  י[מדוע  לא  הביאה  את  מר  ,  כדבריה  של  האישה

 . ל"ואדרבה היא טענה שאינה יודעת את מקום מגוריהם של הנ. טענותיה

, יה  בביתםה]  'כ'  י[שכן  לדברי  האישה  מר    ,אין  טענה  זו  מתקבלת  על  הדעת  ית  הדיןבדעת  ל
ת תכן  שלא  יהיה  לה  אייואיך  ,  חודשים  לפחות  בעהשולדבריה  היה  לה  קשר  עמו  במשך  שנה  ו

ומדוע  בחרה  לומר  שאינה  יודעת  את ?  ידה  היה  לגייס  אותו  לעזרתהבלא  שלו  ושפון    הטלרפמס
ה מתכן שאישה שהיא התגוררה ִעיולא י, ]'נ[' ן  היה  בידה  להביא  לעזרתה את גבכ?  מקום  מגוריו

 –  בעידן  המתקדם,  המהיה  ליצור  קשר  ִע  ידהבודאי  ש.  לא  תדע  את  מקום  מגוריה  בחדר  אחד
ן "הרמב כתבן כו". ירחיק עדיו –הרוצה לשקר ") יג  ק  ו  סימןרבועות  פש(  ש"ר  כתב  הראוכב.  בימינו
) קפט  סימןף  וס(  ש"ת  הרשב"בשו  כתבן  וכ.  'וכו"  הרוצה  לכזב")  א"עיז  ף  ד(  "ן"ויכוח  הרמב"בספר  

 .עודו )ע ןמסט וסי ןמיס( חושן משפט בת יוסףיהב כתבן כו

ודות  אישה  ששלחה אל  ע)  ער  ימןסלק  ב  ח(צחק  ת  יד  י"אברהם  גליק  בשו  יבראיתי  להגאון  רו
" מוכח"שמתוך  זה  ,  וכתב.  אדם  אחד  בו  היא  מודיעה  לו  שהיא  תיסע  אליול)  מברק(=  טלגראף

 רה  על  בעלה  מדינאסכחות  לדבר  כדי  לאואמנם  צירף  שם  עוד  ה.  ולדבר  שזנתה  עמים  שיש  רגלי
 ן  כתובה  ויש  לומרייאלא  לענ  ן  אנו  דנים  לעניין  איסורה  לבעלהיאך  בנדון  דידן  א  ;ין  שם  עי–

ד באותו חשהו י] 'כ' י[שאכן האישה ו, הוכחה על  כרטיס  הזמנת  בית  המלון  יש בהת  שההסתמכו
 .א הוכח אחרתלכל עוד , חדר בבית מלון

 וכיחה שטענת המתחמק היא שקר מתבתחמקות מבדיקה המחויה

 :)כלל קז סימן ו(ש "ת הרא"כבר כתב בשו

 דיין להשיב לוצה ראם אינוו. דיין הישאל של מה כל עהשיב לנתבע הצריךו"
 עמוד  לדיין  הוכל  ילא  שדי  כנובות  גשובות  תמשיב  ובריו  דמעלים  ומכסהו
 ין  דו  לנראה  שאחר  מ,פשר  אי  אזכותו  ל?דיין  העשה  ימה  –דין    המתת  אלע
 – דין  האם  יסתלק  מן  ו,)ב"בועות  ל  עש(  עדות  הבועת  שפרק  בדאיתא  כ,רומהמ
 וען  טהוא  שפני  מדונו  לזקק  יא  ליין  דום  שם  אפטר  יזה  בי  כיינו  זכותה
 על  ו.שכר  נוטא  חנמצאו,  דרישות  וקירות  חל  עהשיב  לוצה  ראינו  ורמאותב
 ה  שעיניו  מלא  אדיין  לו  ליןא')  א"בא  בתרא  קלא  עב(  אמר  נזה  ביוצא  כעל  והז
 יה  הדבר  האלותיו  של  עשיב  מה  זיה  האם  שדיין  לנראה  שכיוןו.  'ואותר
 שיב  האלו  כדיין  העשה  י–בריו    דובש  כוא  התברר  ילא  שומחמת,  תבררמ
 ברר  שקרו  לכול  יאינו  שף  על  פי  אדעת  האומד  מיחייבנו  וקרו  שנתבררו
 וצה  רמאותו  שאינו  רחמת  מא  בביאור  ההעדר  שאחר  מבפירוש  וביאורב
 שאי  רוא  המוכח  דומדנא  אקרו  שיתברר  שדי  כדרישות  וקירות  חל  עהשיבל
 .ל"עכ, "זה כוכחמ דאומדנא בדון לומחה מייןד

ק "שם  ס(ך  "ובש)  ק  יג"שם  ס(ע  "ובסמ)  סימן  טו  אות  ב(והובאו  דבריו  בדרכי  משה  חושן  משפט  

שמאחר  ובית  הדין  דרש  מהאישה  להביא  עדים ,  והוא  הדין  יש  לומר  בנדון  דידן.  ש"  ע,)ה

 .בית הדין רואה שכל דבריה בשקר יסודם, והיא התחמקה מכך, להוכיח את דבריה

 הכסוטה  סוף  הל  רק  ג  מהלכותפ(  ם"שכתב  הרמב,  יוצא  בזה  בעניין  השקאת  הסוטהכן  מצינו  כו

וכתב  הכסף ".  יוצאה  בלא  כתובה  והולכת  לה  –  'יני  שותהא'ו  א'  נטמאתי,  ןה'אם  אמרה  ו  "):ב
  ):םש (משנה
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 פירוש  במרה  אלא  שעל  פי  אף  ,ותה  שיני  אאמרה  שכל  דרבנו  לומשמע"
 דאי  וילתא  מוכחא  מלשתות  מפחדה  שכיוןד  ,תובתה  כפסדת  מני  אמאהט
 . ל"עכ [...]" לשתות ממנעת ניתה הא ל,הורה טיתה האילו ש.מאה טהיאש

א "ריגוראה  עוד לה  ).םש(  בספר  מים  חיים  להפרי  חדשו)  םש(  כן  הובאו  דבריו  במעשה  רוקחו
ל על  "הסתמך  על  דברי  הכסף  משנה  הנש)  תשנבתמוד  ערא    ןמיסלק  ח  ח(הרצוג  בפסקים  וכתבים  

ה  בירור  שטענתה  של לשמכאן  עו,  על  שסירב  לילך  לבדיקה  אם  יש  לו  גבורת  אנשיםב  אודות
הסתמך  על ש)  כד  סימן  בחלק  ו  קלג  ימן  סלק  וח  (ם"ת  מהרש"וראה  עוד  בשו.  עיין  שם,  האישה  אמת

מוכיחה  שטענת   ולמד  מדבריו  שהתחמקות  מבדיקה  המחויבת,  ל"הנ  דברי  הכסף  משנה
כאילו  בוצעה  הבדיקה  והתברר  להיפך  מטענת היא  טענת  שקר  ואפשר  לפסוק    המתחמק

ושן ח( ת  בית  ישראל"ישראל  לנדא  בשו'  ם  הגאון  ר"וכן  הביא  דברי  המהרש.  ין  שםיע  –המתחמק  

 .שםיין  ע,)תיב לק א סימןח (בתשובות והנהגותו) קפא משפט סימן

מוכחא   –האישה  מלזמן  את  העדים  "  פחדהשון  וכיד  "הוא  הדין  יש  לומר  בנדון  דידןו
 .ל"הנ] 'כ' י[א ודאי ששהתה בחדר אחד עם מילת

יש  לראות  את  מטרת  טיסתם ,  נראה  שכל  עוד  לא  הוכח  אחרת  ית  הדיןבלדעת  ,  שר  על  כןא
ן  שהם  רכשו  כרטיס וויכן  כו,  ן  הסתם  לנו  בחדר  אחדשמו  כמשותפת]  'כ'  י[של  המבקשת  ומר  

 מאמר  הנביא  עמוסוכ  ,אה  את  מטרת  טיסתם  כמתוכננת  מראש  ולא  במקרהור  ית  הדיןב,  במשותף
 ".בלתי אם נועדוו יחָדִים כו שַנֵילַה") גג (

ו כתב  וזש)  והלכה  טת  מהלכות  אישוד  רק  כפ(  ם"וכדברי  הרמב,  נמצא  שיש  לפנינו  מעשה  כיעורו
 :לשונו

דים  שעשתה  דבר  מכוער עכגון  שהיו  שם  ,  כיצד  היא  יוצאה  משום  שם  רע"
אם ,  וכיוצא  בדברים  אלואו  שנכנסו  זה  אחר  זה  והגיפו  דלתות    [...]ביותר  

 . עיין שם –" ואין זו צריכה התראה, הברצה הבעל להוציאה תצא בלא כתו

 .)נזכר מעשה כיעור שיא סעיף א ןמי סבן העזר אחן ערוךלבש ןיעיו(

) יב  הכמאישות  הלכד  ק  פר(  ם"אין  לדון  כאן  מצד  עוברת  על  דת  יהודית  הנזכר  בדברי  הרמבו

וכפי ,  אלא  בהתראה  ון  שבזה  אין  האישה  מפסדת  כתובהוכי  ,)דקטו  סעיף    ןמיס(  בשולחן  ערוךו
רה תוכאן  אין  עדים  שהבעל  ה  ).דיף  עטו  סקימן  ס(  לחן  ערוךוהשו)  ם  הלכה  ידש(  ם"שכתבו  הרמב

 .בה

 ובת הגירושין במעשה כיעורח

 .ראשית יש לדון בתביעת גירושין שהגיש הבעל

אם  רצה :  "לשונוו  יין  מעשה  כיעור  וזענלתב  כ)  וכה  טלאישות  ה  ותכרק  כד  מהלפ(  ם"נה  הרמבה
) טשין  מע(  ג"הסמ  וכן  כתב.  עיין  שם  –"  ואין  זו  צריכה  התראה,  הבעל  להוציאה  תצא  בלא  כתובה

הוציאה  בעלה  בדבר מכוער כזה   אם:  "לשונוו  זו)  איף  עיא  ס  ןמיסבן  העזר  א(שולחן  ערוך  הכן  פסק  ו
בל  אין א"ל  "הנג  "ם  והסמ"דעת  הרמבזה  כש)  ק  ו"ם  סש(  ת  שמואליוכתב  הב.  שםעיין    –[...]"  

אפילו  בזמן  הזה  דאיכא  חרם  דרבנו ש)  פימן  ס(  ם  מלובלין"והביא  תשובת  מהר  [...]"  כופין  אותו
 .עיין שם ,)גלימן ס( ל"שלא כתשובת מהרשו) אק "ם סש( ז"וכן פסק הט. יכול להוציאה, גרשום

 .בפרוטוקולוכמפורט , להתגרש ואת הסכמתה בפרט שהאישה הביעה את רצונהו

 .על הצדדים להתגרש כהסכמתם :אמור האורל
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 ?ה כתובהישם במעשה כיעור הפסידה האהא

 : באשר לתביעת האישה את כתובתה

 : שה מפסידה את כתובתהיהא םאנחלקו רבותינו הראשונים  נה במעשה כיעורה

תצא  בלא ,  אם  רצה  הבעל  להוציאה")  טוכה  לישות  האהלכות  מרק  כד  פ(  ם"דעת  הרמבל
שם ב)  א"ע  אפ  (קידושין  בא"הריטב  כן  כתבו)  חשין  מע(  ג"הסמ  כן  כתבו.  שםיין  ע,  "תובהכ

רב וצאת מוסד הה( עוד בחידושיו ליבמות כן כתבו. שאם  רצה  להוציאה תצא בלא כתובה,  הגאונים

הנימוקי   כן  כתבו.  בכיעור  הפסידה  כתובתהד)  א"ע  תובות  עבכ(  המאירי  כן  כתבו)  ב"ע  דף  כד,  קוק
אינה  צריכה שא  "והוסיף  בשם  הריטב,  יוצאת  בלא  כתובהש)  ף"פי  הרידא  מ"מות  ו  עבי(  יוסף

 .)ול כתובהיטתצא ות שאולם בסוף מסכת נדרים כתב הנימוקי יוסף(. התראה

 כןם  אלא  א  שאינה  מפסדת  את  כתובתה  תבכ)  לף  קפזאימן    סלק  אח(  א"ת  הרשב"ולם  בשוא
ת "ובשו.  יין  לדבריוצ)  איימן  ס(  ת  יוסףוהבי,  שםיין    ע–היא  נאסרת  על  בעלה  בעדי  טומאה  

 וטה  כהס(  ותפתוסו)  א"ע  תובות  קאכ(  י"תב  להוכיח  שגם  דעת  רשכ)  איימן    סרעזן  האב(  ל  צינץ"מהרא

) סאקימן ס( לק אבן העזרחם "ת מהרשד"ובשו. שםיין  ע–א "דעת הרשבכ)  תובות  שםכ( ן"הרו)  ב"ע

 .שםיין  ע–מוציאין אותה  ית הדיןבאלא באופן ש, א שאינה מפסדת כתובה"סק כדעת הרשבפ

 כתובה במעשה כיעורין שולחן ערוך לעניהעת מרן ד

ל  שבמעשה  כיעור "ם  הנ"הביא  את  לשון  הרמב)  אבן  העזר  סימן  יא(והנה  מרן  בבית  יוסף  

ם "לא  הזכיר  דברי  הרמב)  אבן  העזר  סימן  יא(אך  בשולחן  ערוך  ,  הפסידה  האישה  כתובתה

 .שמפסדת כתובה

שהרי   ,א"כהרשב  שולחן  ערוךההוכיח  שדעת  ל)  םש(  ל  צינץ"ת  מהרא"בשוכתב  ,  אדרבהו
כופין   דיןת  ומבואר  דדווקא  כשבי  "תצא  בלא  כתובה  –כל  מקום  שאמרו  תצא  ")  גף  ם  סעיש(  פסק

ן אי  ש–  דין  מעשה  כיעורב)  אף  עיס(  שמע  דבמה  שפסק  שם  לעילמאזי  מפסדת  כתובה  ו,  להוציאה
והשמיט  דעת ,  יש  לה  כתובה  –  ונו  אם  רצה  להוציאהאלא  הדבר  תלוי  ברצ  ,כופין  להוציאה

אם  רצה  להוציאה  בעדי ש]  דימן  ס,  בירדוגו[ת  שופריה  דיוסף  "כתב  בשוו  כעין  דבריו(.  ם"הרמב
א  במקום  שכופין  אותו וקאלא  דו"  צא  בלא  כתובהת"שהרי  לא  אמרו  ,  כתובה  ייתןוכיעור  יוציא  

 ).שםיין ע] א סעיף גיימן  סשולחן ערוך[ להוציאה

 :זו לשונםו, סקופ) הטו סעיף קימן סבן העזר א(ולחן ערוך שך הנה הטור וא

 טול  תבל  א,וספת  תלא  ותובה  כנאי  תלא  ותובה  כיקר  עא  להם  לין  אלו  אכל"
 לה כאם ו.לוג מנכסי מין ברזל באן צנכסי מין בעין בהוא וליו אהכניסה שהמ
 ם ששום מוצאת יו אזנתה שמי בדין הכן ומנו מוציאין מין אאבד נו אגנב נוא
 ה  מכלמ  עין  בהוא  שה  מנוטלת  ו,תוספת  ותובתה  כיקר  עאבדהש  ער
 .ל"עכ" הכניסהש

 –  שםיין    ע–  ישות  אותכהלד  מ"פרק  כבם  "כן  דעת  הרמבש)  םש(  כתב  מרן  בבית  יוסףו
. "הלכה  ו  "ון  ירושליםכשלא  כפי  שצוין  בטור  מהדורת  מו(  'ם  שם  בהלכה  י"הרמב  מה  שכתבלכוונתו  ו

 :זו לשונוו) ל הלכה י"וצ, טעות סופרא יהראה שנו

 וציאין  מאיןו,  וספת  תלא  ויקר  עא  לתובה  כה  לין  אעלה  בחת  תזינתה  שמי"
 ומר  לריך  צאין  ולה  שרזל  באן  צנכסי  מגנב  נו  אאבד  שמה  מבר  דבעל  הןמ
 הודית ית דל עו אשה מת דל עעוברת הף אלא אלבד במזנה הלא ו.לוג מכסינ
 נאי  תלא  ווספת  תלא  ויקר  עא  לתובה  כהל  ין  אע  רם  ששום  מיוצאהה  וא
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 בעל  האין  ו.יוצאה  ונדוניתה  מנמצא  הוטלת  נהן  מחת  אכלו,  תובה  כתנאימ
 .ל"עכ, "אבד שה מלא ופחת שה מא ללום כשלם לייבח

) וכה  ט  הלמאישותכד  ק  פר(  ם"וכפי  שכתב  הרמב,  היינו  מעשה  כיעור  יוצאת  משום  שם  רעו

וזה  שלא   [...]"יותר    בכוער  מבר  דעשתה  שדים  עם  שהיוש  גוןכ,  ע  רם  ששום  מוצאה  יכיצד  היא"
ואין  כן .  שםעיין    –פירש  שיוצאת  משום  שם  רע  היינו  שזינתה  ש)  א"ע  אק(  י  בכתובות"כדעת  רש

דמשמע ,  "ע  רם  ששום  מוצאת  יו  אזנתה  שמי  בדין  הוכן"שהרי  כתבו  ,  שולחן  ערוךהדעת  הטור  ו
 .שהם שני מושגים נפרדים

ו ננמצא  ם  כן  א.ש"ע,  ל"עלה  ללשון  הטור  הנה)  היף  עטו  סקימן  ס(  רוךשולחן  עהכיון  שמרן  ו
שבמעשה )  ל"וכנ,  בית  יוסףבפי  שכתב  מרן  כו  (ם"סובר  כדעת  הרמב  שולחן  ערוךהלמדים  שמרן  

  .כיעור איבדה כתובתה

 שולחן ערוך בעניין זההעת הפוסקים בדעת מרן ד

אחר )  חלק  א  אבן  העזר  סימן  קלג(ת  ויאמר  יצחק  "יצחק  בן  וואליד  בשו'  וכן  דעת  הגאון  ר

  דהיינו –שהיוצאת  משום  שם  רע  )  פרק  כד  מהלכות  אישות  הלכה  טו(ם  "שהביא  דברי  הרמב

סימן  קטו (שמרן  השולחן  ערוך  )  ה  ובסימן"בד(כתב  ,    אין  לה  כתובה–שעשתה  דבר  מכוער  

,   זהוכיוון  שראו  אותם  שוכבים  זה  עם,  פסק  שהיוצאת  משום  שם  רע  אין  לה  כתובה)  סעיף  ה

. עיין  שם,    אם  רצה  לגרשה  אין  לה  כתובה–ם  "שהוא  מכוער  יותר  מהדברים  שכתב  הרמב

חלק  א  סימן  טז  דיבור  המתחיל (ת  אבני  שיש  "שאול  ישועה  אביטבול  בשו'  וכן  כתב  הגאון  ר

שהיוצאת  משום  שם  רע )  אישות  פרק  כד  הלכה  טו(ם  "אחר  שהביא  דברי  הרמב,  ")ל"ג  דקי"ואע"

 :  יוצאת בלא כתובה–ער כגון שעשתה דבר מכו

כן  הדין  במי  שזינתה  או ו  'זו  לשונוו'  סעיף  הו  "טקימן  סורמזה  מרן  ב"
 ,רעם  ופירוש  יוצאת  משום  ש[...]  '  שיצאה  משום  שם  רע  שאבדה  כתובתה

 ." ירצה לגרשה תצא בלא כתובהם שא, היינו בעדי כיעור

, בעדי  כיעורש)  אות  בד  ימן    סבן  העזראלק  ב  ח(ת  יש  מאין  "אליהו  ילוז  בשו'  כן  כתב  הגאון  רו
 : אם רצה לגרשה אין לה כתובה

היוצאת ו,  גבי  עוברת  על  דת  משה  ויהודיתו  "טקימן  סוכאשר  מפורסם  ב"
, וזאת  משוָנה  מעוברת  על  דת,  דהיינו  שיש  עליה  עדי  כיעור  ,משום  שם  רע

ן ד  כאע,  "וזה  פשוט,  ם"כמבואר  להדיא  ברמב,  דבהא  לא  בעיא  התראה
 . דבריו

י  כיעור דפשיטא  דבעד)  שצא  מןסי(  חק  ומשפטת  "חיים  טולידאנו  בשו'  הגאון  ר  בכן  כתו
איך נעלם מעיני החכמים דברי מרן   ומה  מאד  נפלינו  הפלא  ופלא"וסיף  הו,  דה  כתובתהיבלחוד  א
גם .  עיין  שם"  בדה  כתובה  ותוספת  כתובה  ארעם  שהיוצאת  משום  ש'  היף  עסו  "טקימן  סבהדיא  
תב  לתמוה  על  הרב  כרם כ")  ךא  "דיבור  המתחילו  ימן  ס(  רני  ראם  קת"שורפאל  אנקאווה  ב'  הגאון  ר

ו  שפסק  בפירוש  דהיוצאת "טקימן    בסשולחן  ערוךהממנו  דברי    יאך  נעלמוה)  סו  ןמיסלק  א  ח(חמר  
 .ש"ע, שום שם רע אבדה כתובתה מדהיינו היוצאת, בעדי כיעור

תב  בפשיטות כ)  נג  ןמריש  סי  לק  אבן  העזרח(  ת  ויען  אברהם"אברהם  ריוח  בשו  יבם  הגאון  רג
בדה יא –דהיינו בעדי כיעור  –משום שם רע ת היוצאש) היף  עטו  סקימן  ס(  שולחן  ערוךהשכן  פסק  

א  דיבור מימן  ס(  ת  ביקש  שלמה"שלמה  אבן  דאנן  בשו  יבגאון  ר  הכן  כתבו.  שםעיין  ,  כתובתה

והביא "כתב  ,  ן  לה  כתובהים  שבשעשתה  דבר  מכוער  א"חר  שהביא  דברי  הרמבא")  לאא  "המתחיל
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ת "יצחק  חזן  בשו  יבהגאון  ר  כן  כתבו.  ל"עכ."  ו"קט  ןמיסאבן  העזר    הטור  ]ם"רמבה[=  ונדברי  רב
 היוצאתש) הסעיף ו קט ןמיס(  שולחן  ערוךהדעת  ש")  ע"בשוו"דיבור  המתחיל  ז  י  ןמיסלק  א  ח(יחוה  דעת  

רך כ(ר  "יסט  בפדח  צימבל"הגר  כן  כתבו.  עיין  שם,  איבדה  כתובתה  –היינו  כיעור    דרעם  שום  שמ

וציין ,  היוצאת  משום  שם  רע  איבדה  כתובתהש)  םש(  לחן  ערוךובש"  מפורש"כן  ש)  351'  מעח  
 .שםעיין , שולחן ערוךהל צינץ בדעת "ת מהרא"בשו מה שכתבלבמוסגר 

השמיט  דעת   שולחן  ערוךהש  תבכ)  אות  בל  ימן  סלק  אבן  העזר  ח(ת  אבני  נזר  "מנם  בשוא
נחם  מנדל   מירבהגאון    כן  כתבו.  שםיין  ע,  ה  בלא  התראהם  שבכיעור  הפסידה  כתוב"הרמב

תמוה ל")  מנם  לענין  הכתובהא"בור  המתחיל    דיכד  ןמיסבן  העזר  חלק  א  א(  ת  צמח  צדק"שניאורסון  בשו
שאם  יש  עדי  כיעור  מפסדת  כתובתה  בלי   לא  הזכירו  דין  זה  )וקט  ןמיס(  שולחן  ערוךהשהטור  ו

ן  שהדברים  נכתבו  בהדיא  בטור ווכי,  ות  תמיהתםיש  לדח,  ך  אחר  המחילהא.  שםיין  ע,  התראה
 .ל"וכפי הנ, לחן ערוךוובש

אם  רצה  להוציאה ש)  דימן  ס,  ירדוגוב(ת  שופריה  דיוסף  "מו  כן  יש  להעיר  על  מה  שכתב  בשוכ
א  במקום  שכופין וקאלא  דו,  "צא  בלא  כתובהת"שהרי  לא  אמרו  ,  ן  כתובהיתבעדי  כיעור  יוציא  וי

 .שםיין ע) א סעיף גיימן  סלחן ערוךשו( אותו להוציאה

זו ו,  אין  להוציא  מהבעל  את  הכתובהש)  םש(  ל"ת  מהרא"כבר  כתב  בשו  ,מנם  למעשהא
ל כמ,  העיקר  שלא  הפסידה  כתובתה  כשהיא  מותרת  עליו  ות  דעתיינלדינא  הגם  שלע:  "לשונו
והובאו  דבריו ,  שםעיין    –  "ם  להוציא  מן  הבעל"על  דברי  הרמב  לא  מלאני  לבי  לעבור  מקום
ל  צינץ "העלה  לדברי  מהראשש  אלישיב  "פסק  דינו  של  הגריב)    ואילך357  מודמעח    רךכ(ר  "בפד

אף  הוא ש)  351  מודע(  ח  צימבליסט"בפסק  דינו  של  הגר  )ר  ח"פדב(וראה  עוד  שם  .  שםעיין  ,  הללו
ו עובדיה נפסק דינם של הגאונים רבב) 356 מודערך יג כ(ר "ועיין בפד. ל"ל  הנ"מהרא  העלה  לדברי

ם  שבכיעור  איבדה "שהעלו  בפשיטות  לדברי  הרמב,  ל"ש  מזרחי  זצ"י  קאפח  והר"יוסף  והר
תב  בפשיטות כ]  טו  ןמיסלק  א  ח[ת  תקפו  של  יוסף  "יוסף  אלמליח  בשו  יבמנם  הגאון  רא(.  כתובתה

חלק  א   [ת  כרם  חמר"אך  כבר  תמהו  עליו  בשו  –עיין  שם    –יעור  אין  האישה  מפסדת  כתובתה  כשב

 .)ין שםיע ]אמימן ס[ יקש שלמהת ב"בשוו] וסימן  סבן העזרא

 הררק כשהדברים מראים שהייתה שם עבא הו' עשה כיעורמ'

שם הלכה (שכן כתב ,  ם  אינה  מפסדת  כתובה  בכל  אופן"שגם  לדעת  הרמב,  אמנם  יש  להבהיר

 : וזו לשונו) טו

כגון  שהיו  שם  עדים  שעשתה  דבר  מכוער ,  כיצד  היא  יוצאה  משום  שם  רע"
אף  על  פי  שאין  עדות  ברורה   ,תה  שם  עבירההדברים  מראין  שהישביותר  
 . ל"עכ ."בזנות

שמראה ,  קא  שהיה  מעשה  מכוער  ביותרווהיינו  ד,  מבואר  בדבריו  שמה  שמפסדת  כתובהו
ם  לדבר  שמעשה  מכוער  זה  הביא  בעקבותיו ייוזאת  משום  שיש  רגל.  שם  עבירה  של  זנות  הייתהש

 ע  רם  ששום  מויוצאה:  "זו  לשונוו)  314  מוד  עא"תובות  עב  עכ(  וכן  כתב  המאירי.  לידי  מעשה  זנות
כן  כתב   ו".נות  זל  שדות  עם  שאין  שעל  פי  אף  ,ם  שיה  הזנות  שמוכיחים  הברים  דה  בראו  שואה

שדבר  מכוער  הוא  רק ,  ל"ם  הנ"הוכיח  מדברי  הרמבל)  פזרימן  סלק  א  ח(ט  "ת  המבי"בשו
ט צימן סהדורא קמא מ(איגר  י עקיבאבת ר"ובשו. 1עיין שם "שהדברים מראין שהיתה שם עבירהכ"

                                                      
שמחמתה  מפסידה '  סיבה'לעברה  שהייתה  ואינו  '  סימן'עשה  כיעור  הוא  רק  שמ,  בקצרה  יש  לבאר  הטעם  ו1

 .ק"ודו, הכתובה
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ת "יהודה  עייאש  בשו  יבוכן  כתב  הגאון  ר.  עיין  שם,  ל"ט  הנ"ביא  דברי  המביה)  ט"ה  גם  המבי"ד
 י טייב בספר ערך השלחן"הגר כן כתב ו").אמרו נא "בור המתחיליט דיימן  סלק אבן העזרח( בית יהודה

ת  ויען "א  ריוח  בשו"גר  הכן  כתבו.  עיין  שם,  ט  והבית  יהודה"שם  המבי  ב)א  אות  גיימן  סבן  העזר  א(
 . ין שםיע, ם"דקדק מדברי הרמבל") יבראא "תחילהמדיבור ג מן ניבן העזר סא( אברהם

ט "ם  המבי  הליהי  ותנאי  דמסייע,  )יין  שםע  ,357  מודער  ח  "פדב(ש  אלישיב  "הגרי  כן  כתבו
ש "וכן  אמר  הגר.  ט"שם  המביב)  351  מודעשם  ,  ר"פדב(ח  צימבליסט  "הגר  כן  כתבו.  והבית  יהודה
 דיבור  המתחילז  תקי  מודע,  עריכת  הרב  הלל  מןב(  הובאו  דבריו  בספר  אהל  אברהם  –  ל"רוזובסקי  זצ

ה  על  בעלה  כמבואר היינו  בדבר  כיעור  שיש  חשש  שנאסר,  היוצאת  משום  שם  רעש")  נראהו"
 .יין שםע) טוכה למאישות הכד ק פר( ם"ברמב

 כןם  או,  "הרתה  שם  עבייהדברים  מראין  שהש"לכאורה  בנדון  דידן  אין  אנו  יכולים  לומר  ו
 .ם אינה מפסדת את כתובתה"לכאורה יש לומר גם להרמב

ו א: "םלשונזו  וסקופ)  אעיףסא יימן ס( שולחן ערוךוה) םש( ם"כי  הרמב  לא  שעדיין  יש  לומרא
לדבריהם  גם  במעשה  נישוק  של  שניהם  יש   כןם  וא.  עיין  שם,  "שראו  אותן  מנשקין  זה  את  זה

תב כ)  ק  ג"ם  סש(  קת  מחוקקלאולם  באמת  הח  ,"שהדברים  מראין  שהיתה  שם  עבירה"ומר  ל
יתה  טומאה  בפעם יאם  יש  לחוש  שה,  ה  כאן  סתירה  כלליתולא  הי,  להסתפק  כשנישקו  זה  את  זה

ם  משמע  דלא  חיישינן  לזה "הרמב  דמלשון  תבכ)  ק  ד"ם  סוף  סש(  בית  שמואלהו.  םעיין  ש  –אחרת  
 וכן  כתבו  לבאר,  "הדברים  מראין  שהיתה  שם  עבירהש"ם  "מדכתב  הרמב  :וכוונתו.  שםעיין    –

יהודה  עייאש   יבוכן  כתב  הגאון  ר.  ובמחצית  השקל  )ק  ט"ס(בארץ  צבי    בית  שמואלהדברי    את
ם "הוכיח  מדברי  הרמבל")  ו  נאמרא"בור  המתחיל  יט  דיימן    סרלק  אבן  העזח(  ת  בית  יהודה"בשו

ר ואח  ,)ל"ט  הנ"כדברי  המביו(  הרו  משום  שאנו  תולין  דעשו  מעשה  עבנהיי,  שהיוצאת  בדבר  מכוער
וכפי  שכתב  הבית   ם  הדין  ברור"כתב  שלפי  דברי  הרמב  ול"הנ  קת  מחוקקלו  של  החקהביא  ספ  כך

קת לו  של  החקביא  ספה)  א  אות  גיימן  סבן  העזר  א(  חןי  טייב  בספר  ערך  השל"ם  הגר  ג.ש"ע,  שמואל
ם  דדוקא  כשנסתרה "שנראה  מלשון  הרמב,  ט  והבית  יהודה"המבי  בית  שמואלהולדברי    מחוקק

ת  ויאמר  יצחק "יצחק  בן  וואליד  בשו'  מנם  הגאון  רא.  (עיין  שם,  תה  שם  עברהישיש  לחוש  שהי
דברי   מבית  שמואלהתב  לבאר  הוכחת  כ"]  ן  אמתה  "ב  דיבור  המתחיל"דף  קלד  עג  קל  ןמי  סלק  אח(

 ).זכר לעילכנהעיקר  ו–ין שם יע –ם בעניין אחר "הרמב

רכשו  כרטיס  משותף  לשהייה  בבית ]  'כ'  י[שהאישה  ומר  ון  שכיו  ך  בנדון  דידן  יש  לומרא
 .א הוכח אחרתלל עוד כ הרי שמן הסתם לנו יחד באותו חדר ,מלון

ם  לא  היית  מוצאת  מישהו  שיחליף וא":  הבעל  א  כוחבכי  בדיון  לשאלת    יש  להוסיףו
' י[ושהיית  האישה  בחדר  אחד  עם  נת  רי  שש  ה–"  ז  היינו  ישנים  יחדא":  השיבה  האישה"  ?כםתִא
 .אינו מעשה משולל בעיני האישה, ]'כ

 –" לפי ראות עיני הדיינים"זה ר עניין מעשה כיעור שדבל) איף עא סיימן ס(  א"כבר  פסק  הרמו
 .עיין שם

 "ספק כיעור"גדר דון דידן אינו בנ

וגם אם יש ספק אם הוא דבר מכוער : " וזו לשונו)חלק  בסימן  רפז(ט "ת המבי"והנה כתב בשו

והגאון  רבי  צדקה .    עיין  שם–"    אינה  מפסדת  כתובתה  דכתובתה  בחזקתה  היא–אם  לאו  

וביאר ,  ט"העלה  לדברי  המבי)  חלק  אבן  העזר  סימן  ג  עמוד  כח(ת  צדקה  ומשפט  "חוצין  בשו

 : זו הלשוןדבריו ב
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' י  בידך  לנהמ  'חבירו  לאומר  שמי  למי  דה  זדין  שיא  הכוונתו  שי  לנראה"
 שלם  לחייב  ד–'  או  לם  ארעתיך  פם  אודע  ייני  אבל  אידי  בך  לשי  'ומר  אהלהו
 רם  חחרים  ירצה  ים  אבל  א,יסת  הבועת  שפילו  אישבע  לריך  צתובע  האיןו
 חושן  משפט  ]ולחן  ערוךש[  במבואר  כ,דין  כלא  שמונו  מנטל  שי  מל  עתםס
 וען  טהאיש  ו,תובתה  כמנו  מובעת  תאשה  המי  נהכא  ו).  ט]עיףס=[ין    דה  עימןס(
 ם  אודע  יאיני  שלומר  כ,רעתיך  פם  אודע  ייני  אבל  א,תובה  כלי  עך  לש  יןכ'

 ם  אודע  ייניא'  כמש  מהויו.  'או  לו  אתובתיך  כהפסדת  ויעור  כידי  עהכי  בקרימ
 חזקתה  בכתובתה  ד,גרשה  לרצה  ים  אתובתה  כה  לשלם  לחייבד'  רעתיךפ
 . ל"עכ ."יימאק

ט  שבספק "העלה  להלכה  לדברי  המביש)  זמימן  סלק  טז  ח(ת  ציץ  אליעזר  "ראה  עוד  בשוו
 .האישה מפסדת את כתובתה כיעור אין

דשאני  הכא  שהאישה  מודה ון  כיו  ,ל  נוגעים  לנדון  דידן"ט  הנ"המביי  ולם  נראה  שאין  דברא
לון המוכן  היא  מודה  שהיא  שהתה  בבית  ]  'כ'  י[עם  בעובדה  שהיא  רכשה  כרטיס  זוגי  לבית  מלון  

והיא  מצאה  אישה  אחרת  שלא   מלון  נפרדו  דרכיהםהאלא  שהיא  טוענת  שבכניסתם  לבית  ,  מוע
ינה  מתקבלת  על  הדעת אענה  שלא  הוכחה  כלל  וגם  טאך  זו    ,ה  בחדרמה  עיתוהי  כירה  עד  עתהה

 .ל"וכפי הנ, כלל

תצלום  הנישוק  פה  אל  פה ו  דהיינ  –  שלפנינומכלול  הנסיבות  של  שבראייה  הכוללת  ון  כיוו
מרקם   כל  אלה  מעידים  על  –ל  האישה  שפון  לטלשהוא  שלח  ]  'כ'  י[צלום  עירום  של  מר  תו

ת   אהרי  שהפסידה,  כל  עוד  שהאישה  לא  הביאה  ראיה  לדבריהו,  יחסים  שמתנהל  ביניהם
  .כתובתה

 :בית הדין מחליט, לאור האמור

 .הצדדים יתגרשו כהסכמתם .א

 .משום שהצדדים מתגוררים עדיין בדירה אחת, ן בית הדין קובע מועד לסידור גטאי .ב

 .האישה הפסידה את כתובתה .ג

 .ניתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים .ד
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