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 בי בן יעקבצרב ה

 , תלוניפ :םיבקשהמ
 מחלקת הנישואין –בנות פתח תקווה ר

 ביה המאמץאם שכתב בו הוא הנבי האישה אם ששרות גט ש כ:נדוןה

 סק דיןפ

 סק דיןפ

 .בפניי פניית מחלקת הנישואין של רבנות פתח תקווה

, ]"'ב[דמתקרי    "אישההכתב  שם  אבי    נ,ן  בתל  אביבדיהת  בי  בהרכב  אחרבר  דשסו,  טבג
' ביום  ה  הינשאלה  עומדת  ישהא.  אביה  הביולוגי  שה  אומצה  על  ידו  ואין  הואיבעוד  בפועל  הא

 . )ד"עשתיסן בנ' י(הקרוב 

ימי (ומה  ההשלכות  ההלכתיות  של  גט  נוסף    ואם  לאו  נשא  בוישאלנו  אם  הגט  כשר  להנ

 . )משך שנתייםאיסור אשת איש עד היום ב, המתנה

הואיל   פיטורין  נוסףט  ראה  שלא  ניתן  לסדר  גשנאחר  מ,  יןיפאת  הזמן  הקצר  ודחיפות  הענמ
נוסף  אינו   ההפיטוריןגט  צם  סידור  עשום  שמו,  ויש  קושי  באיתור  המגרש  והמצאתו  לבית  הדין

 סמךל  שא  לעלמא  עינל  לה"ה  הנישומעיקר  הדין  יש  להתיר  לכתחילה  את  האא  אלא  מחמת  חומר
  .ל"נהגט ה

 . וכמו שיתבאר להלן, ל מותרת לעלמא לבר מכהן"ה הנישהא ל כןע

 . והדברים כבר התלבנו בעבר על ידי, מפאת קוצר הזמן אכתוב הנימוקים בקצירת האומרו

 ימוקיםנ

 מטרת כתיבת שמות אבי המגרש והמתגרשת בגט .א

ראובן  בן   ':כגון,  הם'  סימן'אלא  ,  הנה  שמות  האבות  אינם  מכלל  שם  המגרש  והמתגרשת

הוא  לסימן  איזה '  יעקב  '–ואילו  שם  אביו  ',  ראובן'  השם  המחויב  לכתוב  בגט  הוא  –'  יעקב

עיין  שולחן  ערוך  אבן (  הגט  בטל  או  פסול  –בהשמיט  שם  המגרש  והמתגרשת  :  ולכן.  ראובן

בעוד  אם  השמיט  שמות ,  )ק  לא"ופתחי  תשובה  שם  ס,  ק  כא"בית  שמואל  שם  ס;  יא,  העזר  קכט

  דאף )חלק  א  אלף  קעו(א  "  והרשב)כה,  בתשובה  מה(ש  "ט  כשר  וכמו  שכתבו  הרא  הג–האבות  

וכן  פסק ',  שם  אביו  ואביה'ולא  ,  תנן'  שם  עירו  ועירה'כיוון  ד,  לכתחילה  אין  צריך  לכתוב
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.   דאין  להחמיר  ותינשא  לכתחילה)מג,  קכט(  ובגט  פשוט  )ט,  אבן  העזר  קכט(בשולחן  ערוך  

ם  האבות  אינו  מעיקר  השם  אלא  לסימן  כמו  שם  עירו דש,  והסברה  בזה  כמו  שכתבתי  לעיל

 .ועירה

 כתחילה ובדיעבדלדין  ה– או ההלכתי וחזק כאב אינו האב הביולוגימשיש ספק בשם האב או שהכ

וכן  אם  המגרש  או  המגרשת  לא  מוחזקים ,  נגזר  מכך  שבמקום  ספק  יש  להשמיט  שם  האב

  או  המגרשת  אך  שבפועל כגון  כשכל  העולם  סבור  שיעקב  הוא  אבי  המגרש,  בשם  האב

בן '  אין  לכתוב  שם  המגרש  או  המגרשת  –  הביולוגי  –יצחק  הוא  אבי  המגרש  או  המגרשת  

ואף  דאם .  כיון  דלסימן  הוא  וכך  לא  יידעו  מי  הם  ויטעו  שהם  אחרים',  בת  יצחק'או  '  יצחק

כתב  נראה  דאין  לפסול  בדיעבד  אם  יש  מיעוט  שיודע  מי  האב  הביולוגי  וממילא  אפשר  דלא 

 . מכל מקום לכתחילה אנו נוהגים שלא לכתוב כלל מהאי טעמא, קענשת

וכתבו  שם  אביו ,  ש  התגייררוהמג,  הייוכרנם  אביו  של  המגרש  יהודי  ואמו  שאמזה  נגזר  גם  ו
הגם  שהוא  בן ,  העולם  מכירו  כאביו,  וס  אינו  אביויחי  לענייןששאף  ,  יש  להכשיר  –היהודי  

הגאון  רבי   בכתשו  וכמ,  נוכריההוא  מוחזק  כבן  אביו  שהרי  ,  י  סימן  למגרשווה  כןל  וע,  הייוכרנ
פלוני  שנכתב ו  שהוא  מוחזק  כבנו  של  אותון  דכיו  )כד  סימןזר  ן  העאב(ת  יעקב  וועדס  בחד  יעקב
 . וכשר אף לכתחילה אין זה שינוי, בגט

רי ה,  שרוב  העולם  סבורים  ומחזיקים  אותו  לאביהון  כיו,  אם  כתבו  שם  אביה  המאמץ:  לכןו
שהרי  שם ,  ]'ב[זאת  המוחזקת  כבתו  של    –המתגרשת  "  ]פלונית"[ק  מי  היא  זאת  זה  סימן  מובה

, ]פלונית[וכאן  ידעו  כמעט  כולם  מי  היא  ,  לדעת  מי  היא  –  אביה  הוא  לסימן  כמקום  עירו  ועירה
 .ודאי אין לחוש בזה ביה הביולוגיאולמיעוט היודע שם , ]'ב[והיא זו המוחזקת כבתו של 

 גדר זה וודאי יש להכשירבינו אנידוננו , ינה שם האב לגמרישאפילו  הכשירו את הגטשש י

  אף  בשינויו  לגמרי –והנה  בשינוי  שם  אבי  המתגרשת  האריכו  הפוסקים  להקל  במקום  עיגון  

והגאון  רבי  שלמה .  )ק  כא"שם  ס(  ובפתחי  תשובה  )ק  מט"ק  מג  וס"קכט  ס(  עיין  בגט  פשוט  –

  כתב  דבאינו  שינוי  גמור  יש  להתיר )אבן  העזר  סימן  קכז(ת  האלף  לך  שלמה  "קלוגר  בשו

 . )חלק ד סימן ג(ם "וכן כתב המהרש, לכולי עלמא

 וכך  היא  רשומה  בתעודת  זהות,  ]'ב[שהעולם  מחזיקים  אותה  כבתו  של    דןן  דיוידכן  בנל
ואולי  יש  גם  היודעים  מי  הוא  האב   צתמואף  שיש  מיעוט  היודעים  שהיא  מאו,  ובכל  מקום

כיון  שרוב  העולם   –'  שינוי'גם  אם  נאמר  דחשיב    –'  שינוי  גמור'נו  ום  ודאי  אימקל  כמ,  הביולוגי
 ]. 'ב[וא האביה  –] פלונית[ה ישסבורים שזאת הא

 . ובפרט שיש לדמותו לאינו שינוי גמור, מקליםהרבו , כן גם אם נאמר שזה שינוי שם אביהל

 א בשאר שטרות"מדברי רמ' אב'איה להכשיר כתיבת שם המאמץ כר

מי שמגדל יתום בתוך ביתו וכתב עליו בשטר " כתב בעניין )טו, ושן  משפט מבח(א  "והנה  הרמ

 ". וכשר, לא מקרי מזוייף "–" 'אמי'או ' אבי'או היתום כתב על המגדלו ' בני'
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חלק  בין  יש   ל)הגהות  הטור  אות  עה(  ת  הגדולהסשהביא  מכנ  )זמק  "סם  אורים  ש(עיין  בתומים  ו
 ובהתשחי  תבפ  שםן  ועיי.  ו  והכשיר  אף  ביש  למאמץ  בניםוהתומים  חלק  עלי,  למגדל  בנים  או  לא

 . ולהגדת הסנכהסכים עם ה ש)ימן עוסלק א חאבן העזר ( פרם סושהביא מהחת )גי(

נפיק  מיניה   ,עליו  שהוא  בנותוב  כישוש  שאם  לחרך  המאמץ  דש  היא  סופרם  ברת  החתס
ולא   ב  כןתוקא  כשהמאמץ  עצמו  כווזה  הוא  ד  עםט.  רבה  שיבוא  לירש  עם  ילדי  המאמץוח

 . אין לחוש בזה גם לחתם סופר –תב כן בגט וכ ןת דיבי ש– דןן דיונידוב, כשאחרים כותבים כן

 'בן'שגידל  את  ה',  בא'ן  כתיבת  שם  היישדן  בענ  )כא  ןמסי,  החדשות(בנין  ציון    ת"עיין  בשוו
, כךשאה  אחר  ינלו  ש  שיוהא,  תעברה  בהיותה  פנויההכשאם  המגרש    –בגט  ,  חזיקו  כבנושהו

 : וזו לשונו. ]ל"מעין המעשה הנידון בחתם סופר הנ[ החזיקו כבנו, האב הביולוגיו אינש

אין  חשש  פסול  לכתוב  שם  אב  המגרש  בשם   ות  דעתייאמנם  בלא  כל  זה  לענ"
כיון  דהטעם  דשינה  שמו  או  שם  אביו  פסול  הוא ,  האיש  המחזיק  אותו  לבנו

 .דאין ניכר מתוך הגט דהוא המגרש ויאמרו אחר הוא

לו  לשיטות  הפוסקים  דאם  שינה  שמו  והעלה  לו  שם  אחר  במקום  נתינת אפיו
הביאו הבית שמואל   –י  "בשינה  שם  אביו  כתב  המהרא  וםל  מקמכ,  הגט  כשר

עיין , לאביו ן כןיאה שמ, יכול להעלות שם אחר דלֹו, דפסול )זק  י"סימן  קכט  ס(
 . שם

ידון  זה אבל  בנ,  זה  דוקא  אם  ידוע  שיש  לאביו  שם  אחר  ות  דעתייכן  לענא
רש  אלא  השם  שנקרא גדלא  ידוע  לשום  אדם  בעולם  שם  אחר  לאביו  של  המ

הרי  לא  נודע   –ו  הוא  אלא  אחר  יאפילו  תימא  זה  לאו  אבכן  אם  .  בו  בעל  אמו
הרי ,  ולא  גרע  מנשתקע  שם  אביו  בשעת  כתיבת  הגט  ונקרא  בשם  אחר.  שמו

 . ודאי לא כותבין השם שנשתקע אלא השם שעתה נקרא בו לכל העולם

בזה  נשתקע  שם  אביו ,  על  שם  בעל  אמו'  לוני  בן  פלוניפ'זה  שנקרא  כן  אם  ו
 . ידעי דזה הוא המגרש וניכר מתוך הגט י עלמאללגבי דידיה וכו

שאין  חשש  איסור  אפילו  לכתחלה  לכתוב  בגט   ות  דעתייכל  זה  נראה  לענמ
  ."השם שנקרא בו בפי כל ושבו נקרא לתורה

ואולי  יש ,  ]'ב[כבתו  של    ]פלונית[חזיקים  את  המתגרשת  רוב  העולם  מ  ש–  דון  דידןילכן  בנו
אבל  רוב  העולם ,  ויש  גם  מיעוט  היודע  שהיא  מאומצת  עוט  היודע  שמו  של  אביה  הביולוגיימ

יש להכשיר אם נכתב בגט שם   –גם  אינם  יודעים  מי  הוא  המאמץ  ו  ])'ב[של  (  מחזיקים  אותה  לבתו
 . אביה המאמץ

 ון  הרב  שילהאששמע  מהג  )יט  מןית  דברות  אליהו  ס"וש(  ל'ון  רבי  אליהו  אברזאכן  כתב  הגו
וכן   –י  גוונא  בכתבו  שם  המאמץ  אכתב  להקל  בכה  ל"זצ  פרנק  ון  רבי  צבי  פסחהגאל  ש"רפאל  זצ

להשיג   אם  אי  אפשר  –  ל"ון  הרב  מרדכי  אליהו  זצאל  והג"יוסף  זצ  ון  הרבאהגר  כך  הסכימו  אח
 . גט אחר

אי 'הוא  בבחינת    )ל"ואכמ(ת  לקויה  עם  המגרש  ותקשור,  חמת  קוצר  הזמןמ  –  דןן  דיווניד
 . 'השיג גט אחרלאפשר 

שדן  ממש   )קנא  ןמסיג  לק  חית  אבי  בת  "בשו(ל  "בעס  זצעלי  ון  רבי  יצחק  אייזיקאמצאתי  לגו
וכדברי   )המאמץ  –(  מגדלושם  וכתב  לכתוב  על  ,  ם  אבי  המאומץ  בגטשאיך  לכתוב    –בשאלה  כזו  

 . ל"נ ה)טו ,מב חושן משפט(א "הרמ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

ואין  לחלק  בין '  ינויש'כשכבר  נכתב  אין  זה    מכל  מקום,  דאין  אנו  נוהגים  כן  לכתחילהף  או
הרוב  מחזיקים   מכל  מקום  היודעים  מי  אביוט  דאף  אם  יש  מיעו,  אם  יודעים  מי  הוא  אביו  או  לא

 . סימן למגרש אהווממילא , ותו כבן המאמץא

 ל כשרות הגטעלהודיע למקדש על השאלה  –ואסור  –ין צורך א

חס והשבתי  ש.  בגט'  בעיה'שהייתה  ,  ובעבר  נשאלתי  אם  יש  לומר  לבעל  המקדש  כיום

ואין  כאן  מקום ,  בכלל  החרם  על  מוציאי  לעז  על  הגטוהרי  זה  ,  לעשות  כןוחלילה  

 . להאריך

 השלכות  –חומרא לגט נוסף  ידורס

ב  יום  ואין "לא  היה  צורך  לחכות  צ,  גם  אם  היינו  מסדרים  גט  לחומראומכל  מקום  

 . לא חשתי להאריך בזה, ומחמת שאין בו צורך בנידון דידן, 'סרה לבעל וכולא

 סקנהמ

 . לאור האמור לעיל יש להתיר את המתגרשת להינשא לכתחילה ללא חשש

 )8.4.2014 (ד"בניסן התשע' יתן ביום חנ

 רב צבי בן יעקבה


