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 ה"ב

 141110/8 יקת

 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ר" יו–ליהו אריאל אדרי ארב ה

 )ד רינת טל"ועד "ועכ "י ב"ע(ת לוניפ :תתובעה
 גדנ
 )לית איסקובגד "ועכ "י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 להגיש בדיקת פוליגרף שעשה בהסכמה ובקנין מקתחממבעל האשר כתובה כיוב ח: נדוןה

 סק דיןפ

 .בפני בית הדין תביעה לחיוב כתובה

 קע עובדתיר .א

הבעל  עזב  את  בית  המגורים  המשותף .  י  בנותהצדדים  היו  נשואים  כעשר  שנים  ולהם  שת

ובהמשך  תבעה  האשה  גם  היא ,  הבעל  תבע  גירושין.  כשנה  וחצי  קודם  מועד  הגירושין

 ).26.01.2017(ז "ח בטבת תשע"בני הזוג התגרשו ביום כ. גירושין

י  על  אף  שתבעה   כאשה  האמרה)  27.11.2016(ז  "שון  תשעבחו  "כ  וםיהתקיים  ב  שדיוןב
, התגרש  לשמעי  מחד  הצונו  רביע  הבעל  ה.  לשלום  בית  ככל  שירצה  בכך  הבעלפניה,  גירושין

 .גירושין לאשה הסכימה האת זוכחנו

מש  מאות ח(₪    520,000אשה  הודיעה  כי  בכוונתה  לתבוע  את  כתובתה  העומדת  על  סך  ה
 .כמו כן דרשה שעניין הכתובה יתברר קודם הגט). ועשרים אלף שקלים

 בסופו  הסכימה,  התקיים  דיון  בתביעת  הגירושין)  26.01.17(ז  "שע  תבתח  בט"כ  וםבי
 .המשך בידון יכתובה ההוסכם שענייןו, התגרשל

, הכתובה  ורכוש  הלבד  מעניינים  הכלול  מת  אמסדיר  הירושין  גסכם  הל  עתמו  חצדדיםה
 .כתובה העניין בעסק שיון דתקיים הגט הידור סאחרל. הסכמה בודר סהגטו

 מן  זי  כען  טשאר  היןב.  כתובה  לכאית  זינה  אאשהה,  עתודל,  פיהן  לענות  טספר  מען  טבעלה
 ד  עי  כענה  טאשה  האת  זעומתל.  ישות  אחסי  יצדדים  הין  בתקיימו  הא  לבית  הת  אזיבתו  עפני  לבר
 .ישות אחסי ייניהם בתקיימו הבית הת אבעל הזיבת עפני לומייםי

 :ל כתבנו כדלקמן"החלטה מהדיון הנב

 פעמים  ודבריהם  בדייקים  מינם  אמיםפע  לין  דבעלי  שכך  לורגל  מדין  הבית"
 בר  דינה  אצדדים  הסאותרג  בכזו  שוטביות  קך  איכרונם  זת  ארענן  לורך  צישש
 .כיחש
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 מצות  ליא  הנכונה  ההדרך  ומת  אובר  דינו  אדין  הבעלי  מאחד  שפק  סיןא
 שיבות  חוכח  נבעתיים  שכון  נדברה.  הליכים  השאר  לודם  קה  זובדתי  עירורב
 .כתובה החיוב לו זובדהע

 עדות  בבררם  לושי  קיש  וינטימיים  אינם  הטבעם  משפחה  מענייני  שקאע  אד
 .שמעית מדח

 שאלהה.  וליגרף  פבדיקת  לפנות  לדין  הית  בהצעת  לסכימו  הצדדיםה
 ני  בין  בתקיימו  הפירוד  לקדמו  שחדשים  השת  שמהלך  באם  היא  התישאלש
 שתו  אכתובת  לבעל  השלם  ייובית  חתשובה  התהיה  שכלכ.  ישות  אחסי  יזוגה
 תביעה  הימחק  תלילית  שתשובה  התהא  שכלכ.  קלים  ש300,000  ל  שךס
 .דין הית בעת דיקול שפי לשפט מוצאות התובעת הל עיוטלוו

 םג.  חם  כאות  במעמד  בקניין  בו  זדיקה  בוצאות  תליהם  עיבלו  קצדדיםה
 ותרו  נרבני  הדין  הבית  בבילה  קאיה  רינה  אפוליגרף  שהובהר  שאחרל
 ."הסכמתם בצדדיםה

 די  יל  עיעשה  ימדויק  בשאלה  הקבע  כי  ניסוחנ.  על  ידינו  למכון  פוליגרףצדדים  הופנו  ה
 .ווים שחלקים בדיקהבלות ה בעישאו ימכון והצדדיםה

 .צדדים ההתייצבות בורך צלא בין דסק פינתן יפוליגרף הוצאת תכשתתקבל לי כוסכם הודע

גרף תקבלו  תוצאות  בדיקת  הפולי  ה.אשה  עשתה  את  המוטל  עליה  וביצעה  את  הבדיקהה
י  האשה כיא  הומסקנתו    16.02.2017ח  נושא  תאריך  "הדו.  מהמכון  שמונה  על  ידי  בית  הדין

 .דוברת אמת

על . התקבלה  הודעת  הבעל  לשעבר  כי  גם  הוא  ביצע  את  בדיקת הפוליגרף  07.11.2017  יוםב
 .אף הודעתו לא צורפה הבדיקה לבקשה

כל כו,  את  בדיקת  הפוליגרףית  הדין  החליט  כי  על  הבעל  לשעבר  להמציא  לידי  בית  הדין  ב
 .יינתן פסק דין 07.12.2017שלא תומצא בדיקת הפוליגרף עד לתאריך 

 .פועל לא הומצאה בדיקת הפוליגרףב

החליט  בית  הדין  כי  לפנים  משורת  הדין  יוכל )  12.12.2017(ח  "סלו  תשעבכד  "תאריך  כב
הובהר ). 28.12.2017(ח "בטבת תשע' הבעל לשעבר להמציא את בדיקת הפוליגרף עד לתאריך י

כי  ככל  שלא  תומצא  הבדיקה  יראה  בית  הדין  את  הדבר  כהודאת  בעל  דין  גם  לעניין  זה  שבוצעה 
 .בדיקת הפוליגרף

 .ל אף החלטה זו לא המציא הבעל לשעבר את בדיקת הפוליגרףע

מען  הסר  כל  ספק  ולפני  ולפנים  משורת  הדין  בית  הדין  הורה  למזכירות  לקיים  שיחה ל
ל  לשעבר  בה  התאפשר  לו  פרק  זמן  נוסף  להמציא  את  הבדיקה  בתגובה  ביקש טלפונית  עם  הבע

 .לדחות את מתן פסק הדין בלא שנתן כל נימוק לדבריו

דיקת  פוליגרף  והוא  מסרב   ב,על  פי  הודאתו,  מציאות  שלפנינו  היא  כי  בידי  הנתבעה
ר  שהנתבע ומשמעות  הדב,  את  תוצאות  הבדיקה  קיבלו  הצדדים  בקניין.  להמציאה  לידי  בית  הדין

 .מחזיק בידיו ראיה וממאן להעבירה לעיון בית הדין

 .ניין זה יתברר לפנינוע
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 ביעת  י"שוב'  יע,  איה  רהווה  מפוליגרף  הבדיקת  שקבוע  לדי  כדברינו  בקדים  ונאמר  שאיןנ
לא   שולכן  הובהר,  )381ז  עמוד  "  וח315ה  עמוד  "ח(חומין  תוב)    גותא'    חימןמ  ס"וז  ח"ח  (ומרא

 . יא המחייבת השלעצמהכ פוליגרף הבדיקת

 צדדים  הני  שהסכמת  בפסוק  לשאיד  ר"שכתבו  כי  ביה)  258  מודב  ע"  ילקח  (ר"ע  פד"ע
א "כ  בספר  עטרת  דבורה  ח"וכ.  יעוניהם  טמהימנות  ונות  כקבוע  לדי  כוליגרף  פמכשיר  בייבדקוש

 .א"סימן נ

 מסרב להשיב לשאלות בית הדיןה .ב

שם  דן  באדם  שסירב  לענות ,  )ימן  וכלל  קז  ס(ש  "ת  הרא"דין  זה  התבאר  באריכות  בשו

ם  מרוטנבורג  שכשהדין  מרומה  צריך "ש  הביא  את  דברי  מהר"הרא.  לשאלות  בית  הדין

אך  זאת  רק  כאשר  התובע  טוען  ברמאות  ולא  כשהנתבע  טוען ,  הדיין  להסתלק  מן  הדין

. אך  לחקור  ולדרוש  ולהוציא  את  הדין  לאמתו,  שבאופן  זה  מחויב  בית  הדין  לדון,  ברמאות

 :ש" הראוכתב

 דיין להשיב לוצה רינו אאםו. דיין הישאל שה מל כל עהשיב לוצריך הנתבע"
 עמוד  לדיין  הוכל  ילא  שדי  כנובות  גשובות  תמשיב  ובריו  דמעלים  ומכסהו
 ין  דו  לנראה  שאחר  מפשר  אי  אזכותול?  דיין  העשה  יה  מדין  המתת  אלע
 י  ככות  זיינו  הדין  הן  מסתלק  יאם  ועדות  הבועות  שפרק  בדאיתא  כרומהמ
 וצה  ראינו  ורמאות  בוען  טהוא  שפני  מדונו  לזקק  יא  ליין  דום  שם  אפטר  יזהב
 זה  ביוצא  כעל  וה  זעלו.  שכר  נוטא  חנמצא  ודרישות  וקירות  חל  עהשיבל
 ה  זיה  האם  שדיין  לנראה  שכיוןו,  ואות  רעיניו  שה  מלא  אדיין  לו  לין  אאמרנ

 בריו  דובשכ  וא  התברר  ילא  שמחמת  ותברר  מדבר  היה  האלותיו  של  עשיבמ
 אינוי  ש"עפ  אדעת  האומד  מיחייבנו  וקרו  שנתברר  ושיב  האלו  כדיין  היעשהו
 מאותו  רחמת  מא  בביאור  ההעדר  שאחרמ.  'בפי  וביאור  בקרו  שברר  לכולי

 מוכח  דומדנא  אקרו  שיתברר  שדי  כדרישות  וקירות  חל  עהשיב  לוצה  ראינוש
 ברים  דקרא  נה  זאין  וזה  כמוכח  דאומדנא  בדון  לומחה  מיין  דרשאי  וואה
 ."וכחת מברא סהיא שאחר מבלבש

ש  באופנים  נוספים  שניתן  כח  לדיין  לפסוק  במקום  שאין  הדבר  יכול "המשך  דבריו  דן  הראב
ראה  שדינים  אלו  שווים  ביסודם  שהוא נ.  וכן  כפיה  על  הפשרה,  והזכיר  את  דין  שודא,  להתברר

ו  משיב  יש  לחייבו שמי  שאינ,  אך  אינם  שוים  בטעמם,  החיוב  לדון  ולא  להסתלק  מן  הדין
 :ש"ל הרא"זו. מוכחת באומדנא דמוכח שהיא סברה

 לוק  חדין  הת  אהוציא  לרשות  וח  כאין  שהודיע  להארכתי  וברתי  סה  זכל"
 לכךו.  עולם  בלום  שהטיל  לדי  כדין  הת  אלהשלים  וגמור  לצריך  שדו  יתחתמ
 כול  ידבר  האין  שמקום  ביניו  עאות  רפי  לפסוק  לדיין  לשות  רכמים  חתנונ
 דיין  היראה  שמו  כפעמים  ודעת  האומד  בעמים  פבעדיות  וראיות  בהתבררל
 ה  זבדיןו.  שרה  פרך  דל  עפעמים  ודעת  הומד  אבלא  ואיה  רבלא  ועם  טלאב
 מו  כפשר  אי  אזכותו  לאבאר  שמו  כרמאות  בוען  טהנתבע  שדוע  יהדברש
 ל  ען  כם  אכתבתי  שמו  כפשר  אי  אהסתלק  לרחק  תקר  שדברל  מ"ז  ראמרש
 ."עתו דומד אפי לודונ לדיין הקוק זרחוכ

ש  שיש "ולעיל  כתב  הרא.  נאדש  אלא  מדין  אומ"בואר  שלא  מדין  שודא  או  פשרה  דן  הראמ
המסרב  להשיב  יש  בו  כמה  אומדנות ו,  )ב"ע  חנף  דב  "ב(ועטת  כמעשה  דרבי  בנאה  מאומדנא  
 .מוכיחות
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 :ל"וז, והסיף בה תנאי, הביא הלכה זו)  דעיף טו סשפט סימן מושןח (רוך עשלחןב

, רמאותו  ברמאי  השתכר  ילאש,  הסתלק  לכול  ידיין  היןא,  מאי  רתבעכשהנ"
 הוא  שמוכח  דאומדנא  בו  לראה  נאם  ומאותו  רבטל  לפה  ייחקור  ודרוש  ילאא
 ."דורו ביחיד וומחה מיין דוא הםא, חייבנוי, ייבח

 ."מומחה ויחיד בדורו"וסיף כאן תנאי נוסף שיהיה הדיין ה

ש "ת  דין  המסרב  להשיב  שהוזכר  בתשובת  הראע  כלל  לא  הביא  א"לא  שיש  להעיר  שהשוא
נראה .  שנראה  לדיין  באומדנא  שהנתבע  חייב,  אלא  הביא  את  המצבים  האחרים  שהוזכרו  שם

דין במה  שאין  כן  ."  דורו  ביחיד  וומחהמ"ע  יש  צורך  שיהיה  הדיין  "שרק  בדין  המוזכר  בשו
אן  הודאת  בעל  דין כאן  הדין  נובע  מאומדנא  דמוכח  שיש  כ,  ע"סרב  להשיב  שלא  הזכירו  השומה

 .ולכן חייב גם בדיין שאינו יחיד בדורו

 :ל"וז, שכתב) גק י"ס(ע "ך עולה מלשון הסמכ

 וא  המאי  רדאיו,  ותו  אחוקר  שבר  דל  כל  עהשיב  לוצה  רינו  אנתבע  הם  אוכן"
 ."תשובה בםש ש"ראכ ה"כ, שקר הנתברר וו לשיב האילו כו לפסוק ליכולו

ך "ע  גם  בש"הועתקה  לשון  זו  של  הסמ".  י  רמאי  הואודא"שונו  ברורה  שכשמסרב  להשיב  ל
 ).ק ט"ס(ובנתיבות חידושים ) ק ה"ס(

ש  מבואר  שהמסרב  להשיב  יש  לחייבו  משום "כי  בדברי  הרא,  ף  שיש  קצת  דוחק  בדברא
יש  ליישב  שכוונת ,  בנאה  לא  נקט  לשון  זו'  אומדנא  דמוכח  ובהמשך  דבריו  כשהביא  את  דברי  ר

 ).175' ד עמ"ח(ר "פד' עי. אוחר בין הגמליםן לאומדנא דמוכח כגמל ה"מר

 ).מ סימן ז"וח(כן מצאתי שכתב בספר עיונים במשפט ו

כי  יש   ,וצאת  ממון  על  פי  אומדנא  הו  למדים  שאופן  זה  אינו  נוגע  לדיון  הידוע  בעניין  אנמצנ
 .כאן אומדנא גמורה שהודה הודאת בעל דין

 דיין  לראה  נאם  ":שכתב,  )  אעיףס  ה  עמ  סימן"וח(א  "ש  להביא  ראיה  נוספת  מדברי  הרמי
. כמו  שכתב  בדרכי  משה  שם,  ל"ש  הנ"מקור  הדברים  מתשובת  הרא."  פסידי,  דבר  במאות  רישש

 .א הללו"ע על דברי הרמ"ש הסמ"כמ, ומדובר בנתבע שמפסיד אם אינו מברר דבריו

מ "וח(ע "א ממה שכתב השו"הקשה  על דברי הרמ)  םש(ע  "ספר  אמרי  ברוך  על  גיליון  השוב
 .ע"ונותר בצ, ז על פי אומדנא"שאין דנים בזה) ה סעיף וט' יס

א  יישב  שדוקא  באומדנא  שאינה  מוכחת  לכל "נ  גולדברג  שליט"ספר  משפט  ערוך  לגרזב
אך  נתבע  שאינו  משיב  ומברר  דבריו  יש  כאן  אומדנא  המוכחת  לכל ,  העולם  אין  להוציא  ממון
 ).םש(בספר עיונים במשפט כ גם "וכ. וזה כמו שכתבנו, ז"העולם ודנים בה אף בזה

 ומחה ויחיד בדורומ .ג

 ".מומחה ויחיד בדורו"ע הוסיף תנאי נוסף שיהיה הדיין "והנה השו

אך ,  י  לא  הוזכר  עניין  זה  שיהיה  הדיין  מומחה  ויחיד  בדורו"ש  שהובאה  בב"תשובת  הראב
 :ל"וז, ש עצמה הביא הדברים"בתשובת הרא

 אמר  דהואה:)  ה"פ  (כותבה'  פב,  דייני  דודא  שאמרינן  דגמרא  בינין  דש  יוכן"
 יום  ביוצאים  הטרות  שניש)  ד  צםש  (ש  יכןו.  וביה  טרי  תתו  אטוביה  לכסינ
, עתו  דומד  אפי  לדיין  היעשהי  ש"פרשו,  דייני  דודא  שמואל  שדאמר  כחדא
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 דיין  הח  כפוח  י"רת  ו"רו.  בעדים  וראיות  בהתברר  לכול  ידין  השאין  כיינוה
 מי  נהכיו.  דעת  הומד  אעם  טלאב  עשות  לירצה  שה  מל  כה  זדין  בעשותל
 ין  דית  ביהיה  שבלבד  וו  למחליטיןד  "  בירצו  שאיזה  לירושלמי  ביתאא
 ."ומחהמ

ע "ואף  שבלשון  השו.  נראים  דבריו  שדוקא  גבי  שודא  הזכיר  התנאי  של  בית  דין  מומחה 
היינו  דוקא  אומדנא  דמוכח  שאינה  מוחלטת  ואינה  מעיקר ,  הוזכר  דין  זה  גם  גבי  אומדנא  דמוכח

ש  עוסק  בדין "גם  הירושלמי  שהזכיר  הרא.  שגם  היא  בכלל  שודא  דדייני,  דין  אלא  מאומד  הדייןה
 .ני ולא במה שהוא מעיקר הדיןיישודא דד

 .פנינו יובאו מקורות מפורשים שדווקא בדין שודא אמורים הדבריםל

 :איתא) ב"צד עדף  (תובותכגמרא ב

 אורתא  לצפרא  במא  חר  ברמי  לנכסה  לתבתינהו  כמא  חר  ברמי  דמיהא"
 וקמיה  אשת  שרב  דקמיה  למא  חר  במי  רתא  אמא  חר  בוקבא  עמר  לתבתינהוכ
 שת  שב  רתא  אנכסא  בוקמיה  אחמן  נרב  דקמיה  לוקבא  ער  מתא  אנכסאב
 קדיםל  ד"  אכי  הר  מבדט  ע"מל  ו"  אכי  הר  מבדט  ע"ל  מ"  אחמן  נרב  דקמיהל
ל "  אכי  הבד  עעמא  טאי  מר  מלא  אעות  שכתבינן  דתבינן  יירושלים  בטול  א"א
 יינא  דאו  למר  ויינא  דאנא  דדאל  ח"  אדייני  דודא  שמי  ננאל  א"  אדייני  דודאש
 ."ה לתית אכי התורת באו לעיקרא מעודו

 ):ג יימןסם ש(ש "ארל דברי הגמרא הללו כתב הע

 דוקא  ומקרקעי  בוקא  דדייני  דשודא  דידינו  בבלהל  ק"  זננאל  חבינו  רתבכ"
 יין  דאינו  שחמן  נבל  ר"א  ווה  הבה  רברא  גשת  שב  רהא  דומחה  מדייןב
 ". ידיינ דודא שעשותל

, )ימן  רלוס(ת  בנימין  זאב  "וש,  )ה  חדא"ד(א  "ריטב'  עי,  ש  פירושים  אחרים  בדברי  הגמראי
 .ל"ש פירש כנ"מ הרא"ומ, עודו

 :וסף ייתבעל דברי הטור כתב ה. ח"תב הלכה זו בשם רכ) ימן רמ סעיף בס(מ "טור חוה

 בינו  רירשל  פ"זו)  גי'  יס(ש  "הראו)  מיהאה  "ד:  דצ  (תוספות  הם  שתבו  כןכ"
 ומחה  מיין  דדוקא  ומקרקעי  בוקא  דדייני  דשודא  דידינו  ביא  הבלה  קננאלח
 יין  דינך  אחמן  נבל  ר"א  ווא  הבא  רברא  גשת  שב  רהא  דדורו  בחמן  נרבכ
ה "ו  ד'  יס(ז  "  קלל  כוף  סתשובהש  ב"רא  התב  ככןו.  דייני  דודא  שעשותל
 ו  לחליטין  מין  דית  בירצו  שאיזהל)  ד"י  ה"  פתובותכ  (ירושלמי  השםב)  ודע
 ."ומחה מין דית ביהא שבלבדו

, )ב"ד  עדף  צ(ש  בתשובה  הוא  מהסוגיה  בכתובות  "דברים  מפורשים  שמקור  דברי  הראה
 ).זק ט"מ סר' יסמ "וח(א "וכן ציין לסוגיה זו בביאור הגר. הדין לגבי שודא נאמרו

 .ן דין זה באשר לרב נחמןם שם הובא מעיג). ב"עו צדף (ק "בע בסוגיה "ע

 ):ה' י ט סרקפ (מא קש בפסקיו בבא"ל הרא"זו

 ולהו  כידיה  דארעתא  לרב  כזל  אחבריה  מתורא  דדנא  פגזל  דברא  גההוא"
 יה  לומו  שילל  ז"נ  א"ר  דקמיה  לתאא.  מרייהו  להדרינהו  אסוףל.  זרעינהוו

 שבחא  דלגא  פאל  ל"א.  שבח  אא  לרעא  אשבח  אורא  תבאל  ר"א.  בחאש
 שלמין  מגזלנים  הל  כתנן  ועינא  בגזילה  לדרא  הא  הוף  סוףל  ס"א.  אמינאק
 לפס  אב  רתבכ.  מיקנסיה  לבעינן  ווא  התיקא  עזלנא  גאיל  ה"א.  גזילה  השעתכ
. וה  הבבלנ  ב"  רהאד.  ארץ  לחוצה  בפילוג  א"כה  בקנסינן  דמעינן  שהאל  מ"ז
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 כיןד  מ"ב  שמעתיא  ש"  רמר  אניאת)    או  מףד  (דין  הגמר  נפרק  בגרסינן  דעודו
. תורה  לייג  סעשות  ללא  אורה  תברי  דל  עעבור  ללא  ותורה  הן  מלא  שנשיןעוו
 י  פל  עדון  לממונה  ווה  השיאה  נבי  דחתנא  דחמן  נב  רגון  כדור  הדול  גדוקאו
 ."א לעלמא דייני דבלא. ליהם עבים רהמחום שעיר הובי טוא. נשיאה

ין  שודא דמדם  מונראה  של,  ש  נאמרו  בעניין  בית  דין  מכין  ועונשין  שלא  מן  הדין"ברי  הראד
 .דדייני

ע  ושאר "וכמו  שכתבו  הסמ,  מי  שמסרב  להשיב  יש  לחייבו  מצד  אומדנא  גמורהבולם  א
 .ודי בבית דין רגיל אף אם לא יהיו גדולי הדור, "ודאי רמאי"פוסקים שהוא 

והבעל  לא  הביא ,  דבר  מסתבר  טפי  בנידון  דידן  בו  האשה  מוחזקת  בכתובתה  מעיקר  הדיןה
אף  אם ,  סירובו  להמציא  לבית  הדין  את  תוצאות  בדיקת  הפוליגרף.  ובתהכל  ראיה  להפסידה  כת

 .ל ראיה לדבריוכבעל הביא האשר לא כדי בו כדי שלא להפסיד את האשה , אינו אומדנא דמוכח

עולה  שלא  רק  גדול  הדור  יכול  לדון ,  ש"ש  להוסיף  עוד  שאם  אכן  זהו  מקור  דברי  הראי
ת "ביארנו  עניין  זה  בשו.  ובית  דיננו  ודאי  כזה  הוא,  באומדנא  אלא  גם  בית  דין  שהמחוהו  רבים

 ).א סימן כא אות ב"ח(שחר אורך 

 :ל שכתב"מ אליהו זצ"מפי כתבו של הגר) 349 מוד ט עלקח (ר"ע בפד"ע

 הוא  שמוכח  דאומדנא  בו  לראה  נאםו:  'ד'  ו  ס"ט'  ימ  ס"וע  ח"ו  שלשון"
' ה' סי בם שכתב שי פל עאףו. דורו ביחיד וומחה מיין דוא הם אחייבוי, ייבח
, זה  הזמןכ  ב"או.  נים  דובא  טוכח  מאומדנאב,  אומדנא  בנים  דא  להיוםש
 יהא  שתנאיב,  פסוק  לכול  יהוא  ומומחה  הדיין  הוא  המקומו  באזוריד  ה"יהב
 יין  דבעינןש  ד"רא  הנוסח  בפסוק  נםז  א"כ.  ובא  טמוכח  וובה  טומדנא  אםש
 ספיק  מאל,  דנאאומ  בדון  לוצים  ראם  שוצאע  י"שו  השון  לפי  לבלא,  ומחהמ
 נו  לין  אזה  ודורו  ביחיד  וומחה  מיין  דריך  צלאא,  לבד  בומחה  מיין  דיהאש
 ין  איכ,  דורו  ביחיד  וומחה  מיין  דין  דאזוריד  ה"ביה  ליש  שאפשרו.  יוםכ
 בים  רהמחוהו  כהויו,  ותם  איבל  קהציבור  ותבוע  לחר  אקום  מיזור  אאותוב
 ."מקומם בם היחידים וליהםע

, ואין  הכרח  שחולק  על  מה  שכתבנו  לעיל,  ין  המסרב  להיבדקבריו  שם  נאמרו  בבעל  דד
מכל  מקום  יש  ללמוד  מדבריו  שאפילו  אם  יחלוק  אדם  על   .צ  מומחה  ויחיד  בדורו"שלענין  זה  א

 .יש מקום לומר שבית דין אזורי הוא כיחיד במקומו, סברתנו

אות ש  להוסיף  עוד  שלא  ראינו  לנכון  לפנות  למכון  הפוליגרף  על  מנת  לברר  את  תוצי
 .הפניה למכון באה לבחינת אחת משלוש אפשרויות. עם הדבר הוא כך ט.הבדיקה

יש  לשלול .  הבעל  לשעבר  פנה  לבדיקת  הפוליגרף  ונמצא  דובר  אמתש:  אפשרות  האחתה
אם  כך  היה  לא  היה  נמנע  הבעל  לשעבר  להמציא  לידי  בית  הדין  את .  אפשרות  זו  באופן  ודאי

 .תוצאות הבדיקה

אם  זו  המציאות  אין  צורך .    לבדיקה  ונמצא  שאינו  דובר  אמתפנהש:  אפשרות  השניהה
 .לבררה שזו משמעות שתיקתו ודי בה

אפשרות  זו  נשללת  על  ידו  בהודאתו  ואין  אנו .  לא  פנה  לבדיקהש:  אפשרות  השלישיתה
 .רשאים לטעון לבעל דין ולהפסיד האשה את כתובתה

סוטה '  להג  מ"פ(ם  "רמב'  עי.  יש  בהחלט  לדון  גם  כן  לחייבו,  וסיף  שאם  לא  פנה  לבדיקהנ
 ).א סימן נא"ח(ועטרת דבורה , )מ סימן ז"וח(יונים למשפט ע, )שם(מ "סוכ) ב"ה
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מפי )  852097/3תיק  (דק  ניתן  פסק  דין  בבית  הדין  בתל  אביב  יבעניין  זה  של  מי  שסרב  להב
שם  דן  במי  שקיבל  בקניין  להיבדק  בדיקת  פוליגרף .  א"ג  אליהו  היישריק  שליט"כתבו  של  הרה

 :ל"וז, וחזר בו

. מנה  מסגת  לפשרות  אל  כין  אמוסכמת  הדרך  הל  עניין  קנעשה  שאחרל"
 י  מיאמר  שרך  דל  כין  אלענייננוו,  "עשה  תאל  ובש  "ל  שרך  דאן  כין  אמעשהל
 עשות  לוכל  יוא  הפועלב.  פוליגרף  ללכת  לוצה  ראיני  וי  בוזר  חני  אהצדדיםמ
 אבד  מוא  הכך  בי  כדעת  לליו  עךא.  כוח  במשכו  לפשר  אי  איזית  פהריש,  ןכ
 וטל  מלפנינו  שמקרהב.  ענותיו  טדקת  צת  אהוכיח  לאפשרות  הת  אדיו  ימוב
 ק  ריפתר  יחוב  הניין  עי  כקניין  בקיבל  וסכים  הבעלה.  תובה  כוב  חבעל  הלע
 כך  ברי  הו  זבלה  קבצע  ללא  שהחליט  שרגעב.  וליגרף  פדיקת  בל  שדרךב
, כתובה  הוב  חאי־תשלום  לענתו  טת  אהוכיח  לאפשרות  הת  אידיו  ממטש
 ."כתובה הת אשלם לליו עיהיהו

 או  לרוך  בודדג  "ל  פסק  דין  זה  הוגש  ערעור  שנידון  בפני  הרב  הראשי  לישראל  הרהע
 .א"ליטשלגרבלי  איון צג"א והרה"ליט שוארון ביון צג"א הרה"ליטש

 :ל"וז, ערעור התקבלה

 קניין  מחזור  ליתן  נלא  שסמרות  מקובעד  ה"יה  בברי  דראים  נא  לן  כמוכ"
 חשב נה זקניין שנראה שעוד בבדיקה הערכה נלאפ ש"ע אפוליגרף לקהיבדל
 שנערכה  כם  גכןו.  בדיקה  הריכת  עפני  לחזרה  בשהמדובר  כברים  דנייןק
 מהימנות  בפשורי  ועיקולי  והיות  תמה  כל  עלדלג  ופסוח  ליתן  נא  לבדיקהה
 הימנות  מיב  טדע  ילוש,  טעות  בקניין  וסמכתא  אניין  קצד  מבדיקהה
 את  זהציע  לריך  ציה  האד  ל"ביה  שדע  יו  לכןו,  תחייב  מהי  הא  לפוליגרףה
 לא  שערך  נשהקניין  כבפרטו.  תחייב  מיה  הא  לברורה  המחילה  האורל
 היראות  לריך  ציה  ההצדק  שפרט  בחקירה  לחוקר  הוזמן  הלאכ  ו"  בנוכחותב
 בלי  מזאת  ומערער  הל  עעסים  כלא  מיה  הלמכון  שמערער  הענת  טוכחנ
 ."לבע הל ששווא ההתחזות בהמעיטל

) 1029614/1תיק  (א  "ד  לאו  שליט"ד  מפי  כתבו  של  הרב  הראשי  לישראל  הגר"ע  בפס"ע
 .שכתב שניתן לחזור מההסכמה לבדיקת פוליגרף

ין  הדבר  נוגע  לענייננו  בו  הבעל  לשעבר  מודה  הודאת  בעל  דין  שביצע  את  הבדיקה  ומסרב א
  .להמציאה לידי בית הדין

 סקנת הדבריםמ .ד

שלוש  מאות  אלף (  ₪  300,000  לשלם  לאשתו  סך  של  בית  הדין  פוסק  כי  על  הבעל

 ).שקלים

 חרית דברא .ה

, ומששוב  ושוב  הורינו  לנתבע  להמציא  את  בדיקת  הפוליגרף,  לאחר  כתיבת  שורות  אלו

לקמן  נסקור  בפרוטרוט  את  ההליכים  בתיק  ביחס .  אירעה  תפנית  והבדיקה  הומצאה  לידינו

 .לבדיקת הפוליגרף

 .הודיעה  התובעת  כי  ביצעה  את  בדיקת  הפוליגרף)  02.10.2017(ח  "ג  תשרי  תשע"תאריך  כב
 .בקשה נשלחה לתגובת הנתבעה
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אך  לא  צירף ,  הודיע  הבעל  כי  ביצע  את  הבדיקה)  07.11.2017(ח  "ט  חשון  תשע"תאריך  כב
 .כמו כן ביקש לסגור את התיק. את תוצאותיה

  :ו ביום הוחלט על ידינו כדלקמןב

 בקשתו  ופוליגרף  הדיקת  בת  אצעבי  שך  כל  עשעבר  לבעל  הודעת  הלפנינו"
 .תיק הת אסגורל

 .תוח פותר נהתיק שמובהר ודחית נתיק הסגירת לבקשהה

 .07/12/17 תאריך לד עפוליגרף הדיקת בת אדין הבית למציאו יצדדיםה

 דין  הית  בכך  בראה  יפוליגרף  הדיקת  בת  אהצדדים  מי  ממציא  ילא  שכלכ
 ".ין דסק פיינתן וין דעל בודאתה

(ז  "שע  תדרא'    אאריך  תושא  נפוליגרף  הכון  מוח  דת  אדין  הית  בידי  לאהמצי  התובעתה
 .התובע לא הגיב גם משחלף המועד שנקצב לתגובתו. מת אוברת דמצאה נוב, )16.02.17

 :כדלקמן, תוזכר הנתבע פעם נוספת) 13.12.2017(ח "תשע הכסלוה ב" כיוםב

 ת  איצע  בוא  הם  גי  כשעבר  לבעל  הודעת  התקבלה  ה07/11/17  בתאריך"
 .פוליגרף הדיקתב

 .בקשה לבדיקה הורפה צא לודעתו הף אלע

 תאריך  לד  עפוליגרף  הדיקת  בומצא  תלא  שכל  כי  כחליט  הדין  היתב
 .ין דסק פינתן י07/12/17

 .פוליגרף הדיקת בומצאה הא לזה היום הצם עד עולםא

 בעל  הוכל  ילשהי  כבנה  הי  ארתה  קי  כייתכן  שמשום  ודין  השורת  מפניםל
 י  כובהרמ  .  28/12/17  תאריך  לד  עפוליגרף  הדיקת  בת  אהמציא  לשעברל
 ם  גין  דעל  בהודאת  כדבר  הת  אדין  הית  בראה  יבדיקה  הומצא  תלא  שכלכ
 ."פוליגרף הדיקת בבוצעה שה זענייןל

 גובת  תתקבלה  הכי  משלא)  01.01.2018(ח  "תשע  הטבתד  ב"  יוםיהוחלט  ב,  חלוף  המועדכ
 .ין דסק פינתן ינתבעה

התקבלה  הודעת  הבעל  המבקש  לדחות  את  פסק  הדין )  07.01.2018(ח  "תשעטבת  '  כ  יוםב
 .בטענה כי בידיו ראיות שהוא מבקש להציג לפני בית הדין

 .נתבע התבקש להסביר אלו ראיות יש בידיוה

ית  הדין  הבהיר  בשלוש  החלטות  שונות  שעל  המבקש  להעביר  את  תוצאות  בדיקת ב
 .הפוליגרף שישנה בידיו לפי דבריו

) 18.01.2018(ח  "שבט  תשע'  ב  יוםבכל  חילופי  דברים  אלו  הומצאה  לידי  בית  הדין  אחר  ל
 .דיקת הפוליגרףב

היינו  יום  לאחר ד,  17/02/17בתאריך  ,  בדיקה  בוצעה  במכון  אליו  היפנה  בית  הדיןה
 .שהתובעת ביצעה את הבדיקה באותו מכון

 .ם על כךשאלות הוקראו לנתבע מספר פעמים ולאחר שהבהיר כי הוא מבינן חתה

 .נתבע נמצא שאינו דובר אמתה

 .חד עם הבדיקה הגיש התובע בקשה לפסילת מותבי
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 .ד כאן עיקרי ההליכים ביחס לתוצאות הבדיקהע

 .ש בעל שמועה זו"ומה כי לפנינו דוגמא מופלאה כמה גדולים דברי הראד

תה למלא  הבהרת  בית  הדין  כי  אי  המצאת  הבדיקה  יש  בה  משום  הודעת  בעל  דין  לא  הייא
  .ממוצאת הבדיקה לעולם

 אחר  לםגו  חם  כאות  במעמד  בקניין  בו  זדיקה  בוצאות  תליהם  עיבלו  קצדדיםהאמור  לעיל  כ
בית הדין נהג . הסכמתם בצדדים הותרו נרבני הדין הבית בבילה  קאיה  רינה  אפוליגרף  שהובהרש

 .בנתבע באורך רוח מופלג לפני ולפנים משורת הדין

 ר" יו-רב אליהו אריאל אדריה

 .אלא שברצוני להוסיף מספר נקודות, ר ואני מסכים עם דבריו"ראתי את דברי כבוד היוק

 ש"שובת הראת .א

' מ  סי"חו(ע  "אשר  סיכומה  הובא  בסמ,  ש  הידועה"ר  הביא  את  דברי  תשובת  הרא"כבוד  היו

תשובה  דומה ).  ק  ט"שם  ס(מ  "ובנתה)  ק  יג"ס(ובאורים  )  ק  ה"שם  ס(ך  "ובש)  ק  יג"טו  ס

א "וברמ)  סה  סעיף  כא'  סי(מ  "בטור  חו,  )כלל  עח  סימן  ג(בתשובותיו  ש  יש  "של  הרא

 .צט סעיף ח' מ סי"חו(

 :ך"תב שם השכ

ודאי  רמאי  הוא ,  וכן  אם  הנתבע  אינו  רוצה  להשיב  על  כל  דבר  שחוקר  אותו"
 ".ויכול לפסוק לו כאילו השיב לו ונתברר שהוא שקר

 :ם"בשם המהר) רכג' יס(ברים אלה כבר התפרשו בדברי המרדכי בבבא מציעא ד

ניכר  שהוא  רמאי  ודין  מרומה  הוא  וצריך ,  כיון  שאומר  איני  רוצה  לפרש"
 ."אם לא יפרש יפסידו' דרישה וחקירה וכו

 ).מ בתחילת סימן עה"וח(ע "שוהברים דומים נמצאים בדברי ד

 :ע פוסק"שוה

ן וכ' ד אומר לו ברר דבריך וכו"בי,  התובע  את  חבירו  בבית  דין  מנה  לי  בידך"
צריך  לברר ,  אם  משיב  אין  לך  בידי  כלום  או  איני  חייב  לך  כלום,  הנתבע
 ".דבריו

 : א"מוסיף הרמו

 ."ה לדיין שיש רמאות בדבר יפסידאאם נר, ואם אינו רוצה לברר דבריו"

 ).תתקסב' א סי"ח(א "ת הרשב"ראה בשוו

א  שנתבע "שכוונתו  להקשות  על  פסק  הרמ)  םש(ר  הביא  את  קושיית  האמרי  ברוך  "בוד  היוכ
בניגוד למבואר בסימן טו שבזמן הזה הסכימו בתי , שלא מברר דבריו יפסיד לפי ראות עיני הדיין

 .בלי ראיה ברורה, דינין שלא להוציא ממון מבעל דין באומד דעתו של הדיין
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א  שיש  הבדל  בין  אומדנא  שהיא  בדעתו  של "נ  גולדברג  שליט"הביא  את  תירוצו  של  הגרזו
לבין  אומדנא  כמו ,  נאמר  שקיבלו  על  עצמם  שלא  לדון  לפי  אומדנא  בלבדשעל  זה  ,  הדיין  בלבד

 .שהיא אומדנא המוכחת לכל העולם וניתן להוציא ממון על פיה, התחמקות בעל דין מלהשיב

וראה  גם ).  מ'  יס(ם  אלשיך  "וגם  במהר)  ק  ב"ם  סש(נ  מבואר  בנתיבות  המשפט  "דברי  הגרזכ
 ).ז' יס(ם "בחידושי הרי

אין  זה  נקרא  דברים  שבלב ,  ש  שבאומדנא  דמוכח  כזה"ארים  את  דברי  הראל  מב"דברים  הנה
כלומר  שתיקתו  או  חוסר  בירור  דבריו  של  נתבע  יוצרים  אומדנא .  מאחר  שהיא  סברא  מוכחת

על  אף  שבסתם  אומדנא  לא  ניתן  להוציא ,  דמוכח  גדולה  כל  כך  שניתן  להוציא  על  ידה  ממון
 .ממון

 .מעטיון שנושא זה בא לידינו נרחיב בו כ

 י אומדנא"ין עפד .ב

נחלקו  רבי  אחא  ורבנן  בדין  גמל  האוחר  בין  הגמלים )  א"דף  צג  ע(בגמרא  בבבא  בתרא  

מדברי . שלפי  רבי  אחא  בידוע שהגמל הזה הרגו ורבנן חולקים עליו,  ונמצא  גמל  הרוג  בצדו

ת "בשו.  ל  נראה  שפוסק  כרבי  אחא  ואזלינן  בתר  אומדנא  לחייב  ממון"ש  בתשובה  הנ"הרא

ולכאורה  ביחיד .  ש"ל  כהרא"הביא  הגהות  מיימוניות  שגם  ס,  )י'  א  סי"מ  ח"חו(י  בעי  חי

ש  והגהות  מיימוניות "ומדוע  פסקו  הרא,  ורבים  הלכה  כרבים  וכדעת  רבנן  שם  שפוטרים

 ?כרבי אחא

פסקו )  ד"ח  הי"פ(ם  בהלכות  נזקי  ממון  "והרמב  )ף"בדפי  הריב  "עכ  דף  (ק  "ף  בב"ריה,  אכןו
 .דלא כרבי אחא

כמו  שטר  מברחת ,  ס  דמוכח  דאזלינן  בתר  אומדנא"וכיח  דינו  מכמה  מקומות  בשש  ה"ראה
וההוא  גברא  דזבין  נכסיה  אדעתא  למיסק  לארעא  דישראל  ובסוף  לא ,  ומתנת  שכיב  מרע  בכולה

 .ם"ף והרמב"ל על הרי"ולכאורה קשה מכל הנ. עלה

פקים שאם  המעשה  מבורר  אצל  הדיינים  אלא  שמסו,  כתב  ליישב)  ורש  קכטש(ק  "מהריה
כמו  במקרה  של  גמל  האוחר  בין ,  אבל  כשלא  התברר  המעשה.  אזלינן  בתר  אומדנא,  בדעת  הנותן

 .ל כרבנן שלא הולכים בתר אומדנא"בזה קיי, הגמלים

ש  דאזלינן "פסק  כדברי  הרא)  עיף  דס(שבסימן  טו  ,  ע"לא  שלכאורה  יש  סתירה  בדברי  השוא
  האוחר  כדברי  רבנן  שלא  מועילה  אומדנא גמלן  פסק  בדי)  עיף  בס(תח  '  יסואילו  ב.  אומדנא  בתר

כמו  שמדובר  בסימן  טו ,  ח  שם  מחלק  בין  אומדנא  דמוכח  טובא"הב.  עד  שתהיה  עדות  כשרה
י "שאז  ניתן  לפסוק  עפ,  שהדברים  חזקים  מאד  בליבו  של  הדיין  מה  קרה  באמת  אלא  שאין  ראיה

 .לבין גמל האוחר שאין האומדנא מוכחת טובא, אומדנא

ת  מיימוניות  שדיברו  על  אומדנא וש  וההגה"אה  שאין  מחלוקת  בין  הראח  נר"פי  דברי  הבל
 .ם שדיברו על אומדנא חלשה יותר"ף והרמב"כח טובא לבין הריודמ

ולדעתו  יש  להוכיח  דלרבנן  לא  אזלינן  בתר  אומדנא  אפילו ,  ק  לא  משמע  כן"לא  שמהמהריא
שטח  אמר  שאינו  יכול ששמעון  בן  )  א"ע  זלדף  (וכמו  שרואים  בגמרא  בסנהדרין  ,  דמוכח  טובא

, לדון  אדם  שראה  אותו  רודף  אחרי  חבירו  להורגו  ונכנסו  לחורבה  ויצא  ההורג  עם  דם  על  הסכין
 .מאחר ולא ראה את רגע ההריגה עצמה
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אומדנא לנראה  שמחלק  בין  אומדנא  בדיני  נפשות  )  א  תעשה  רצל(ם  בספר  המצוות  "רמבב
 :וזו לשונו, יני ממונותדב

ך  הגדרים  באומד  הדעת  החזק  ואפילו  היה  קרוב היא  שהזהירנו  שלא  לחתו"
ונקי  וצדיק  אל  תהרוג "והוא  אמרו  יתעלה  '  לאמת  כמו  שהיה  אדם  רודפו  וכו

 ".כי לא אצדיק רשע

. נלמד  שבממונות  ניתן  לפסוק  על  פי  אומדנא,  מזה  שהביא  פסוק  שמדבר  בדיני  נפשותו
 .אחא' ונות וכרבנן דרשבאומדנא אין לדון אף לא בדיני ממ, ן שם השיג על דבריו"הרמב

א "הריטב,  א"הרשב,  התוספות,  י  מיגאש"שהוסיף  שדעת  הר)  ל'  ע  סי"הא(אה  באבני  נזר  ר
  .ן שלא אזלינן בתר אומדנא כלל"כולם סוברים כהרמב) ב"ע דלדף (ן בסוגיה בשבועות "והר

 : ם כן יוצאא

היא  אומדנא שפוסקים  על  פיה  רק  אם  אם  ,  ם  יש  לחלק  בין  אומדנא  בממונות"לדעת  הרמבש
 . כלל לאומדנא בנפשות שלא פוסקים על פיה, חזקה מאד

 .ש אזלינן בתר אומדנא דמוכח טובא"דעת הראל

ן  ורוב  הראשונים  אין  לפסוק  כלל  על  פי  אומדנא  אלא  אם  המעשה  ברור  לדיין "דעת  הרמבל
 .ויש ספק בדעת הנותן

   הזהןי אומדנא בזמ"ין עפד .ג

והוא  שבאומדנא  דמוכח ,  ע"אשר  פסק  השו,  ש"ראר  את  תנאו  של  ה"עוד  הביא  כבוד  היו

ש  סגר  את  השער "ולכאורה  רבינו  הרא.  ז  רק  דיין  מומחה  ויחיד  בדורו"כזאת  יכול  לדון  בזה

 .להתיר לדון בפתח זה

ד  של "פס)  קסב'  מע(אוסף  ורהפטיג  .  ז"מצאנו  מספר  פסקי  דין  שדנו  על  פי  אומדנא  גם  בזהו
ר  יב "י  קלופט  ופד"בבית  דינו  של  הגר)  191'  מע(ר  ג  "פד.  וילקובסקי,  עוזיאל,  הרבנים  הרצוג

 .ג צימבליסט"בבית דינו של הגרח) 75' מע(

כתבו  שהתובע )  175'  מע(ר  ד  "ולטי  בפד'ב  ז"ך  בדברי  בית  דינם  של  הרב  אלישיב  והגרא
. ממון  מחבירו  המוחזק  בו  צריך  ראיה  ברורה  ואינן  מספיקות  שום  השערות  ואומדנות  שבעולם

ש  בן "בדברי  הגר)  לק  חח(ראה  גם  בקובץ  בית  הלל  .  ל"ם  שהם  חולקים  על  הנונראה  מדבריה
 .שמעון שיש ספק בזמן הזה אם ניתן לפסוק על פי אומדנא

מ "שהרי  בתשובות  המהר.  נראה  שתנאי  זה  של  דיין  מומחה  ויחיד  בדורו  לא  נפסק  להלכהו
ואמנם  יכול .  רו  תנאי  זהשדיברו  על  דין  זה  לא  הזכיכ)  צא'  סי  (ועבודת  הגרשוני)  מ'  יס(אלשיך  

ש  סמכו  על  דבריו  גם "ומאחר  והביאו  את  דברי  הרא,  המתעקש  לטעון  שאין  מדבריהם  ראיה
 .בתנאי זה

 :שכתב. אה שהדברים מפורשים יותררנ) קמב' לק ג סיח(ך בדברי השבות יעקב א

פ  האומד  והיושר  דהרי  הסכמת "ל  דעכשיו  יותר  יש  לדון  ע"ואדרבה  נ"
היות לל דיין כרק שצריך '  ית  דידע  למידן  דין  תורה  וכוהאחרונים  דהאידנא  ל

ואם  רואה  שהדין  מרומה  יכול ,  מתון  בדין  בכל  מאמץ  כוחו  לדון  דין  אמת
' י  האומד  לראות  לפשר  הדבר  או  להפך  השבועה  על  המשלח  וכו"לדון  עפ
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רק  שיהא  כוונתו  לשם  שמים  להוציא  הדין  לאמיתו  ולהציל  עשוק  מיד  עושקו 
 ."מאלוקיךז נאמר ויראת "ע

. י  אומדנא  אם  חקר  היטב  ודעתו  לשם  שמים"ז  כל  דיין  יכול  לדון  עפ"ראה  מדבריו  שבזהנ
מהרב  שאנן  שכאשר  בעל )  ז'  מ  סי"וח(ובעיונים  במשפט  )  נה'  ז  עמ"ח(וראה  עוד  בשורת  הדין  

אמנם  מה  שכתב  שם  שאשה  שזנתה  ואינה .  דין  מסרב  לענות  על  שאלות  אין  צורך  בדיין  מומחה
ראה ,  ם  עליה  כל  הדינים  הן  לענין  איסור  והן  לענין  ממון  כאילו  באו  עדים  והעידומשיבה  חלי

  .שחלק עליו בתוקף) יד' ב סי"ח(י אלמליח "בספר אמרי יצחק לגר

 .עלינו לבאר את ההחלטות האחרונות שניתנו בתיק זה, רם נעילהט

נתן  לו  את  יומו ד  נהג  בנתבע  באורך  רוח  מופלג  ו"ביה,  ר  בסוף  דברי"פי  שציין  כבוד  היוכ
לא   וד  ללעג  ולקלס  פעם  אחר  פעם"למרות  שהנתבע  צפצף  ושם  את  החלטות  ביה,  כמעט  שנה

 .ד לשלוח לאלתר את הפוליגרף שבידיו או ללכת להיבדק"מילא אחר הוראת ביה

מחודש  פברואר ו  לא  רק  שלא  העביר  את  תוצאות  הפוליגרף  אשר  היו  בידי,  א  זו  אף  זול
אף  הגדיל  הנתבע  לבקש ,  ר  מניח  את  הדעת  על  סירובו  להגישםולא  נתן  כל  הסב(!!)  2017
זאת  לאחר  שהסכים  וקיבל  בקנין  גמור  להתחייב  ככל ,  ד  לשמוע  טענות  חדשות  לזכותו"מביה

 .29.1.2017ד מיום "אשר יימצא בתוצאות הפוליגרף כהחלטת ביה

אך .  בעד  בהעדר  התוצאות  אשר  ביד  הנת"ד  היה  צריך  לכתוב  פס"ביה,  ל"מצב  הדברים  הנב
ד  הרבני  אין  תפקידו  להיות  שומר  קישואין  אלא  ידיו  עמוסות  בעבודת  הקודש "מאחר  וכידוע  ביה

, של  כתיבת  פסקי  דין  ומתן  החלטות  לעשרות  הבקשות  שמגיעות  אליו  בעשרות  תיקים  בו  זמנית
ד שיכולה להימנע בשליחת "ד  יכול  להרשות  לעצמו  לבזבז  זמן שיפוטי יקר בכתיבת פס"אין  ביה

ד  יש  לחשוש  לפוסקים  שצריך "ואף  אם  יישלחו  התוצאות  לאחר  כתיבת  פסה,  ות  הפוליגרףתוצא
שיידע  הנתבע  כי  אם ,  4.1.18ד  ועל  כן  כתב  את  החלטתו  מיום  "מכך  חשש  ביה.  לדון  בראיה  זו

הנתבע  מוותר  על  זכותו  בהמשך ,  לא  יעביר  את  התוצאות  בתאריך  הנקוב  באותה  החלטה
במקרה  שהנתבע  ימציא  את   ך  ורקאהחלטה  זו  עוסקת  .  ניןלהביאה  ולא  תישמע  כל  טענה  בע

ד  להמשיך  ולבקש  מהנתבע  את  תוצאות "אין  טענה  זו  מונעת  מביה.  תוצאות  הפוליגרף  בעצמו
 .כ הנתבע"כפי שכתב ב, ד"לכן אין כל סתירה בהחלטות ביה. הפוליגרף

תבע את כ הנתבע שמבקש לפסול את המותב בטענה שלא ניתן לנ"ד מתפלא מאד על ב"יהב
ולאחר .  יומו  לאחר  שהנתבע  הסכים  והתחייב  בקנין  ללכת  לפוליגרף  ולפעול  בהתאם  לתוצאותיו

ד  מבקש  מהנתבע  שוב  ושוב  להעביר  את  התוצאות  של  הפוליגרף "ביה,  7.11.2017שמתאריך  
ואחר  כך ,  כאשר  ידוע  לכל  שבכך  יסתיים  תיק  זה  כפי  שהסכימו  הצדדים,  והנתבע  לא  עושה  זאת

 .תמהני. ת לו את יומו בטענות שאינו מסביר מה בכוונתו להראותעוד צריך לת

  דיין-רב אבידן משה שפניירה

והנני  מצטרף ,  א"ג  הדיינים  שליט" קראתי  את  דבריהם  המחכימים  של  כבוד  הרה

אקצר ,  מאחר  וכבר  הקיפו  בדבריהם  את  עקרי  הדברים  הנוגעים  לדינא  בנדוננו.  למסקנתם

 .בדברי

ד  להוציא "כאשר  כבר  עמד  ביה,  השלב  הראשון.  נחלקה  לשני  שלביםכרעת  הדין  בנדוננו   ה
ד  את "זאת  לאחר  זמן  זמנים  טובא  בהם  נמנע  מלהציג  בפני  ביה,  פסק  דין  לחיוב  הבעל  לשעבר

ד  עומד "הינו  לאחר  שהבעל  לשעבר  הבין  כי  ביה,  השלב  השני.  תוצאות  בדיקת  הפוליגרף  שעבר
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ביקש  להמציא  ראיות ,  אחר  תום  הדיון  האחרוןכשנה  ל,  ואז  לפתע,  לפסוק  את  הדין  ולחייבו
 . חדשות לטענותיו

 תחמקות בעל דין בתשובותיו לבית הדיןה .א

המשמשים  יסוד )  סימן  ו,  כלל  קז  (ש"ראכבר  הוזכרו  לעיל  דברי  ה,  לגבי  השלב  הראשון

 : ל"וז, חשוב בדיני טוען ונטען

 נובות  גשובות  תמשיב  ובריו  דמעלים  ומכסהו  דיין  להשיב  לוצה  רינו  אאםו"
 י  אזכותו  לדיין  העשה  יה  מדין  המתת  אל  עעמוד  לדיין  הוכל  ילא  שדיכ
 אם  ועדות  הבועות  שפרק  בדאיתא  כרומה  מין  דו  לנראה  שאחר  מפשרא
 פני  מדונו  לזקק  יא  ליין  דום  שם  אפטר  יזה  בי  ככות  זיינו  הדין  הן  מסתלקי

 טאו  חנמצא  ודרישות  וקירות  חל  עהשיב  לוצה  ראינו  ורמאות  בוען  טהואש
, ואות  רעיניו  שה  מלא  אדיין  לו  לין  אאמר  נזה  ביוצא  כעל  וה  זעלו.  שכרנ
 תברר  מדבר  היה  האלותיו  של  עשיב  מה  זיה  האם  שדיין  לנראה  שכיוןו
 קרו שנתברר ושיב האלו כדיין היעשה ובריו דובש כוא התברר ילא  שמחמתו
 אחרמ.  'בפי  וביאור  בקרו  שברר  לכול  יאינוי  ש"עפ  אדעת  האומד  מיחייבנוו

 דרישות  וקירות  חל  עהשיב  לוצה  ראינו  שמאותו  רחמת  מא  בביאור  ההעדרש
 אומדנא  בדון  לומחה  מיין  דרשאי  ווא  המוכח  דומדנא  אקרו  שיתברר  שדיכ
 ."וכחת מברא סהיא שאחר מבלב שברים דקרא נה זאין וזה כמוכחד

לה בתחי.  ש"כפי  שכתב  הרא,  שלב  אחרי  שלב,  ומה  שהבעל  לשעבר  פעל  בדיוק  מוחלט ד
בכך  שנמנע  במשך  חודשים  ארוכים  להודיע  כי  ביצע  את  בדיקת "  מכסה  ומעלים  דבריו"היה  

מתוך "  תשובות  גנובות"החל  להשיב  ,  כשהבין  שעומד  להפסיד  דינו,  לאחר  מכן.  הפוליגרף
ד  כותב  כי  אכן  ביצע  את  בדיקת "במכתבו  לביה.  תקווה  שהדיין  לא  יוכל  לעמוד  על  אמיתת  הדין

החל  לטעון  כי  התיק  כבר  נסגר ואינו יודע ,  בנוסף  לכך.    הזכיר  את  תוצאותיהאולם  לא,  הפוליגרף
 .מדוע נפתח ועוד כהנה וכהנה טענות שאינן ממין הענין

). קצב'  עמ,  יד,  "שורת  הדין("א  "שליט  ועזר  אריאליג  "ד  של  הרה"עין  זה  מצינו  בפס כ
הבעל ,    לטענתה.בדבריו  עסק  באשה  גרושה  אשר  תבעה  מבעלה  לשעבר  מזונות  עבור  הילד

ומסוגל לפרנס , לשעבר עובד במשק חקלאי גדול של הוריו בעיקר בפיקוח על פועלים תאילנדים
לדבריו  כלל  אינו  עובד  ואינו  מפקח  על .  אבי  הילד  הכחיש  מכל  וכל  את  טענותיה.  את  הילד

האב .  האב  נשאל  מדוע  אינו  עובד  והאם  קיימת  מגבלה  כלשהיא  המונעת  ממנו  לעבוד.  פועלים
השיב ,  ד  אם  יש  לו  ליקוי  בעיניו  המונע  ממנו  לפקח  על  הפועלים"לשאלת  ביה.  חמק  מתשובההת

התחמק  ועבר  לדבר  על  נושאים ,  כשנשאל  שוב  מהו  הגורם  המונע  ממנו  לעבוד.  שאין  לו  בעיה
 :ל"וז, ל"ש הנ"בפסק הדין הובאו דברי הרא. אחרים

. מקותאו  השיב  תשובות  מתח,  בנדון  שלפנינו  הנתבע  נמנע  מלהשיב"
משום ',  תשובות  גנובות':  ש  נקראות  תשובות  מסוג  זה"בלשונו  של  הרא

לכן  העדר .  י  תשובות  מתחמקות"ד  ע"שהנתבע  סבור  לגנוב  את  דעת  ביה
פן  ייתפס  בדבריו  ויתברר "שהנתבע  חושש  ,  התשובות  מהווה  הוכחה

 ."השקר

בדיקת שהתחמקה  מ,  שעסק  בחיוב  גט  לאישה)  סימן  נא"  (טרת  דבורהע"עיין  עוד  ב ו
) ב"סוטה  ה'  ג  מהל"פ  (ם"מברוהביא  ראיה  מהנפסק  ב,  פוליגרף  שהוסכם  עליה  בבית  הדין

שסירובה "  סף  משנהכ"ובאר  ה,  שסוטה  המסרבת  לשתות  מהמים  המאררים  תצא  בלא  כתובה
 .לא היתה נמנעת מלשתות, שאילו היתה טהורה, מוכיח את טומאתה
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אלא  בניסיון  להעלים  תוצאות ,  "  גנובותתשובות"ד  אין  מדובר  אך  ורק  ב"בנדו,  תירה  מכך י
. כי  היא  זו  שתכריע  בתביעה  המתנהלת  ביניהם,  י  הצדדים  בקנין"אשר  הוסכם  ע,  בדיקת  פוליגרף

 :ל"וז, )ז" הנטען ווען טלכותהה מ"פ (ם"מברנראה לדמות את הדבר למובא ב

 וצא  מיני  אומר  אזה  וו  בי  לש  יכות  זידך  בי  ליש  שטר  שחבירו  לאומרה"
 ."הוציאו לותו אופין כא לו אאיה רו בך לש ים אודע ייני או אטריש

 :חלק על כך וכתב, )ה כימן סח סללכ (ש"ארהמנם בתשובת  א

 הורו  שו  בי  לש  יכות  זידך  ביש  שטר  שחבירו  לאומר  השאלת  שמהו"
 שטר בו ליש שזכות התובע היאמר שריך צם  אהוציא  לותו  אכופין  שגאוניםה
 שום  לופין  כאיןו  ארצנו  בשטה  פא  לגאוניםה  ל  שו  זוראהה.  או  לם  אפורשמ
 א  לםא.  ו  בכות  זו  ליש  שאומר  שחד  אענת  טשביל  בטרו  שהראות  לדםא
 שטר  הראה  מז  אדיינים  העיני  במתלא  אהם  ביש  שברים  דין  דבית  באמרש
 ין  אחר  אענין  בבל  אה  זענין  בטוען  שזכות  השטר  במצאו  ים  איראו  ודייניםל
 לאד.  יתה  הך  כגאונים  הוראת  הגםש  אפשרו,  טרו  שהראות  לאדם  לופיןכ
 טרותיו  שת  אהראות  לבירו  חת  אאדם  הכוף  יעלמא  בבדברים  דלל  כסתברמ
 שלוםו.  ממונו  ושרו  עת  אעולם  הידעו  שצמו  עת  אהשביע  לוצה  רדם  אאיןד
 ."ל"צ זחיאלי'  ררב הן בשרא

ר ומאח,  י  תוצאות  הפוליגרף"ד  בו  התחייבו  בקנין  לפעול  עפ"ך  ברור  ומבואר  שבנדו א
פשוט  הדבר  שמחויב  להוציא  ולהראות  את ,  "שטר"שזכותו  של  התובע  או  הנתבע  מצויה  ב

י  דברי "שדן  אם  ניתן  לחייב  עפ)  ד  סימן  ו"ח(משפטיך  ליעקב  "ועיין  ב[מסקנות  הבדיקה  
ויכול ,  א  כאשר  אדם  טוען  כי  הוא  קרובו  של  פלוני  שנפטר.נ.ל  לבצע  בדיקת  ד"ם  הנ"הרמב

ודומה  הדבר  לטוען  שיש ,  א  של  קרוב  אחר  של  הנפטר.נ.ת  די  בדיק"להוכיח  את  קירבתו  ע
 ].ש"עיי. ועליו להוציאה ולהראותה, )בגופו(לקרובו של הנפטר זכות בידו 

ויעויין ,  יכול  הדיין  לדון  ואף  להוציא  ממון,  וף  דבר  מבואר  כי  באומדנא  ברורה  כזאת ס
אופן  ברור  כי  בעל  הדין שכאשר  עולה  מתוך  חקירות  הדיין  ב)  סימן  מ  (ם  אלשיך"הרמבתשובת  ה

ל  יותר  לאחר "ואכמ.  ש"עיי.  י  אומדנא  ולהוציא  ממון"בכגון  זה  גם  היום  יכולים  לדון  עפ,  משקר
 .םהטובה עליה' א הרחיבו בענין זה כיד ה"ג הדיינים שליט"שעמיתי הרה

 וקפה של התחייבות לביצוע בדיקת פוליגרףת .ב

נראה  כי דינה של .    ראיות  חדשותעתה  נעיר  בקצרה  לענין  בקשתו  של  הבעל  לשעבר  להציג

ישלם , בקשתו  להידחות  בשל  התחייבותו  בקנין  כי  אם  יימצא  דובר  שקר בבדיקת הפוליגרף

. ובפרט  לאחר  שהבדיקה  כבר  בוצעה,  התחייבות  זאת  הינה  חלוטה.  לאישה  את  כתובתה

, גם  אם  היה  מקום  לדון  אם  יכול  אדם  לחזור  בו  מהתחייבותו  לבצע  בדיקת  פוליגרף,  כלומר

שונה  הדבר  לאחר  שהבדיקה  כבר ,  "קנין  דברים"והוי  כ,  שאפשר  שאין  להתחייבות  תוקף

 .נעשתה

שדן  אם  ניתן  לדמות  התחייבות  לביצוע  בדיקת )  סימן  כג,  ד"ח"  (שפטיך  ליעקבמ"עיין  ב ו
, למסקנה  כתב  לחלק.  שאינו  יכול  לחזור  בו,  פוליגרף  למי  שמקבל  עליו  קרוב  או  פסול  בקנין

אלא שהתורה פסלתו מחמת , שראוי להקרא עד, עצמו עדותו של קרוב או פסולדשאני מקבל על 
". עד"שכלל  אינן  בכלל  ,  מה  שאין  כן  לגבי  תוצאות  בדיקת  פוליגרף,  קרבה  או  חשש  משקר

בלא ,  ש  שהסיק  כי  ישנן  שתי  אפשרויות  לקבל  בקנין  באופן  המועיל  לענין  בדיקת  פוליגרף"ועיי
 שהצדדים מקבלים בקנין סודר בבית דין חשוב שהם מקבלים או": קנין דברים"שייחשב הקנין ל
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י  תוצאות "ד  יוכל  לפסוק  את  הדין  עפ"כאשר  ביה,  על  עצמם  את  תוצאות  בדיקת  הפוליגרף
, ויאמרו  שהם  מתחייבים  לילך  להיבדק  בפוליגרף,  "התחייבות"או  שיאמרו  לשון  .  הבדיקה

 .ש"עיי, ויוסיפו כי ההתחייבות היא על גופם באופן המועיל

כאשר  עשו  קנין ,  ודאי  הוא  שהקנין  מועיל,  ד  שכבר  ביצעו  את  הבדיקה"בנדו,  כל  מקום מ
כי  גם  לו ,  נבהיר.  י  תוצאות  הבדיקה"ד  יפסוק  עפ"שביה,  דלא  כאסמכתא,  ד  חשוב"סודר  בבי

זכותו  של  כל ,  וממצאי  הפוליגרף  אינם  משקפים  את  האמת,  יצויר  שהאשה  אינה  זכאית  לכתובה
 . ולהתחייב לשלם גם אם אינו מחויב בכך מעיקר הדין, אדם לחוב בנכסיו

 ):א סעיף אכ' י סשפט מושןח (רוך עולחןשוגמא לדבר מצינו ב ד

 טענותיו  באמן  נבירו  חהיה  יישבע  ולוני  פיום  בבא  יא  לאם  שידו  מקנו  שימ"
 יטול  וישבע  ולוני  פיום  בבא  יא  לאם  שוא,  בועה  שלא  בטען  שה  מל  כיטולו
 תנאים  התקיימונ,  א  בלא  ויום  העברו,  בירו  חיפטר  ולום  כו  לאין  וכותו  זבדא
 ."כותו זאבדו

יטול ,  ואים  מכאן  כי  כאשר  מקבל  אדם  על  עצמו  בקנין  שאם  לא  יעשה  פעולה  מסוימת ר
 .איבד זכותו ואינו יכול לחזור בו, חבירו את הממון שטוען אודותיו

 "נוספות יותאין לי רא"י פוליגרף כמוה כאמירת "אם הסכמה להכרעת הדין עפה .ג

 . כדלהלן, דינה של טענת הבעל להידחות, גם מצד דיני הראיות

 ):א סעיףכ ימן  סשפט מושןח (רוך עולחןשסק ה פ

 ל  עףא,  חוזר  ודין  הותרס,  זכותו  לאיה  רו  אדים  עהביאד  ו"ב  בנתחייב  שימ"
'   לעד  וכאן  מבא  הך  ליש  שאיות  רלכ:  דיינים  הו  למרוא  [...]  גמר  נכבר  שיפ
 הכ  מ"אלש,  דין  הת  אותרס,  ום  ילשים  שאחר  לאיה  רהביא  שי  פל  עףא,  וםי
 הביא  לו  למרו  אם  אבלא.  לשים  שאחר  למצאו'    לתוך  בצא  מא  לם  אעשהי
ל "אצו.  לום  כינוא,  ך  כחר  אמצא  שי  פל  עףא,  י  ליןא:  אמרו,  איה  רו  אדיםע
 י  ליןא:  מרא,  איה  רך  לשי  ;דים  עי  ליןא:  אמרו,  דים  עך  לשי:  ו  למרו  אםא
 לוני  פיש  ארבוק:  מר  אנתחייב  שראה  שיוןכ,  חייבוהו  וותו  אדנוו,  איהר
 תפירות  בטן  קלוקח'  יפ  (פונדתו  אתוך  מאיה  רהוציא  שוא,  העידוני  ופלוניו
 ."אייתו רעל וליו עשגיחים מאין ולום כה זיןא, )יסין כעיןכ

יא אינו  יכול  להב,  לפיה  כאשר  אמר  בעל  הדין  כי  אין  לו  ראיות  נוספות,  ביאור  ההלכה ב
שחוששים  אנו  שמא  זייף  או  שכר )  ה  הרי  זה"א  ד"סנהדרין  לא  ע  (י"שרפירש  ,  ראיות  נוספות

 .שאין לו ראיות נוספות" הודאת בעל דין"מבאר שהוא מדין ) שם (ה"ד רמיה, לעומתו. עדים

ד  כי  כאשר  הצדדים  נאותו  לקבל  על  עצמם  את  בדיקת  הפוליגרף  ובכך  לסיים  את "לע נ
שהרי  ברור  שלא  היו ,  הדבר  כמי  שהודיעו  כי  אין  בידם  ראיות  נוספותדומה  ,  ההליך  ביניהם

עצם .  כאשר  יש  בידם  ראיות  כל  שהן,  מטילים  את  יהבם  על  בדיקה  שאמינותה  אינה  מוחלטת
ההסכמה  לביצועה  של  הבדיקה  מורה  כי  הצדדים  מצהירים  כי  אין  באפשרותם  לאמת  את 

 .טענותיהם באמצעות דיני הראיות הרגילים

לא  שמענו  כי  מדובר  בראיות  חדשות  שלא ,  כ"מבקשותיו  של  הבעל  לשעבר  וב,  כךתירה  מ י
ישנן  ראיות  הנאספות  בימים ,  לדבריהם.  ניתן  היה  להציגן  לפני  כשנה  במהלך  דיון  ההוכחות

מדוע  רק  כעת  כאשר  הבעל ?  מדוע  לא  נאספו  הראיות  הללו  לפני  כשנה:  כאן  הבן  שואל.  אלה
 ? מחפש הוא ראיות חדשות, לשעבר מבין כי הוא עומד להתחייב
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 :ל"ראה כי דומה הדבר לדברי השולחן ערוך הנ נ

 הוציא  שוא,  העידוני  ופלוני  ולוני  פיש  ארבוק:  מר  אנתחייב  שראה  שיוןכ"
 ."אין זה כלום ואין משגיחים עליו ועל ראייתו [...] פונדתו אתוך מאיהר

ג  חיים  יהודה "ב  והרהג  יעקב  אליעזרו"הרה,  ג  ציון  אלגרבלי"ד  של  הרה"עויין  בפס י
ד "שכאשר  הגישו  הצדדים  סיכומיהם  בכתב  וביקשו  שיינתן  פס,  )3222-25-1תיק  ('  רבינוביץ

ובהגשת  הסיכומים  נחשב  בעל  הדין  כמי ,  לא  יוכל  בעל  דין  להביא  ראיות  נוספות,  בהתאם
להרב "  ד  הרבני"סדר  הדין  בביה"הובא  ב"  (טענות  והוכחות  אחרות,  אין  לי  ראיות:  "שאמר

 ).  בהערה1003' עמ, אליאב שוחטמן' ופפר

שבסיומו )  כרך  יב,  שורת  הדין(א  "ש  שפירא  שליט"הגרל  מנם  יעויין  במאמרו  המקיף  ש א
ולא  נאמר  או  נכתב ,  ד  אם  ישנן  טענות  וראיות  נוספות"כתב  כי  כל  עוד  לא  שאל  ביה)  תיב'  עמ(

זכותו  של  בעל  הדין ,  תבסיכומים  בפירוש  כי  אלו  הם  כל  טענותינו  ואין  לנו  עוד  עדים  וראיו
 .להציג ראיות נוספות

נראה  שאף  אם  הגשת  סיכומים  אין  משמעותה  כהכרזה  על  כך ,  כפי  שנתבאר,  כל  מקום מ
דומה  שהסכמה  לבדיקת  פוליגרף  כמוה  כאמירה  שדין  זה  יוכרע במסלול שונה ,  שאין  יותר  ראיות

  הדין  כי  אין  להם  ראיות ממילא  הדבר  מהווה  אמירה  של  בעלי,  מהמסלול  הרגיל  של  דיני  הראיות
ד  הצדדים  קיבלו  על  עצמם  שסכום  החיוב  של  הבעל  יעמוד  על "אוסיף  כי  בנדו.  [נוספות

ניכר  מכך  שהצדדים  מביעים  הסכמה  לסיים  את .  שזה  אינו  סכום  הכתובה  המקורי,    300,000₪
כאשר  הפשרה  מתייחסת  הן  לגובה  הסכום  והן  לאופן  בו  תושג ,  ההתדיינות  הממונית  בפשרה

 .]י כללי הראיות הרגילים"שלא עפ, רעת הדיןהכ

, )26.1.2017  (ז"ח  בטבת  תשע"מחשה  לדברים  מצויה  בסופו  של  פרוטוקול  הדיון  מיום  כ ה
טענות  אלו )  72שורה  (ד  "לדברי  ביה.  כ  הבעל  שהרחיבה  קמעא  בטענותיה"ד  פונה  לב"בו  ביה

 .פוליגרףאינן רלוונטיות כיון שהצדדים קיבלו על עצמם את תוצאות בדיקת ה

הן  מצד  התחייבותו ,  י  הבעל  לשעבר"כי  אין  לאפשר  הצגת  ראיות  נוספות  ע,  וצא  אפוא י
אין לי "לפיהם דינו זהה למי שאמר , והן  מצד דיני הראיות,  י  תוצאות  הפוליגרף"בקנין  לשלם  עפ

 .ד מקבל ממנו ראיות נוספות"שאין ביה, "ראיות

 דברים הסקנת למחזורנ

שלוש  מאות  אלף (  ₪  300,000על  לשלם  לאשתו  סך  של  בית  הדין  פוסק  כי  על  הב

 ).שקלים

 .דיןה-עלי בל שזיהוי הרטי פשמטת האחר לפרסום לותר מדין הסקפ

 ).21.01.2018(ח "בשבט התשע' יתן ביום הנ
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