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הריון נושא

השרון הוד ברבנות לנישואין שנרשמו לאחר בחולון 1999 בפברואר בחו"ק נישאו הזוג בני

הילס, בברוולי בביייד 2006 בפברואר בארהייב התגרשו .2004 בשנת בת להם נולדה כרווקים.

ובכ"ח לארהייב אחייכ וחזרה לארץ, האשה חזרה הגט לאחר בת"א. הרבני בביהייד אושר הגט

הרב של בביהכנייס ארהייב אנגילס בלוס וקדושין חופה ערכו (2006 בנובמבר 19) תשס"ז חשון

כתובה להם ונכתבה כתיב, טעות היתה המקורית בכתובה שלו. מהישיבה עדים עם גיא

וערכו השניה בפעם להפרד החליטו שנה כחצי לפני חפוטא. הרב אצל טעותא בה דאישתכח

בכך ההסכם נתלה הגירושין בהסכם למשפחה. מביהמייש תוקף שקבל גירושין הסכם ביניהם

האיזורי לביהייד תחילה פנו הם ההלכה. לפי כגרושים או כפרודים בהם יכיר רבני שבי"ד

במשרד הרישום את לתקן כל קודם יש בביה"ד גט להם לערוך שכדי להם נאמר אך ברחובות

לזוג גט לסדר מוסמך האיזורי הרבני ביה"ד אין חוק שעפ"י משום ל-נשואים, מ-גרושים, הפנים

יכולים ואינם , השניים נישואיהם על עדים להביא עליהם יהיה כך ולשם . כ-גרושים שרשומים

שנישאו דבריהם סמך על גט להם שיסדר זה דין לבית פנו לפיכך הזה. הסיפור כל את לעבור

בשנית.

,ו-מיכל יחי דמתקרי יחיאל בן שגיא הראשונה: הגירושין בתעודת שנכתב כפי הזוג, בני שמות

משה. בת

שהם הזוג עם היכרותם על שהעידו משותפים חברים שני של עדותם את רשם הדין בית

והאשה. הבעל של שמותיהם ואלו יינשואיםיי,

רין פסק

לעלמא מותרת תשע"ד,והאשה בכסלו יי רביעי ביום שלושה של בי"ד בפני כדמוייי סודר הגט

מכהן). לבר יום, צייא (לאחר

אייכלר מרדכי (-) לוין דוב אברהם (-)



ירושלים - דין פסקי ב
,

לדיון השאלות

. בגט חייבים כאן,האם אינם העדים אבל בחוייק, זלייז שנישאו שהודו זוג בני א.

בגט, ויימיכל" יישגיאיי שמות ב,

תשובה

גחסרו גמרו:ייי, ו:עריס וו:גנו עריס נפגי CגתקרCו מוריס Cגיו:ס Cחס ח סו: קרוCין נגמי מנוחר א,

גתקרCתי חמרו: רחי גרירו:, ר"ו: נ סג קרוCין רCייי עפ"י ו: סייק קפו: סיי נחווייר ונתנ נרינורס,

יCר נCערי וניינ רחמגח, ו:ימגח גח רגרירו: גחמגות, מטעס וגח Cחחר"ח מטעס חיסורח געגין גחמגת

רין מו:גי גח Cנערוו: נרנר חנג נעגיס, מטעס נירו מCוס Cגחמן מגיגו נחיסוריס ררק פייר C"ו

פיייח, Cס גו:גן ועיי נעגיס,

עג גחמגת רו:יח רק Cחחרייח, מטעס וגח גחמגות מטעס Cו:וח נתנ ,Cוי רייו: קג סיי יוייט נעוגג חמגס

ח חות גט סיי חנו:ע"ז נחזו"ח וניינ , Cנירו נרנר גחסור גחמן רע"ח חנוייע, עגמו: גחסור גופו:

חנירו חsכ מתחרח cחרס חז"ג קנגו , יריעתו עפ"י מתגו:ג וו:וח עגמו, גנין ניגו נחרס Cעיקרן רחיסורין

נחזוייח וCס עגיו:ן, גחמגיס נעגיו:ן נגופין ו:תגויין ו:חיסורין יריעות ונג גו:יתר, נין גחיסור נין ומחמיגו

מסורו: ו:גחמגות חגח מיגו, מטעס וגחו גחסור, נירו חו CנרCותו מי חו ו:נעגיס גחמן רגחסור : ט חות

Cו:וח ונוי, גתקרCתי ח סו: קרוCין ו:מcגו: עג גו:גרחייג חויינ ועיי , ונו:Cגחתו נרCותו ו:ו:וח Cרנר גזו:

קרוCין חייס וCערי , ח סיי גיטין יעקנ קו:גות ועיי עריס, ממחו: יותר עגמו עג גחסור חרס גחמגות מרין

גג, סיי

מגנר ורחיו: ערות גו:ס ,וחין נרמוייי נחוייק זגייז CגיCחו וחמרו גני"ר נחו ו:זוג נגי CCגי רירן נגירון

Cו:ס נניייר Cו:עירו פסוגיס (ועריס ו:חופו: חחרי חרCיס נמו: Cגנתנו: טעותח נו: רחיCתנח נתונו:

נגט, עגמס גחיינ cחחר"ח מרין חו גחמגות מרין חו עגמס עג גחמגיס זגייז), גCוחיס

נו, גו נחיונ Cגנתנ נפי גנתנ Cגיח Cו:Cס תתגו) ועמי תCפג (עמי גיטין ו:גי עג ו:גנו:" "רנר סי עיי ב,

. cחוג נת מינג cג נCמו: ו:וח מינג וו::Cס




