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 ה"ב 575141/19 יקת

 יפה חזוריהאבבית הדין הרבני  

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן, ד" אב—ב יצחק אושינסקי רה

 :תובעה לוניפ )ד טל זלץ"כ עו"י ב"ע(

 גדנ  

 :נתבעתה לוניתפ )ד אורי נחמני"כ עו"י ב"ע(

 ידור גט טרם פסיקה כתובה בתום ההליך לחלוקת זכויות בבית המשפט ס:נדוןה

 חלטהה

הכתובה  בסך .  הצדדים  פרודים  כבר  כחמישה  חודשים.  בפנינו  תביעת  גירושין  הדדית

מונה ,  כולל  איזון  משאבים,  בבית  המשפט  מתנהל  הליך  רכושי  הדדי.  ח''  ש540,000

 . וקבוע דיון למועד קרוב, יש תביעה לפירוק שיתוף, אקטואר

ני  הצדדים  מסכימים ש,  )19.12.16  (ז"א  בכסלו  תשע"י  בית  הדין  מיוםת  אמור  בהחלטכ
 . ון לפני הגטידמבקשת שתביעת הכתובה ת כוחהא אמצעות בבישה אך הא, להתגרש

בית  הדין  הביעה  האישה  את בבהודעה  שהתקבלה    ךא,  ית  הדין  הציע  הצעתו  לסיום  ההליךב
ביקש  בית  הדין  את )  28.12.16(ז  "ח  בכסלו  תשע"החלטת  בית  הדין  מיום  כב.  הצעה  לתנגדותהה

' גובת  הבעל  הגיעה  לבית  הדין  בדת.  הפרקעל  ששלכות  האחר  שישקול  את  הלתגובת  הבעל  
מבקש  כי  הצדדים ובעל  השב  ,  ההאיש  רף  התנגדותחבה  נאמר  כי  )  2.1.17(ז  "בטבת  תשע

 . ון לאחר הגטידיתגרשו עתה והכתובה ת

הותיר  את לט  בתחילה  וגש  לסדר  יהאם  ,  מעשה  בין  הצדדים  קיימת  מחלוקת  עקרוניתל
או ,  כדרישת  הבעל,  ו  תוצאות  התביעה  הרכושיתולאחר  שיתברר  כתובה  לאחר  הגטההדיון  על  

  .כדרישת האשה, גטהידור סכתובה תחילה טרם בש לדון ישמא 

שפורסמה  זה   ד  הרכב  זה"החלטה  מאת  אב(כבר  אמר  דברו  בסוגיה  עקרונית  זו    נןדבית  דין  ,  בכןו

  .514847/9בתיק  )מכבר

 .לפנינושנבאר ההחלטה הספציפית בנוגע לתיק ו

עכב  את  סידור  הגט  עד  מתן להיענות  לבקשת  האישה  לם  יש  הא,  בפנינו  הואנידון  העומד  ה
ליך  של  פירוק הכי  במקרה  שלפנינו  מתנהל  במקביל  ,  ציין  נ.או  לא,  החלטה  בענין  הכתובה

כאית  לכתובתה זישה  אכאשר  ידוע  נוהג  בתי  הדין  כי  אין  ה,  שיתוף  ואיזון  זכויות  בבית  המשפט
ואם  כן ,  ורהתין  דפסיקת  הדין  האזרחי  שאינו  על  פי    פיאם  קיבלה  זכויות  יתרות  מהבעל  על  

 .וכל להינתן לפני סיום ההליך הממוני בבית המשפטתכתובה לא העניין  בלטהחהה
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 ט קודם סילוק דמי הכתובהגידור סבדין  הראשונים יטותש

ד "בעיין  דברי  א,    ואילך37ח  עמוד  "עיין  בפסקי  דין  רבניים  כרך  י(השיטות  בדין  זה  הינן  ידועות  

ועיין  בפסק  דין  בית  הדין  נתניה  בתיק  מספר ,  514847/9הרכב  זה  במסגרת  נימוקי  פסק  דין  בתיק  מספר  

להלן  יובא  תמצות  השיטות .  )1030950/3  וכן  עיין  פסק  דין  בית  הדין  הגדול  בתיק  מספר  289160/5

 . קודם שנברר את טעמי הדין והתקנה

 : )חלק א סימן אלף רנד(א בתשובה "תב הרשבכ

ל  שאין  אדם  רשאי  לגרש  את  אשתו  אם  אין  לו  לפרוע "עתי  משם  הגאון  זמש
 והביא  ראיה  ממה  ששנינו,  ל  בתשובה"כן  מצאתי  לרב  אלפסי  ז,  כתובתה

ה  וכתובתה  תרפא  את טאמר  הרי  גי,  קתה  חייב  לרפאותהל:  ")א"כתובות  נא  ע(
ואם  לא  קיבל  עליו  את .  אבל  שלא  בכתובתה  אינו  רשאי"  .  רשאי–עצמה  
 .זה לשון התשובה, דין אותוהדין מנ

 : )חלק ג סימן רכז(ץ "ת התשב"כן כתב בשוו

וכן ,  גאון  כתב  שאין  אדם  רשאי  לגרש  אשתו  אם  לא  יפרע  לה  כתובתהה
והביא  ראיה  ממה  ששנינו  לקתה  חייב  לרפואתה ,  ל"ף  ז"נמצא  בתשובה  להרי

ה רעה  זו איש–בידי לא אוכל קום ' תנני הנ"דאמרינן , ויש לי ראיה לזה', כוו
וכן  מההוא ,  )ב"יבמות  סג  ע(  כדאיתא  בפרק  הבא  על  יבמתו"  וכתובתה  מרובה

וכן  מעובדא  דרבי  יוסי  הגלילי ,  )א"גיטין  נח  ע(  עובדא  דשלהי  אגדת  הניזקין
, ורבי  אלעזר  בן  עזריה  הלוה  לו  מעות  לפרעה,  בירושלמי  שהיתה  אשתו  רעה

ובויקרא  רבה ,  )ג"ירושלמי  כתובות  פרק  יא  ה(  ונתיזכדאיתא  בפרק  אלמנה  נ
עשה  לו  עזר א"ובראשית  רבה  בפסוק  ]  פרשת  בהר  [=בפרשת  הר  סיני

 . מכל הני משמע שאינו יכול לגרשה אלא אם כן פורע אותה". כנגדו

ה וז,  נראה  לכאורה  שחולק  עליהם  )לל  מב  סימן  אכת  "וש(  שובהתבש  "ראהברי  מדאילו  ו
 : לשונו

ונודע  לו  שהיא  נכפית ,  שהה  עמה  יותר  משנתייםוישה  אל  ראובן  שנשא  ע
והוא  משיב  שהדבר ,  והיא  תובעת  ממנו  שאר  כסות  ועונה,  והוציאה  מביתו

וחפץ לגרשה . גם סכנה יש בדבר, ידוע שאין הדעת סובלתה להסתופף אצלה
מת  הוא   א].ליתן  לה  כתובתה[ועני  הוא  ואינו  משיג  ,  וליתן  לה  כל  אשר  לו

ים  בין  שנולדו  בו  מומין שחכמי  הגמרא  אמרו  בין  שנולדו  בו  מומין  גדול
במה  שהאיש  כופין  אותו  להוציא  אף  האישה [...]  קטנים  כופין  אותו  להוציא  

,   ימנע  ממנה  שאר  כסות  ועונה–ואם  תמאן  לקבל  .  כופין  אותה  לקבל  גט
, דזו  אינה  טענה,  תן  לי  כתובתיייואינה  יכולה  לומר  אין  רצוני  לקבל  גט  עד  ש

  נמצא  פריעת  חוב  כתובתה –וכחתי  כיון  דמן  הדין  חייבת  לקבל  גט  כאשר  ה
 .ן והמותר כאשר תשיג ידויתוהנמצא אתו י, הוי כשאר חוב שהיה מחויב לה

 : ש"סק כשיטת הראפ) סימן קיט סעיף ו(א באבן העזר "רמה

אינה  יכולה  לעכב  משום  זה ,  אפילו  אין  לו  לשלם  לה  הכתובה  ונדונייתהו
 . אלא תתגרש ותתבע אותו מה שחייב לה, הגירושין

 . ל"ף הנ"א והרי"ש אכן חולק על הרשב"ראה לכאורה שהכריע כי הראנ

ואף  לאחר ,  ף  להלכה"א  והרי"שהרי  לא  הביא  את  דעת  הרשב,  ע  אינה  ברורה"עת  מרן  השוד
 : י כתב עליהם בבדק הבית"שהביא את דעתם בב

 כתוב  למפורסמים  ההפוסקים  מד  חישתמיט  ללא  דמכא  סברי  דראים  נאינםו
 מבין  למבואר  כחיטתאה  דגילא  בידחיא  מהביא  שהראיהו,  רמז  בפילו  אןכ
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 להם  שאינה  וגדולים  השםב]  תובות  כשובות  תכמהו)  [תבוה  כהתשובהו(
, לייהו  עתים  חרבינא  דריה  בר  מאו  ל.)בכ(  יבמותב'    בפרק  בכדאמרינןו
 עיין  ו)סו  קלףא'  יא  ס"ח(  חרת  אתשובהל  ב"א  ז"רשב  התב  כזה  בכיוצאו
 .' אימן ססוף בכתבתי ש)אצ' יס(ש "ריב התשובתב

ראה נ,  וכן  ממה  שלא  הזכיר  שיטה  זו  השולחן  ערוך,  דבריו  אלה  שכתב  מרן  הבית  יוסףמ
 .ניעה לסדר גט קודם מתן דמי הכתובה מיןאיא שהלכאורה כי שיטתו 

בר כי מרן הסתפק בדין  ס)חלק  ב קונטרס אחרון חלק אבן העזר סימן א(ת  ישכיל  עבדי  "ולם  בשוא
 :ל"זה וז

יפוש  מצאתי  לגאון  אחרון  ראש  רבני  דעיר  ואם  בישראל  תוניס חרי  החא
שנשאל  בכיוצא  בזה ,  )חלק  ב  סימן  רכ(ל  בספר  ישיב  משה  "ם  שתרוג  ז"מהר

דהבעל  רוצה  לישא  אחרת  ולגרש  הראשונה  וליתן  לה  מה  שיש ,  דנדון  דידן
ן  לה יתוהאישה  אומרת  או  י,  לו  קצת  מכתובתה  והשאר  יהיה  חוב  עליו

ואחר  כך ,  תן  לה  ערב  בעד  מזונותיה  ומדור  בפני  עצמהיי  כתובתה  מושלם  או
בסימן (ן בבדק הבית "ם ומר"ועל זה הביא דברי מור, א  עליה  אישה  אחרתישי

ב  משחא "ודברי  הר,  ם  שם"ומה  שכתב  להשיג  הפרי  חדש  על  מור  )קיט
ץ  בחוט "והרשב,  )בסימן  תנח(ז  "שכתב  שכך  כתב  הרדב  )בסימן  קיט(דרבותא  

ן  שהשמיט  האי  דינא  נראה "ומר,  א"שכתב  כדברי  הרשב  )דבסימן  נ(המשולש  
וכיון  דמרן  ספוקי   :לשונוה  ל  וז"ה  ז"ועל  זה  כתב  ה,  דספוקי  מספקא  ליה

ז "ק  והרדב"מהריומספקא  ליה  ודאי  דאית  לן  למפסק  כמו  שכתבו  הפרי  חדש  
ואחר  כך  מצא  בספר  יתר  הבז  בסופו  שהאריך  בזה   .והרב  חוט  המשולש

 .ש אם אין לו לפרוע כתובתה משלםרכול לגוהעלה להלכה דאינו י

את  הגט   כבעף  וסובר  שאין  ל"א  והרי"ש  כאמור  חולק  על  הרשב"שהרא,  כאורה  היה  נראהל
ף "א  והרי"אלא  שהרשב,  אך  מדברי  האחרונים  מבואר  כי  אין  מחלוקת,  הכתובה  דמי  עד  למתן

לכן ו,  לסידור  הגטקבל  את  גיטה  או  כל  הכרח  אחר  לישה  אבהם  אין  חיוב  על  השאופנים  בדיברו  
ין  מניעה  לסדר  גט אפסק  ששש  "אילו  הראו,  ט  קודם  תשלום  הכתובה  הגדר  אתסין  לשאפסקו  

, קבל  את  גיטה  על  פי  הדיןלישה  אזאת  רק  במקרים  שבהם  מחויבת  ה  מראללא  תשלום  הכתובה  
ף "א  והרי"בור  כדעת  הרשביס,  יוב  לקבל  את  גיטהחישה  אאולם  במקרים  שבהם  לא  חל  על  ה

 .ר את הגט קודם מתן דמי הכתובהשאין לסד

 : ק ה"קיט ס בסימן ן הסיק החלקת מחוקקכ

אלף '  א  סי"דהא  הרשב,  אין  דין  זה  מוסכם.  אין  לו  לשלם  לה  הכתובה  ולאפיו
ומה ,  ד  כתב  שאין  אדם  רשאי  לגרש  אשתו  אם  אין  לו  לפרוע  כתובתה"רנ

נמצא כיון  דמן  הדין  היא  חייבת  לקבל  גט    )ב"לל  מכ(ש  בתשובה  "הרא  שכתב
דלא ר  לומר  אפש,  באשר  תשיג  ידו'  פריעת  חוב  כתובתה  הוי  כשאר  חוב  וכו

שבא  בטענת  מום  גדול ,  ש  אלא  במקום  שחייבת  לקבל  גט"ארב  כן  התכ
 .א"דמודה להרשבר אפש - אבל במוציא לרצונו, וכיוצא

 : ק ו"סט כן הסיק הפרי חדש בסימן קיו

 אינהל ו"ז וכתב ש)ז"יק' י ססוףי ב"ב הביאהב ה" מללכ(ש  "רא  הדברי  מראה  נכןו
 יון  כענה  טינה  אזו  דתובתי  כי  ליתן  שד  עט  גקבל  לצוני  רין  אומר  לכולהי

 מצא  נ)דבר  בש  יסכנה  וכפית  נהיא  שפי  ללומרכ(  ט  גקבל  לייבת  חיא  הדין  המןש
 מן  שלפי  דשמעל  מ"כ  עחוייב  מהיה  שוב  חשאר  כוי  התובתה  כוב  חריעתפ
 י  ליתן  שד  עט  גקבל  לצוני  רין  אומר  לכולה  יינה  אט  גקבל  לייבת  חיא  הדיןה
 .כי המיטען לצי מ- כי האו לא התובתיכ
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אין  לסדר  גט  קודם שסוברים  הלאחר  שהביא  את  דעות  הראשונים    ,ת  יוסףירן  בבמ,  אמורכ
בספר ו".  ז"י  קימן  ססוף  בכתבתיש)  א'  י  סב  מללכ(ש  "רא  התשובת  בועיין:  "כתב,  מתן  הכתובה

, ף"יהרא  ו"שברין  הבש  ל"ין  מחלוקת  בין  הראאל  לבית  יוסף  ש"סדוונתו  כפרש  ליד  אהרן  כתב  
 : וכך כתב שם

א "ש  בתשובתו  על  הרשב"אין  כוונת  מרן  הבית  יוסף  לומר  דפליג  הראד
ש  שכתב  שם  שיכול  לגרש  את  אשתו  בעל "ודעתו  כדעת  הרא,  ץ"והרשב

 )חלק  ד  סימן  נד(ץ  "דכבר  כתב  התשב,  כרחה  אפילו  שאין  לו  לפרוע  כתובתה
, ולא  כתב  כן  אלא  באישה  נכפית  שמגרשה  מן  הדין,  ש"ג  בזה  הראדלא  פלי

אם  לא  מצא  בה  ערות  דבר  או  פריצות אין לו לגרשה אם אין ,  אבל  שאר  נשים
 .לו לפרוע כתובתה

אין ,  א"כולל  הרמ,  ולדעת  כולם,  ל  אין  מחלוקת  בין  הראשונים"רי  שלדעת  הפוסקים  הנה
קבל  את לישה  אאלא  אם  כן  חויבה  ה,  תובהילם  הבעל  את  דמי  הכשל  עוד  לא  כלסדר  את  הגט  

 .גיטה או שיש לגרשה על פי הדין כפי ראות עיני בית הדין שאז אין לעכב את סידור הגט

ה א  וז"ל  ובעקבותיו  גם  הרמ"ש  חלק  על  הראשונים  הנ"מנם  הבית  שמואל  סבר  כי  הראא
 :ק ו"בס לשונו

ת  אשתו  אם ין  אדם  רשאי  לגרש  אשאכתב    )ד"אלף  רנ  ןמיס(א  "שבהרתשובת  ב
והביא  ראיה  מדתנא  לקתה  חייב  לרפאותה  ואם  אמר ,  אין  לו  לשלם  כתובתה
טעמא  דמסלק  הכתובה  אבל  אם  אינו  מסלק  הכתובה '  הרי  גיטך  וכתובתך  וכו

א "מתשובה  זו  מבואר  לא  כפסק  רמ,  כתב  קת  מחוקקלובח.  לגרש  נו  יכוליא
נא  אותה הדין  היינו  דשו  פיל  א  איירי  כשיכול  לגרש  ע"הרב  רמ  לומרש  וי

א "ף  הרשבוא,  וזיווג  שני  איירי  אז  יכול  לגרש  אותה  אפילו  אין  לו  כתובה
דאין  ראוי ,  כמו  בלקתה,  אלא  שם  איירי  היכא  דאין  ראוי  לגרש,  מודה  בזה

ט  בזה  קאמר  אם  אין  לו  הכתובה  אין  רשאי "לגרש  כמו  שכתוב  בסימן  ע
ם  אין  לו וכן  בזיווג  שני  אם  אין  שונא  אותה  אז  אין  ראוי  לגרש  וא,  לגרש

א "הרב  רמ  שכתבו  ש  מבואר  כמ"ובתשובת  הרא,  הכתובה  אין  רשאי  לגרש
כי , יכול לגרש כשהיא בעלת נכפה ינו גרשוםבדהא  כתב  אפילו אחר תקנות ר

היכא   שמע  מינה,  אפילו  אין  לו  לסלק  הכתובה  ינו  גרשוםבבזה  לא  תיקן  ר
 . ש"הריב פסקן עון הכתובה וכירלעכב בשביל פ אינה יכולה -דרשאי לגרש 

אין  מניעה  לסדר  את  הגט  קודם  מתן  דמי ,  א"לשיטת  הבית  שמואל  אליבא  דהרמ,  ל  כןע
 .ריכה לקבל גט על פי הדיןצישה אגם כאשר אין ה, הכתובה

שדחה   )חלק  א  סימן  עד  אות  יג,  ת  עין  יצחק"שו(גאון  רבי  יצחק  אלחנן  ספקטור  השובת  תעיין  בו
שאין  למנוע  את  סידור  הגט   ת  שמואליא  והב"  הרמופסק  כדעת,  את  ראיות  הראשונים  והאחרונים

 : לשונוה וז, ין לא שילם את דמי הכתובהיכשעד

 מכור  לקרובים  הוצין  ראינן  דיכא  העתי  דהודיעו  למניר  מ"ת  כדרש  שמהו
 פי  לנאה  הובת  טדמי  לשגת  מבעל  הד  יאין  דיכא  הכן  ונאה  הטובת  בכתובהה
 השיבו  לנניה,  י  גוונאאכה  בהתירו  ליכוליםר  ד"ת  כדעתו.  רובה  מכתובתהד
א "רשב  האיות  רעיקר  בדון  לעיל  לתבתי  ככבר  דאחרמ,  סכמת  מעתי  דן  כיכ
 סילוק  דכתובתה  ויטה  גהרי  דהך  מ)'ק  ו"ט  ס"יק'  יס(  ת  שמואליב  בהובאש
 ריש  בפוסקים  הכתבו  דיון  כלדינא  דעיל  לכתבתיו.  גירושין  העכב  מכתובהה
 כרח  הין  אכן  על  מזונות  ממיפטר  להני  מהגט  וכתובה  ההשליש  בגםז  ד"ע'  יס
 כןל,  וה  זאי  רל  עואא  ה"רשב  המיכת  סעיקר  דכיוןו.  א"רשב  הראיות  לללכ
 הוכחתי דבפרט והוכחתו לקום מין אללו הפוסקים הכרעת הפי ללדינא דיוןכ
 כןל  ע  וה  לגט  הסר  מלא  בם  שיירי  מכורחךל  ע  דכתובות  דתוספתא  הן  מןכ
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 שם  ב)'ו'  עיט  ס"יק'  סיב(א  "רמ  הכרעת  הפי  כדינא  למנקט  לנו  לש  ימילאמ
 .הגירושין לעכב מכתובה האיןש ד"הריבש ו"ראה

א  שאין  לתלות  את  מתן  הגט "רי  שלדעת  הגאון  מקובנא  אין  לזוז  מפשטות  דברי  הרמה
 .ושאר האחרונים קת מחוקקלולא כדעת הח, ת שמואליוכדעת הב, בתשלום דמי הכתובה

 עמי הדיןט

נראה  כי  ישנם  ארבעה  טעמים  להסביר  את ,  ן  זהלאחר  העיון  בדברי  הפוסקים  שדנו  בדי

 .א שיש לעכב את סידור הגט עד למתן דמי הכתובה"שיטת הרשב

 שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. א

נובע , א שסילוק הכתובה צריך להיות קודם לסידור הגט"שדינו של הרשב, כתב בעין יצחק

ואם ,  "יניו  להוציאהשלא  תהא  קלה  בע"ל  שתיקנו  את  הכתובה  בכדי  "מעיקר  תקנת  חז

עדיין  תהה  קלה  בעיניו ,  אפשר  יהיה  לתת  את  הגט  גם  מבלי  שייתן  את  דמי  הכתובה

וזה  לשונו ,  ועל  פי  זה  העלה  חילוק  לעניין  הלכה  בין  עיקר  כתובה  ותוספת  כתובה.  להוציאה

 :בחלק א סימן עד אות יד

לומר  דזה   יש  הגט  ליכוב  עוי  הכתובה  דכתבא  ד"הרשב  לאףד  ד"לע  נעודו
ה "  סףד(  נדרים  דהא  מזהה  לראיו.  תפהתוס  לא  לבל  אתובה  כעיקר  בקראינו  

 אשך  רער  שוכר  מתה  אולפיא'  ו  כאשתו  מנאה  הנדר  שאחד  במעשה  ב)ב"ע
 סילוק  דימא  נאיו.  'ו  ככתובה  לשתעבדי  מטלטלי  מא  שמע  מינהרגמ  בםש'  וכ
ל   מכשתעבדי  מא  למטלטלי  דאף  דלומר  יש  כן  אם  הגט  לעכבת  מתובהכ

 היה  יא  לכתובה  הסלק  ילא  דזמןל  כ  דפי  לאשו  רער  שמכור  לרחוכ  ממקום
 די  כאשתו  מנאה  המידר  לכוליאחד  יהיה  ל  כו.  א"רשב  התטשי  לגרשה  לכולי
 הך  בזה  בחלק  לין  אכורחךל  עו.  כתובה  הילוק  סלא  בגרשה  לכול  ייהיהד
 גרשה  ליכול  דירא  ליהא  סב"רשב  הם  גתובה  כתפבתוס  דזה  ממוכחו.  נדריםד
 לומר  יש  הכתובה  בדוקא  דשוט  פהטעםו.  פת  כתובהסתו  הםשל  מאינו  דףא
 לה  קהא  תלא  שעיקרה  הי  הכתובה  התקנת  דכיון  דואא  ה"רשב  הל  שסבראה
 כולת  יו  לין  אם  אף  אגרשה  לכולה  ייהי  דדיןה  הי  הם  אלכןו,  הוציאה  לעיניוב
 מה  בו  להיה  ילא  דיוןכ,  הוציאה  לעיניו  בלה  קהיהתאם  כן  ,  כתובה  השלםל
זמן ל  כל  ד"ז  חקנותעל  כן  ,  זה  בתקנה  היקר  עתיעקר  ומנו  מהכתוב  ההגבותל
 בל  אהכתובה  בלא  אינו  אזהו.  גרשה  לכול  יהיה  ילא  דכתובה  הה  לשלם  ילאד
 .תפהתוס באל

ם אמטעם  ש  א  לסדר  גט  קודם  לסילוק  הכתובה  הוא"רשבההא  דאסר  דעתו  של  העין  יצחק  ד
די  שלא  תהא  קלה  בעיניו כ"ל  "זחתובה  שתקנו  כקנת  תתבטל  המטרה  של  ת,  לא  ננהג  כך

, תוספת  כתובהן  בילין  עיקר  כתובה  בא  יהיה  חילוק  "לדעת  הרשבשידש  חומכוח  זה  ,  "להוציא
ואם  אפשר  יהיה "  לא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאהש"כתובה  היתה  היקר  עקנת  תשהרי  רק  

" תוספת  כתובה"ך  א,  להוציאה  גם  ללא  תשלום  דמי  הכתובה  בודאי  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה
ם  כן וא,  )'סעיף  ו'  אבן  העזר  נה  ע"ופסק  השו  :נד  שנהמ  עיין  כתובות  -עניינה  ו(ל  "נה  בכלל  התקנה  הניא
עיין  שם  באות  טו  שהוכיח  זאת ו.  ד  אחר  סידור  הגטע"  תוספת  כתובה"ין  מניעה  לעכב  גביית  א

 ". כתובה ככתובה) תוספת(תנאי "שעל דין זה לא נאמר הכלל 
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 י מזונות לאשהתשלום הכתובה הוא תחליף לדמ. ב

לבאר  את  הדין  שאין  לסדר  את  הגט  קודם  שסילק  את ,  טעם  נוסף  שמצאנו  באחרונים

הישועות  יעקב  תולה  מחלוקת  זו  שבין .  ע"מובא  בדברי  הישועות  יעקב  על  השו,  הכתובה

ף "במחלוקת  אחרת  שבין  הרי,  ש  אם  אפשר  לסדר  גט  לפני  סילוק  הכתובה"א  לרא"הרשב

 . ש"והרא

כל  שלא  קיבלה  כתובתה  זכאית ,  י  היא  שאף  אם  קיבלה  האישה  גטדהנה  דעת  הירושלמ

ובדעת  הבבלי  נחלקו .  לקבל  מזונות  מבעלה  עד  שישלם  לה  את  כל  סכום  הכתובה

ואם כבר נתן ,  הבבלי אינו סובר כן)ף  לבבא מציעא"דף  ו  מדפי  הרי(ף  "שלדעת  הרי,  הראשונים

בבא  מציעא (ש  "אך  דעת  הרא,  לה  גיטה  אינה  זכאית  לדמי  מזונות  אף  אם  לא  קיבלה  כתובה

שכל  עוד  ולא  שולמה  לה  כתובתה  לא ,  שגם  דעת  הבבלי  כדעת  הירושלמי)  פרק  א  סימן  לד

ש לשיטתו "שהרא, א"ש והרשב"ועל פי זה ניתן להבין את מחלוקת הרא. הפסידה מזונותיה

אם  כן  אין  מניעה  לעכב  הכתובה  עד  אחר  סידור ,  שסובר  שאף  לבבלי  לא  הפסידה  מזונותיה

, ף"א  סובר  כשיטת  הרי"אך  הרשב,  שהרי  יש  לה  מזונות  בינתיים  עד  פירעון  הכתובה,  גטה

ונמצא  שאם  נעכב  תשלום ,  אין  לה  מזונות  אף  אם  לא  שילם  לה  כתובה,  שכל  שקיבלה  גט

ולכן  אין  לסדר  גט  עד  אחר  שיסלק  הבעל  את ,  לא  יהיה  לאישה  זו  מקור  מחיה,  הכתובה

 .תשלום הכתובה

 : ועות יעקבך כתב שם בספר ישוכ

ף  דכיון  שנתגרשה  אין  לה "א  סובר  כדעת  הרי"דהרשב,  חלקו  נברא  סבהאיד
ל "דחז,  משום  הכי  סובר  שאינו  יכול  לגרשה  באין  לו  כדי  כתובתה,  מזונות

 ערים  יחד  אכלד,  תקנתן  בועילו  הא  ללא  כןם  א  דדבריהם  ליזוק  חעשו
 א  לתהתוב  כה  לן  ייתלא  שמן  זכל  דשו  עם  הכיוש  מתובה  כיוב  חאפקועיל
 גירשה  בף  אתובתה  כדי  כיתן  לו  לבאין  דסברתוש  ל"הראו,  שלחה  לוכלי

 יצטרך  דערומי  לתי  אייך  שלא  דתקנתןל  ב"ז  חכן  הועילו  אם  מזונותיה  בייבח
 .כון נל עכל הי שפיר אתבזהוברור ה ז וזונות מה ליתןל

שיש שהכתובה  היא העוגן והביטחון ,  דעת  הישועות  יעקב  היאלא  "ל  הרשבשרי  שהסברא  ה
שעד  שגירשה  בעלה  יש  לה .  שהיו  לה  בשעת  נישואין  לף  מזונותיהחחר  הגירושין  אישה  אל

את  תשלום   יש  לה  לה  זכות  המזונות  מבעלה  אך  כתחליף  לכךה  וכשמגרשה  פקע,  ממנו  מזונות
פירעון  הכתובה בהבחינה  המעשית  גם  מטרה  זו  מתקיימת  מאלא  ,  לא  שזו  היתה  סיבת  תקנת  הכתובה(  הכתובה

ולכן  אין  לסדר  הגט  בלא   )קפידו  שלא  לסדר  גט  לצדדים  בלי  שמטרה  זו  הושגההל  "זחולכן  ,  ירושיןסמוך  לג
 .סילוק הכתובה תחילה

 קיים חשש שאם לא ישלם כעת לא ישלם אחר כך. ג

שאם  לא  ישלם  כעת  את  הכתובה  וילך  עם ,  והוא,  א"טעם  נוסף  מצינו  לדינו  של  הרשב

לום  הכתובה  לאחר  שכבר  יהיו  לו  חיים  חדשים יש  חשש  שלא  יוכל  לעמוד  בתש,  אישה  זרה

 .עם אישה אחרת ולא נמצא מקום לגבות את חוב הכתובה

 : )ז סימן קעט"בהעא (בעל ויאמר יצחק לשוןה זו
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א "הראשונים  שבמתא  מכנסא  יע  ת  דיןיקדוש  מדבר  מב  דחכן  מצינו  לאו
, ת  דיןיולהיות  הכל  תלוי  לפי  ראות  עיני  הב  :ק  דין  וזה  לשונוסשכתב  בפ

רק , םינשאם  רואים  בבעל  שאין  דבר  בפיו  מה  זה  היה  לו  לבגוד  בבת בריתו ח
להפר  מחשבות   ת  הדיןייש  לב,  שזחה  דעתו  עליו  ותלה  עיניו  בבנות  הארץ

ולא  יגרש  עד  שיפרע  לה  כל  סכי ,  יהערומים  ולא  תעשינה  ידיהם  תושי
י וראו.  'וכו  סך  פרוטה  אחרונהד  כתובתה  עיקר  ותוספת  ומתנה  ונדונייתא  ע

לא  יחרוך  רמיה וישה  אא  דין  לחוש  לתועלת  היסלכל  בעל  נפש  היושב  על  כ
ובעת תבוע , צידו להוציא בת בריתו נקיה מכל ואיהו ליכול וליחדי עם אחרת

ולכן  קם  דנא  דבנדון  כזה  אינו  יכול ',  אותו  הראשונה  יפשוט  לה  את  הרגל  וכו
 .'ש עד שיפרע כל סכי הכתובה וכורלג

, עשי  מואה,  אין  לסדר  גט  לפני  שיפרע  הכתובהשא  "רשבהכתב  שיטה  זו  הטעם  לדין  של
כדי   לשלם  את  הכתובה  דיכל  טצדקי  כעשה  יבעל  הפשר  להניח  שאו,  שכעת  יש  מהיכן  לגבות

וילך  ויישא ,  יתן  גט  תחילה  מבלי  לפרוע  הכתובהיאך  אם    ,קבל  את  גיטהלישה  אשתיאות  ה
 דיכמאמץ    לכלא  ירצה  לעשות  במשך  הזמן  לא  יוכל  לפרוע  הכתובה  וגם  שיש  לחוש  ,  אחרת

  .פסדתנישה אותצא ה ותהאיכן לגבות מהא מצואף אנו לא נ, לשלם את הכתובה

 משום חינא. ד

שכדי  לקיים  את  תקנת  כתובה  שהיתה  גם  משום ,  ז  והוא"ת  הרדב"טעם  נוסף  מצינו  בשו

ועל  כן ,  )חרויגדלו  הסיכויים  שתחזור  ותינשא  לא,  גדל  חינה,  שאישה  גרושה  שיש  בידיה  מעות(חינא  

 .כדי להרבות את חינא יש לשלם לה את כתובתה עובר לגט ולא לאחריו

 : )ו"תקס סימן לק גח(ז "דברל ה"זו

ע  אין  כופין  אותו "ומי  שרוצה  לגרש  אלא  שאין  לו  לפרוע  כתובה  לכב
כיון   ון  דידןדכך  בנלה.  שאר  עליו  הכתובה  חוביישישכיר  עצמו  אלא  מגרש  ו

אין  כופין  אותו  לעשות  מלאכה  כלל ,  ה  לגרששראובן  הוא  ודאי  עני  ורוצ
גם  אין  מוסיפין  על  כתובתה  שאין  זה  מורד  על  אשתו .  ואפילו  שאינה  בזויה

כיון  שרוצה  לגרש  אלא  שאין  יכול  מפני  התקנה  שלא  יגרש  אדם  את  אשתו 
שהרי  מדין  התלמוד  יכול  לזרוק  לה  גיטה  ותהיה ,  תן  לה  כתובה  ייכןם  אלא  א

וקרוב  אני  לומר .    ומתשמישה  ולא  יהיה  מורדמגורשת  ויפטר  ממזונותיה
עה  אין רישה  אשלא  היתה  התקנה  אלא  למי  שנתברר  שהוא  ודאי  עני  ויש  לו  

ואין  ראוי  לגלות ,  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפה  ויגרש  ויהיה  הכתובה  עליו  חוב
דבר  זה  שלא  ילמדו  בני  אדם  לטעון  שהוא  עני  ואין  יכול  לזון  את  אשתו 

  נתן  באחרת  ונמצאו  בנות  ישראל  יוצאות  בלא ושמא  עיניו,  ורוצה  לגרשה
 .ל דאמרו משום חינא"ומתבטלת תקנת חז, כתובה

ישה אכדי  שלא  תצא  ה,  רי  עיקר  הטעם  לדעתו  שיש  לשלם  את  הכתובה  קודם  הגט  הואה
 .אין לה מעות כללשסיכויים שתחזור ותינשא מפני היתמעטו ו

תן  גט  קודם  שסולק  וסודר  חוב א  שאין  לי"ו  ארבעה  טעמים  לדינו  של  הרשבאנצמ,  סיכוםל
 :הכתובה

 .משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. א

לף  מזונותיה  שמפסידה  עם  סידור חבדרך  כלל  האישה  ניזונת  מדמי  הכתובה  שמשום  .  ב
 .הגט

 .א ישלם אחר כךלוששים שחמשום שאם לא ישלם כעת . ג
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 .את אותהשל ובכך לא יקפצו עליה, דמים לאחר הגט אין לה חןללא ישה שא. ד

 :ין הטעמים הם במ"פקונ

לטעם  שלא  תהא  קלה  בעיניו ,  אם  יש  לו  לשלם  את  עיקר  כתובתה  ולא  את  תוספתה.  א
ויכול  לגרשה  גם  ללא  שישלם  לה  כעת  את ,  בתשלום  עיקר  כתובה  להוציאה  התקיים  הטעם

אפשר  ולא  התקיים ,  לשאר  השיטות  שאין  כןה  מ  .וכפי  שאמר  במפורש  בעל  העין  יצחק,  התוספת
ואף  לטעם ,  משום  שלטעם  השני  הסך  הכולל  הוא  הסך  הרצוי  להיות  חלף  המזונות,  הטעם  והדין

ן  לטעם וכ,  החשש  קיים  גם  על  התוספת  כתובה,  השלישי  שאם  לא  ישלם  כעת  לא  ישלם  אחר  כך
דאי  שירבו  הקופצים  אם  יהיה ווב,  חשש  שלא  יהיו  עליה  קופצים  אם  לא  תקבל  דמיםשה,  הרביעי

 .ויתכן ובסך עיקר הכתובה אין די לשם כך, תובהלה גם את התוספת כ

נכסיו  או  ערבים  אישיים ל  אם  יעמיד  הבעל  ערבויות  כנגד  חוב  הכתובה  בדמות  עיקולים  ע.  ב
שהרי  כל  החשש  היה  שאם  לא ,  פשר  לסדר  לאלתר  את  הגטאק  לטעם  השלישי    ר-על  החוב  

  או  ערבויות  מתאימים אשר  ישנם  עיקוליםכ,  ןואם  כ,  ישלם  כעת  שמא  לא  יוכל  לשלם  אחר  כך
לכאורה  נראה  שהדין ,  ולם  לשאר  הטעמיםא.  חשש  זה  הסתלק,  המניחים  את  דעת  בית  הדין
לא  תשלום  בפועל  אין  כאן  חלף  מזונותיה  ואין  כאן  תקנת לרי  הש,  והתקנה  לא  באו  על  פתרונם

 כי  ודאי  שיותר,  גם  כן  לא  מתקיים"  שלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה"ויתכן  שאף  הטעם  ,  חינא
יתכן  שגם  לטעם  זה   עדיין  אולם,  קל  להביא  ערב  או  לשעבד  חפץ  מאשר  לשלם  כסף  ממש

 .יך עיוןרצו) ב-ע אבן העזר סימן סו סעיפים א"בהתאם לאמור בשו(מתקיים הטעם 

כמו במקרה , ורה היא לא זכאית לותקבלת  מבעלה  תשלום  אחר  שעל  פי דין מישה  אאם  ה.  ג
, הליך  פירוק  שיתוף  ואיזון  הזכויות  שתבעה  האשהת  דוןנשבבית  המשפט  ,  חלטה  זוהשוא  נ

כך   ,על  זכויותיה  תרת  זכויותיויפרש  המורה  לקבל  מבעלה  את  אישה  אשבסיום  ההליכים  ה
שגם  ללא  תשלום  דמי   )השנוי  עדיין  במחלוקת  בין  הצדדים  (סכום  משמעותי  קבלתישה  אשה

ט  קודם  סילוק  חוב הכתובה  אפשר  ומתקיימים  הטעמים  של  תקנת  הראשונים  שלא  לסדר  את  הג
 ולהעשהתקנה  היתה  כדי  שאם  לא  ישלם  כעת  ,  "ויאמר  יצחק"ראה  שרק  לטעם  של  ה  נ.הכתובה

אם  הסכום  אותו  יצטרך ,  שש  זה  קיים  גם  כעתחתכן  וי,  החשש  שגם  אחר  כך  לא  יוכל  לשלם
שמא  יתחמק  הבעל   דיין  קיים  החשש  עשהרי,  ינו  גבוה  כסכום  הכתובהאישה  אהבעל  לשלם  ל

שלא  תהא  קלה  בעיניו (אולם  לכל  שאר  הטעמים    .ובה  בפועלתלהוציא  ממנו  את  דמי  הכויהיה  קשה  

, )לף  מזונותיה  שמפסידה  עם  סידור  הגט  ומשום  חינא  להרבות  עליה  קופציםח,  קור  מחיהמשיהיה  לה  ,  להוציאה
בשביל  להניח  את ו  י  בד,  פסיקת  בית  המשפט  באיזון  הזכויות  פיעל  הסכום  החילופי  שתקבל  

 .לעכב את סידור הגטהדעת ולא 

ישה אולאחר  שתקבל  ה,  ל"נים  הממוניים  הניישלאחר  פסיקת  בית  המשפט  בענ,  ל  כן  נראהע
, אף  שעדיין  תביעת  הכתובה  לא  התבררה  בבית  הדין,  ל"ת  חלקה  המגיע  לה  על  פי  הפסיקה  הנא

סכום  שתקבל  בערכאה  האחרת  יהיה  נמוך  מהסך  הכולל  של  הכתובה  אך  גבוה  מהסך הם  אואף  
. לאלתר  לא  תהיה  שום  מניעה  מלאשר  לצדדים  סידור  גט,    לגבות  עבור  עיקר  כתובההנהוג

אין  לעכב   שהסוברים  )העין  יצחק  ועוד  פוסקים,  הבית  שמואל(דאי  לאותם  דעות  שהובאו  לעיל  וובו
 .נים בויישני הצדדים רוצים ומעונכשאת הגט 

 חלטהה

גובה  התשלום  אותו לאחר  שתתקבל  הכרעת  בית  המשפט  בדבר  ,  לאור  כל  האמור  לעיל

תוגש  בקשה ,  ולאחר  שישולם  לאישה  סך  זה  שנפסק  לה,  צריך  הבעל  להעביר  לאשה
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. ותישקל  בחיוב  האפשרות  לאשר  פתיחת  תיק  לסידור  גט  באופן  מיידי,  מתאימה  לבית  הדין

בית  הדין  יחל  לדון  בכתובה  כבר ,  וככל  שתתקבל  בקשה  מוסכמת  באשר  לכך,  לחילופין

 .   עתה

 .חר השמטת פרטים מזהיםיתן לפרסם לאנ
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