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תפה

ביתדיןירושלים
לדיש ממונותולבירוריוחסין
שמותבגיטיןובכתובה
תיקבית הוראהשע"יביתהדין מס' -226תשם

נושאיהדיון
א .הגב' א' מבקשת לברר כשרות הגט שקבלה מבעלה בביה"דהאיזורי בירושלים .בתעודת
הגירושין נרשם שםאביהב' .בבדיקה במירשםהאוכלוסין מתברר שאמה רווקה עדהיום ,ולא
אצלהולא אצל אמה לא רשום שםאביה .היא מספרת שביה"ד רשם את שםאביהב' בגטעפ"י
הצהרת אמה בביה"ד לפני הגירושין שילדה את א' ללאנישואין לגבר ששמו ב' שהיה שכן
שלה .כמוכן הצהירה שכ' לא הכיר מעולם באבהותועלא'.
ב .מר ב' מבקש לברר כשרותו לנישואין לאחר שהתברר לו שנולד חדשיים אחרי נישואי
הוריו .אמו מספרת שהיאובעלה הצהירו אבהותלפנינישואיהם .בכל מקום מוכר הבחורכבנו
של הבעל שלאמו.
ג .גב'נ' שעלתה לארץמחוייל ,מבקשת לברר כשרות הגט שקבלה מבעלה בביה"ד האיזורי
בירושלים ,ובתעודת הגירושין ומעב"ד שלה נרשם שמה ואלן דמת' עלען בת אברהם דמת'
בערני" .יחד עם זה הציגה כתובה דאירכסא שנכתבה לה בחו"ל כמה שניםלפניהגירושין ובה
נכתב שמה "עלקא פרומע בת אברהםבערי' .ברישוםבת.ו .נרשם שמהאלן בתברני.
ד .מרד' בן העדההאיתיופית ,מבקש לברר כשרות הגט שנתן לאשתו .בידו אישור ביה"ד
האיזוריכי הוא מותר להנשאכדמוייי "לאחר שנהגלפי הוראות הרבנות הראשית".הוי אומר:
עברגיור כנהוגלגביבני העדה האיתיופית .יחד עם זאת מציג תעודתגירושין ומעשה בי"ד
שנרשם שמויצחק בהשמטת שםאביו .לאנזכר שהואבן אאע"ה.

השאלותלדיון
א .האם מקבלים את הצהרתה של פנויה על אבהות הילד לענין כתיבת שמו בגט ,כשאותו
פלוניאינו מודהלדבריה.
ב .נקראת בפי כל בשם לעז אחד ,ויש לה שמרת יהודיים אחרים שהשתמשה בהם לצורך

תפו

פסקידין-ירושלים
-

-

כתובה או הזכרת שמהבביהכנ"ס ,האםיש לכותבם בגט.
נ.בני העדההאיתיופית שלפי פסק הרה"רעליהם לעבורגיור ,האםכותבים שמםבןאאע"ה.

תשובה
א .פסקסטו"ע5כסע"זסי'קכסעי'גלעניןסכרתסליםוס5טסלעדיסגט,טסכרסזו5פי'עפ"יע"6
ו5פי'עפ"י6טסוקרוב.וכרמ"6טסעפ"יכ"י:וטס6כיו נפטלכמוסעפ"יעלמו.וכיקרכטו"תעכורת
סגרמונימ"נסלפיט5סטינסכמסמכיוכמר,לפיכךכותכיןקותועלפיו.מסמסnD~SCסמוכריסט5ס
יעלמוhSbעפ"י.h"s
מינםטס5כיופסול,וכןמכריעמכ"םסי'קכטמ"קיז5,יןכותכיןקותועלפ
ודבריעכורתסגרמוניזויינוכמנסותרעק"5סי'קכטטס.
ומנספסקסרמ"6כסו"עf"soshסי'דסוףסעי'כס:פנויםט5ומרתזמוכןפלוניוסולקומרממממזר
נתטכרסקינונקמןלפום*וסיףנ6מנמעליולמכמירו.ומקורוכתס"חסי'רמז.וכ"ככתטכ"ןח"כסי'
רעג,עי'פסקידיןירומליסכרךגעמ'סו.ויםלסמתסקלפי"זס5סלעניןכתיבתמס5ככגטמקכליס
6תדבריס6סלע"פט5ותופלוניקינומורסכלכסותו,ודיגםכמוh"sפנ6מןלעניןזס16,מכיוןט6ותו
פקניקינומודסלדכריס,כמסט5ינסנטמנתליחםסכן%ותופלוני5ל 5רק%כסיפולקמל,כך6ין
מקכליסדנייסלעכיןכתיבתסמובגט.
ןסחדטות
ויםלפפוטסם6לסמוכריססטלסרבמוירפכורגוטלSDJמערוךלנרטסוכ6וכטו"תבניןפיו
סי'כ,5כעניןפגויססזינמסוקומרתמפקנינתעכרמיוקותופלונימודסלדכריס,ס6סכותכיסממוסל
קותופלוניכגטסלסולד.לדעתסרכמוירפכורג5ע"פססודס5יןלכתובממוכנט,כיוןטלעניןקימורי
תורסקינונקמן,וכותכיןטססכןכלילמזכירמס6כיו6.ךלדעתסכניןפיוןכותכין6תטמוכנט,כיון
מגס 5סקינו ס5כ כקמת ,מ"מכיוןססודסטסותננו,וסכן נקרת עלממומסות5כיו5,יןבכךכל
ריעות06 5מזכיריםטמוכגט.
המנסכלזסדוק 6כטסודסטסו5כנווגסנקרץכפיכלטסותבכיו5 ,כלכנידוןוידןטעותופלוניhS
סורסמעולסעללכסותווסכתגס6ינסרסומסכתעודותככתו5,יןמקוס%תוכ 6תסמוכגטטלסכת
כ5י*סו6לכיס,ונקמנותס6ס*מרמפלונינתעכרתיקינוhSbלמכמירולקסלו%ליימםולקותופקני
לדיכיס6חריס.ועי' עמק
5כסע"זמי'5מסכןמקומןס6ין6כיוסכיולוגיידוע6,יןמזכיריןטס6כ
~5ba
כגטכלל.

ב.כתו"ע5כסע"זסי'קכטסעי':6כותכיןמססליםוסלמסכגטו6סיםללמדממססניממותכותכין
טסממסרגיליםכוויודעיסכוכיותרוכו'.וכתכסתו"גמסכטסמכ"םט5םקינונמרקכרתיסטמותרמ
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תפז

מעולהלמ"תכטניסס,כותכיןדמתקרי מ6חרדל6נקרץכטניסס,וכותכיןלעיקרטסטעולסכולס"ת

ר"6ון.
ועי'ביתמקיר6כסע"זסי'קכטםעי'יככטסתמו'ר'מרדכיזיסקינד סמכורגסי'כדכדבר6יט
ולטסכ5ומטוטטיסכקרןונתר5ולהיותגטכיניססוס6טסהר6תסכתוbכsת"ס~לפנינוונכתבכהטסכעלה
כנימיןוקלףכיריסומע,ומיהכדעתנולכתובהגטמס6כיהכעלוסמוכנזכרככתופה.והטיכט6סל6
מוחזקכמקוסהגטכטססר6טוןbShטמר6ססטרכתוכהמסכתוכמספלוניוהעריסחתומיןעליו6,ין
כותכיסטסזסכגטכיוןטסעדיסטמתמועלהכתוכהעלעיקרכתוכס ססמותמיםול6עלטססכעל,
כדקיי"לעלמנססכטטר ססמעידיס ו%עלכסןולוי.לע"גדקיי"לגוי סטר ~hnSDד6ינסרם6יס
לחתוםj"bhמכיריןטסהלוסוהמלוס,מיינוכטלרטטרותדמ5ילסיפקחורכךמיניםלחיים6יט6חר,
וטעסזהל6נ"ךככתוכה.וכ"מסקסהטהרימסולרכרמכ"סמ5הו5הפכ"דמ"גסכלסטטרות5ריכיס
טיסיומכירים,ומ"טכתוססמכלסטטרות.ועי'כ"מסי' קכמעי'גד5ס %היתםסכתוכסמקויימת
קינועדיףממהטס6טהמעידסעלסמווסוףעלסמהדל5מסני61,ףohסי6מקויימתעדייןיטלחוט
וכו',וקיןלמסתקנסh~bע"יטיחזיקוע5מסל'יוםכמקוססוס.
ועי' עמק
f"uo3hסי' קכטומעת סרכ סמו6ל6ין להעמיד מוסיסוד על סמך הסס סכתוכ

~העמקס6לסמכרריןסרסעפ"יהכתוכס.
5ת
hע
aד
ככתוכה,ול
לפי"זכנידוןדירןטרטמוכגטסרסממופיעכריסוסהת.ז06 ,.כיררוטכטסזסהוחזקוכמקוסהגט6,ין
לכתוכהטסטכתוכככתוכה,טהריכתוכהזו6ינסמקויימת,וגס 06היתהמקויימתהכריעככ"מטלין
ממתמכיסעליהלעניןכתיבת סטמות6 .כל  06כחכו הגטמכלי לברר הטמותכרצוי,ויתכן מתוך
טלכררטובסטמותכרצוי6יךנקר6יסכפיכלו6יךנקר5יסלמ"ת.
מסירותכיתהדיןועומםהעבודה,י
ולצודוקקטסהמגרסוסמתגרטת6ל6ה"הטס6כיסס,וכמוטהכי6ספת"םמי' קכט PWDכ6כטסס5"5
ורע"6ועודפומקיס,וכמוטהכי6סטד"ח מערכתגטסי'גורם6יןלסמוךלהקלנטינויטסס6כאפי'
כמקוס דחקועיטן.ועי'5"5מו"סק5טהוכלכטד"ת מערכתגטסי'ח6ות1כמי טנקר6כפיכלכער
ועולסלס"תכטסדוככערכילדיכתבוכגט.
נ .פסקכ"ו"עt"sosbמי'קכטמעי'ט:גר16טתוקי16אסופי5יןכותכין6ל6טמותיהןכלכד.ומקורו
זטסר"6םכתטוכסכללטוסי'דל6כתככן,וכן פסק
כטו"תסרטכ"6ח"כסי'יז.וכתבכסגר"6ס"קי
כסו"עלקמןםעי'כטכגטגרכותבפלוניכן"51.~"shhלטטחיססלכות 6מת ,טגטגראינוכותבמס
6כיו,כיוןטחינומתייחםאחריו6 ,כלכותכעליוכן  o"ubhטה6 61כסמוןגוייס.ויתכן נפ"מ כמפק
יטרלל ספקנכריטהתגייר לחומרך ,ט6מנ50ין %תום 5ת טסבכיוכיוןטקייס ספק  06זמובכיו
טמתייתםולמריו,כיממ6גרהו6,6כלמאידך6יןאריךלמוסיףעליובן  ,o"ubhטמ6יסר6לסו6מלידס

תפח

פסקידין-ירושלים

יסכתכמרןסנרים"6ככלה
ול6גר,ו6סיכתבועליוכן oWDbhזסיתןלוגוטפנק6סלגר.וכןרזיית
טעכרסגיורלמומרץ,םל6מזכירככתוכסhShטמסכשד.
ומנסלעניןסעוליסמ6יתיופיססוכ6כ6ו5ס"פסי'דסעי'לזסי'קער6ות6כססדברידודלרדכ"זס"ס
ל%6סח6כיטים(מפסיס)יטלהוםלעניןיוחסיןוממ6קידומיססקידוסיןוגיטןקינוגטכתקוןחז"לכיון
ם6ינסיודעיםכללכטיב ט"ק6 ,ל 6דמ"מ6ינסכקר6יסדמורידיןוכו' 6כל6לוושי מטכסדןפגלו
סלדוקוכייחוםכניתמכי 6לhSa6סיוכיכיססמכמיסכעליקכלסוכהילמדוסיקב%ומקוס
לפני"סי
לפדותן.וכןפסקמסריק"םכמגסות*וידסי'קנחוכטויתלסלייעקבסי'י.6וטי'5יןלליעזרחי"כסי'
סומסכילכפס6כןספירמ"6כמססרטממסהזןסממםלמסמסוסקר6יס.כמנסכמסמכיליטולסח"ג
כמקמרנדחייסר6לסכיךמחמםממעורכיסכססנכריס.וכןכסס%6ריטרללערךפלםיס.ועי'עוד5ין
לליעזרמי"זסי'מח,ותמוכותוסגסגותסי'תמסו,וכיח6כיח"דסי'קפ.6
וכמו"תיביעקומרת"ח tWDOShסי'י6סכיךכסססגרייךסר5וגכפסקכים%יירסככי"דכסר,ומכ"כ
סגר"מפינפט"ן,ו6י6מרס"רסורתספמכיוןפקייסמפקממ6בג%ניתוקסמכלליטר6לכממךקלפי
פנים התערכו כססטייס6ין למנות ממססנסורלס5ריכסגירות למומר6כמילס
כ 63נרכס

וטכי~
וקבלתמלוות,עיי"ם.
וע"כלעניןכתיבת ממסככתוכסוכגט ,לדעתספומקיסם5ריכיסגיוריםלכמוכע*ססכן
ומעתססונריסם5ריכיסגיורמספק,מזכירים6תממסכשד.

,o"ubb

מסקנות
א.אין לכתוב שם אב בגס אלא אםכןנולדלהוריםנרפאיםזל"ז.
ב .לפנ* כתיבת הגט י 9לברר היטב כיצד נקראים המגרש והמתגרדות ואביהם ,ואם נקראים
בפיכל בשם אחדועולים לס"ת בשם אחריו לכתוב כל השמותבדמיתקרי.
ג.מישנתגייריש לכתובעליו שהואבןאאע"ה.

