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 ה"ב

 742204/2 יק ת

 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלעד עלי, הרב בן ציון הכהן רבין, ד" אב–רב דניאל אדרי ה

 )יים שכטרחד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :בקשתהמ

  כשרות גט בבעל שהציג עצמו בשם אחיו -יטין  ג:נדוןה

 סק דיןפ

 ).20.3.2006(ו " תשסבאדר' י בתאריך כ"הצדדים נישאו כדמו

האשה  אינה  רשומה כנשואה במרשם האוכלוסין וזאת כיוון שאין לצדדים ,  מרות  הנישואיןל
 .תעודת נישואין

ליד י'  נ  והבן  2006לידת  י'  תהבת  ,  מהלך  חייהם  המשותפים  נולדו  לבני  הזוג  שני  ילדיםב
2008. 

 .ירושליםניפתח תיק להכרת אבהות ב) 27.5.2008 (ח"ב באייר תשס"כ תאריךב

 .אשה הגישה תביעת גירושין בבית הדין בחיפהה) 13.1.2010 (ע"ז בטבת תש"כ תאריךב

 .נפתח תיק אישור הסכם גירושים) 19.1.2010 (ע"בשבט תש' ד תאריךב

 .צדדים התגרשוה) 23.3.2010 (ע"בניסן תש'  חתאריךב

ן  הצהרתי סק  דיפתן  מבקשה  ל'  ג'  עאשה  ההגישה  )  6.2.17  (ז"בשבט  תשע'    יתאריךב
 .ממנו התגרשהו [...] .ז.ת' ג' חשהיתה נשואה ל

האיש  לא   .כ  בבית  הדין"האשה  וב  הופיעה)  15.3.17(ז  "ז  אדר  התשע"ך  ייתארבדיון  ב
 .הופיע

ונשאה  עמו  פעמיים  בפעם  הראשונה '  ג'  חאשה  הסבירה  לבית  הדין  שהיא  הכירה  את  ה
 . ונשאה לו בבית שמשבנישואין פרטיים בירושלים ובפעם השניה נרשמה ברבנות 

 [...]. . ז.ת' ג' ונ[...] . ז.ת' ג' ם היו נשואים כארבע שנים ונולדו להם שני ילדים תה

גם ,  וכך  נרשם  בכתובתה  וכנראה  שכך  גם  נרשם  ברבנות'  שהציג  את  עצמו  כ'  חדבריה  ל
קול עיין  בפרוטו)  לדבריה  (וכל  זאת  ללא  ידיעתה',  חבהסכם  הגירושין  הוא  לא  הציג  את  עצמו  כ

האישה  ידעה  הכול  ואף  שיתפה  עמו ,  לדברי  האיש)  3.8.2017(ז  "א  אב  התשע"הדיון  מתאריך  י
 למרות  שהיתה'  ג'  שגרושתו  של  כמשרד  הפנים  בכך  נמצא  שלמעשה  היא  רשומה  .  פעולה

 .'ג' חנשואה והתגרשה מ

של  אחיו  ובביטוח .  ז.מבוקש  על  גניבת  ת'  חק  כשהמשטרה  פנתה  אליה  ואמרה  שר,  דבריהל
 .פסיקו את תשלום המזונות הבינה את מעשה המרמהוהאומי ל
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היא  לא ,  וכך  קראו  לו  ביום  יום'  חהיא  נשאה  לשבית  הדין  מספר  פעמים  לאשה  הדגישה  ה
 . בעניינים אלו מר שהיא לא כל כך מבינהאאשה  הכוחבא ', שיודעת למה נכתב בכתובה 

הוא  זה '  חו',  שכירה  את  השיבה  שהיא  כלל  לא  מ'  ששאלת  בית  הדין  אולי  התחתנה  עם  ל
 .תן לה את הטבעתנוא אשר השקידש אותה ו

וכן  ניתן ,  לדיון  בצו  הבאה  ללא  שחרור'  ג'  חבית  הדין  הורה  לזמן  את  האיש  ,  אור  האמורל
צו  למשטרת  ישראל  מחוז  ירושלים  להמציא  בהקדם  את  מלוא  חומר  החקירה  הקיים  ברשותם  על 

 .עביר לבית הדין את כתובת מגוריוה כן לכמו. ז.ת' ח' גכן על שם ו. ז.ת' ש' גשם 

נפתח )  19.1.10(ע  "שבט  תש'  ה  שבתאריך  דלעיון  בתיקים  הנמצאים  בפני  בית  הדין  עומ
 . ירושיןגסכם הבבית הדין בחיפה תיק 

 : בתיק הם צדדים כפי שמופיעיםה

 [...]. ז.ת' ע' גמבקשת ה

 [...].. ז.ת' ש' ח' גמבקש ה

 . גירושין שנחתם בבית המשפט לענייני משפחה בנצרתצדדים הציגו לבית הדין הסכםה

וכן  בפרוטוקול  ובפסק  הדין  למתן ,  [...].  ז.ת'  ש'  חתיק  בית  המשפט  נכתב  שהנתבע  הוא  ב
 .תוקף להסכם

'  ש'  גוהבעל  [...]  .  ז.ת'  ע'  גפרטי  הצדדים  המופיעים  בהסכם  הם  ,  בהסכם  הגירושין  ,אידךמ
 ).המשפט לאישור ההסכםולא כמופיע בהחלטת בית [...]. (. ז.ת

, הופיעו הצדדים בבית הדין לאישור ההסכמה להתגרש, )11.2.10(ע "ז  שבט  תש"תאריך  כב
בית  הדין  אישר  את  הסכמת  הצדדים   ,לזיהוי  הצדדים.  ז.הוצגו  ת,  כוחהא  האשה  הופיעה  עם  ב

 .התגרשו הצדדים) 23.3.10( ע "ניסן תש' ובתאריך ח להתגרש

, משרד  הפנים,  כנגד  מספר  משיבים'  ג  '    שהאח  ביעה  שהגישלבית  הדין  ת  מקביל  הוצגהב
בבית '  ג'    חרשות  האכיפה  והגביה  והאח,  משרד  הדתות,  משטרת  ישראל,  משרד  הבריאות

 .)מופיע בתיק גיטין. (המשפט המחוזי ירושלים

ט  בסיון "י  אריךתעזב  את  ישראל  בו  לדברי.  '  שכתב  התביעה  מפורטות  טענותיו  של  האחב
בסיון '    דלארץ  הוא  חזר  בתאריך,  חת  עשרה  שניםאב  כ"ושהה  בארה)  30.5.2002  (ב"תשס
לדבריו  בכתב  התביעה .  ב"במשך  השנים  הללו  הוא  כלל  לא  עזב  את  ארה).  13.5.2013  (ג"תשע

 .שה ואין לו ילדיםאשא נא להוא רווק מעולם 

ים שלו  והזדהה  בשמו  ברשויות  כך  שהתיק.  ז.אשר  הגיע  לארץ  אחיו  סיפר  לו  שלקח  את  תכ
יש ,  כגון  תיקים  רפואיים(משרד  הבריאות  ,  )כגון  עברות  תנועה(אשר  נמצאים  על  שמו  במשטרה  

שגנב  את  זהות  אחיו  הוא  הנושא  את '  חעל  אף  ש'  שלציין  שמחלת  האיידס  רשומה  על  שם  האח  
 .הרבנות ועוד למעשה הם התיקים של אחיו, )נגיף האיידס

ד הפנים במהלכו הוא הודה שרשימוע במ)  ושגנב את זהות('  חחיו    לאנערך',  שדברי  האח  ל
עם  זאת  הרישומים  ברבנות  שלטענתו .  שלו.  ז.את  ת'  שעל  מעשיו  ומשכך  משרד  הפנים  החזיר  ל

נשארו  על  שם ,  רישום  הילדים  על  שמו,  הגירושין  ממנה',  ג'  עעשה  אחיו  על  שמו  כגון  נישואיו  ל
 . עד קבלת החלטה מבית הדין' ש
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קשה  להכרת בירושלים  בהוגשה  לבית  הדין    )27.5.2008(ח  "ב  באייר  תשס"תאריך  כב
יש ,  )'ג'  ששל  .  ז.כאמור  לעיל  זהו  מספר  ת[...]      (.  ז.ת'  ח'  ש'  גו'  ע'  גאת  הבקשה  הגישו  .  אבהות

י בתאריך "לציין שגם כאן שיקרו הצדדים בבית הדין ולא אמרו את האמת שהם כבר נישאו כדמו
בנוסף  שיקרו  ושינו  את  שם ,  בידם  כתובה  כשרה  כדתאף  יש  ו,    )21.3.2006(ו  "דר  תשסבאא  "כ

דבר  זה  מוכיח  את  טענת  האיש  שהאשה  ידעה  על  מעשיו  ואף  שיתפה  עמו  פעולה  ושלא .  האב
 .כדברי האשה שלא ידעה דבר

הוא  אביהם  של '  ג'  שנכתב  ש)  2.6.2008  (ח"ח  באייר  תשס"כ  החלטה  שניתנה  בתאריךב
וקול  הדיון  מאותו  היום  בו  הצהירו  המבקשים  שהוא וזאת  בהתאם  לאמור  בפרוט.  'ונ'  הילדים  ת

 .אבי הילדים

(ז  "אב  תשעא  "אריך  יתונקבע  מועד  דיון  דחוף  בפגרה  ל,  י  משטרת  ישראל"נעצר  ע  אישה
3.8.17 .( 

 .וכן האיש כוחהא דיון הופיעה האשה ובב

 .כפי שמופיע בפרוטוקול הדיון, יםעדיון הסביר האיש את השתלשלות האירוב

נה   ש15-וא  חשש  לחייו  בגלל  חובות  שהיו  לו  בשוק  האפור  לכן  במשך  כ  שהאיש  הסבירה
 . לדבריו בהסכמה של אחיו', שהשתמש בזהותו של אחיו 

שם ירבגלל  שחי  בזהות  של  אחיו  ולא  יכול  היה  לה,  ורצה  להתחתן  עמה'  עוא  הכיר  את  ה
  כדת  וכדין  עם החופה  היתה',  ח,  י  בשמו  האמיתי"בשמו  האמיתי  התחתן  בנישואין  פרטיים  כדמו

הוא  שערך  להם  את '  והרב  מ"  'ח"לדבריו  הכתובה  נכתבה  בשמו  האמיתי  ,  רב  עדים  וכתובה
 . החופה

אחר  מכן  האשה  ואמה  לחצו  עליו  להתחתן  ברבנות  ולכן  נרשם  לנישואין  ברבנות  בית ל
 . 'חולא שמו ' שולכן בכתובה שנרשמה נרשם שמו של אחיו ' ששמש בזהות הגנובה של אחיו 

 באו להתגרש הוא עדיין המשיך להשתמש בזהות של אחיו וכך הזדהה בבית המשפט אשרכ
אבל  בגלל  שחשש  לפסלות  של '  ח'  שבבית  הדין  הציג  עצמו  כ.  כאשר  חתם  על  הסכם  הגירושין

וכך  גם '  חהדגיש  לדיין  שסידר  את  הגט  שכולם  קוראים  לו  ,  שזה  אינו  שמו',  שהגט  אם  ירשמו  
 .עולה לתורה

שבו  הוא  הציג  את  עצמו  בבית  הדין '  ח'  ש  למה  בכתובה  לא  נרשם  השם  שאלת  בית  הדיןל
י  כדת  וכדין  לא  חשש  להליך  הרשמי "בהליך  הגירושין  השיב  האיש  שהיות  והיה  כבר  נשוי  כדמו

 .שנעשה ברבנות בית שמש

הוא  זה  שקידש  את  האשה  בשני ,  שנכח  בדיון',  חהמשך  הדיון  האיש  והאשה  הצהירו  שב
האיש . ולא פגשה אותו'  שהאשה  אף  אמרה  שאיננה  מכירה  את  ,  ית  שמשהמקרים  בירושלים  ובב

 ושהוא  זה  שחתום  על  הסכם  הגירושין'  שגם  אמר  שהילדים  הם  ילדיו  למרות  שנרשמו  על  שם  
איש  אף  זיהה  את  חתימתו  על  הסכם  הגירושין  שנחתם  בבית ה,  על  אף  שאינו  נושא  את  שמו

 .    המשפט

 תי שאלותשפני בית הדין עומדות ב

 '?עאה גברת ישמי באמת נל. א

 .שהיא קבלה שרות הגטכ. ב
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פעם  אחת ,  פעמיים  לזהה  שטוענים  שהם  נשאו  ז'  עו'  חפני  בית  הדין  עומדים  דבריהם  של  ב
 . בנישואין פרטיים ופעם שניה ברבנות

ן אב(שולחן  ערוך    וכן  פסק  מרן)  א"  כהלכה'    ארק  פיאה  ביסורי  אלכותה  (ם"תב  הרמבכ
 םא,  שתי  או  זומר  אהוא  ועלי  בה  זומרת  איא  הים  המדינת  מבאו  שאשה  ושיא)  ט"  יןמי  סהעזר

 יוןא  כ"כ  קימןא  ס"עק  רתבבתשוו  (ליה  עורגין  השתו  אהיא  שום  ילושים  שעיר  בוחזקוה
 ).ה בופסין תושין קידין אקרוביה לידש קםא, עלה בהוא ושתו אהיא שודאי למחזקינןד

 ו זומר אהוא ועלי בה זאומרת ברק שוךפסק השולחן ערן כם ו"רמב הכתב שהלכה  הבעיקרו
 זו  ועלי  בה  זיאמרו  שורך  צש  יהוחזקו  שה  מל  ענוסף  שיינוה,  ליה  עורגיןה  [...]  וחזקו  הם  אשתיא
 ):ט"פסימן ' ק בחל (פרים איתת ב"שו בתבכ, רידא גזקה חספיק מא ללמהו, שתיא

 ,רישא  בן  כתב  כלא  וסיפא  בשתי  או  זומר  אואם  ה"רמב  הנקיט  דאי  מאמנם"
 זו  של  כבעיני  ועינינו  בוחזקים  ומנו  ליכרים  נשהם  כיירי  מברישאד  ד"לענ
 ל עסוקלין ומלקין  דאחוה  בה  זם  עה  זוהגים  נותם  אראינו  שידיעל  '  ו  כחותוא
 לא  שינת  היםדמ  מבאו  שמי  בבל  א-  יא  המיתית  או  זזקה  חמסתמא  דו  זזקהח
 שתי  או  זכן  גם  יאמרו  שעינן  בי  גוונאאכהב,  לל  כלשום  שתמול  מותם  אדענוי
 חמת  מק  רמירתם  אבלאו,  ום  ילשים  שישות  אנהג  מידי  על  יתחזקו'  וכ
 הריש  [...]  פשות  נדיני  בומדנא  אתר  בזלינן  אלאד,  דונם  לין  אחוד  לומדנאא
 הריש,  ז  אנו  לנתברר  שחמת  מיה  הותם  אהוחזקו  שמה  שזה  בומר  לפשר  איא
 זא'  ו  כישת  או  זשאמר  כשאין  כןמה  ,  ותם  אכיר  מאין  ואו  בחוקה  רארץמ
 ." מי דדים עיכא אכאילו וורגין הפיר שעת דאומדן הצירוףב

 תנהגים  מם  העיר  הבאותוו,  עוריהם  נימי  ממקום  התושבי  מהם  ומקרה  בוצא  יבריו  דתוךמ
נים   שספר  מאשה  ובעל  כחד  ייוח,  הוא  המקום  הנשי  אעיני  באשה  ובעל  כהוחזקו  ואשה  ואישכ

הרי  התברר ו,  יא  המיתית  או  זזקה  חמסתמא  דהניח  לולינ  עיכ,  ידהו  דאמירה  לורך  צום  שין  אבזה
הרי הצדדים הציגו לבית הדין כתובה ראשונה עם ',  שולא  לאח  '  חלי  "דמו  כקדושין  בנתקדשהש

קידש  אותם  וחזקה '  שהרי  טען  האיש  שהרב  מ,  ונראה  עדים  כשרים,  שמותם  וכן  חתומה  בעדים
, הרבנות  בית  שמש  רק  שם  החתן  שונהכמו  כן  הציגו  את  הכתובה  השניה  מ,  י"עליו  שקידש  כדמו

אך  האיש  והאשה  מודים  שהם  הם  אשר  רשומים  בכתובה  וזה  האיש  שקידש  וזו  האשה 
 . היא האשה' עהוא הבעל ו' חשהתקדשה כך שאין ספק שהאדון 

 : א"יסימן ' ק א חלבי צניןת ב"שו בעייןו

 ם  של  עתקרא  ניתה  ההאשה  שכיון  דיש  אאשת  ליא  הוחזקת  מלהם  שמירה  אלא  בפילוא
 קראת  ניתה  הרי  ההאשה  שיוןכ,  יש  אשת  אכלל  בכן  גם  יא  ההוח  זכ  מרי  הואה  בקום  מכל  בעלהב
 עלה בזה שזה השם הזקת חיכא ארי העלה בם של עקום מכלב

ולא ' חאך בכל מקום היה מציג עצמו כ', חולא ' שמנם  בכתובה  ובתעודת  זהות  היה  רשום  א
פק  שבכל  מקום  אף  הציגה  את  עצמה  כאשתו  והוא וכולם  הכירו  אותם  כאיש  ואישה  ואין  ס'  ש

 .שתי או זומר אהוא ועלי בה זומרת איאשהברי מרן דמי לדהציג עצמו כבעלה ו

, ילדים  ולדו  להם  שנינ,  ספר  שנים  מאשה  ובעל  כחד  ייו  חצדדיםה,  פנינו  לשר  אמקרהב
 ת אינתה  כההאש    פרוטקול  ברשום  הפי  כבית  הדין    בעמדם  בדיונים  הבזמן,  ציגו  כתובה  כשרהה
כנה   מתביעה  הכתב  באףו.  על  והצהירה  שהינו  בעלה  וגם  הוא  הצהיר  שזו  אשתו  בשם  בנתבעה

 וא  ההמשיב  שהצהירה  שרור  בחרות  אשבהרבה  הזדמנויות    פק  סום  שואין,  את  הנתבע  כבעל
 ושיןידק  הדי  עהבאת  בצדדים  הת  אחייב  לורך  צל  כיה  הא  לידן  דבמקרהו.  שתו  אהיא  ועלהב
ורק  לאחר ',  חי  ל"ת  הכתובה  הראשונה  שכבר  הייתה  אשת  איש  ונשואה  כדמואור  הצגל,  משמ
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. מיכן עשו עוד טקס נישואין עם כתובה בשם אחר וזאת רק לרצות את האשה ולהירשם כנשואים
והרי  נתן  האיש  אמתלא  למה  שינה  את  שמו  בכתובה  השניה  ועוד  טען  שאין  לטקס  הנישואין 

 שר  אעל  בעשה  יה  מוכי.  י"פעם  הראשונה  כדמוהשניים  כל  משמעות  מאחר  וכבר  נישאו  ב
, עולמם  ללכו  הבר  כקדושין  העידי  ושנים  בבות  רברו  עשואיו  נמעתי  ו"מדה  בשתו  אם  עתחתןה
וודאי  שלא  וגם  כאן  ישנה  חזקה  ואף  הוצגה ,  זוג  הל  שואיןישנ  הקשר  בפק  סהטיל  לבוא  נאםה

 .כתובה כדת וכדין

 .'עוהאשה הינה ' חשכך אין ספק שהבעל הינו מ

 אמרהו?  ה  זובר  על  שיבו  טה  מה  לאמרו  ועוברת  מיתה  ה-'    אדומג  ע"יף    דתובות  כמשנהב
 פיה  מא  לומר  אהושע  ייברו,  אמנת  נומריםאן  גמליאל  ורבי  אליעזר  רב,  וא  הכהן  ולוני  פאישמ
 לאא'  כו  ובתה  בכשיר  מה  במכשיר  הדברי  לוחנןי'    רמר    א-'    בדומ  עם  שארבגמו.  'כו  ויין  חנוא
 יוחס מזרעו שימ, ולם עהונת כרית בחריו אלזרעו  וו  להיתה  וכתיבד,  הונה  כדין  מותו  אמשתקיןש
 . חריו איוחס מרעו זאין שה זצא יחריוא

 :שכתבז " טימןב ס" לללש כ"ראת ה"ושיין בע

. שובהת.  כהונה  להומ,  ן  במנו  מילדה  ולמנה  אנויה  פל  עבא  שהןכ.  אלהש"
 יתהה)  ג"  יףד  (כתובות  ד  קמאקרפ  בתנן  דב  גל  עףא,  כהונה  לכשר  שי  לראהנ

 בןר,  וא  הכהן  ולוני  פאישמ?  ה  זובר  על  שיבו  טה  מרו  להמא  ועוברתמ
 יין  חנו  אפיה  מא  לומר  אהושע  יביר,  אמנת  נומרים  אליעזר  ארבי  ומליאלג
, דבריה  לאיה  רתביא  שד  עממזר  ונתין  מעוברת  מחזקת  ביא  הרי  הלאא
 ביר,  מליאל  גרבן  דיבאל  אמוראי  אפליגיו.  ן  גמליאלבר  כלכתא  האיפסיקאו
, בתה  בוסל  פה  בפוסל  הדברי  לבתה  בכשיר  מה  במכשיר  הדברי  למר  אוחנןי
 יפסיקא  אהלכתאו,  בתה  בוסל  פ-  ה  במכשיר  הדברי  לף  אומר  אלעזר  ארביו
 עדותב, ה דברים אמורים במוחנן ירבי ללעזר אבי  רפריךו.  וחנן  ירבי  דליבאא
 תוקי  שאו  לאימ,  וקית  שולד  הכל  הברי  דתה  בעדות  בבל  אגופה  בשהא
 מואל  שאמר  דדשמואלכ?  כשר  ותוקי  שיכא  אמיו,  כשר  ותוקי  שאל,  פסולו
 אימ,  תוקי  שולדה,  בעל  והם  מחד  אפירש  והנים  כשרהע:)  ג  יתובותכ(

 משתקין  שלאא?  נו  מביו  אדענו  ימיו,  ביו  אנכסי  מיה  למשתקינןד?  תוקיש
 ימ,  ולם  עונתה  כרית  בחריו  אלזרעו  וו  להיתה  ורמנא  שהונה  כדין  מותוא
 יבר  לולפי  אלמאא.  חריו  איוחס  מרעו  זאין  שה  זצאי,  חריו  איוחס  מזרעוש
 לישא  ומזבח  הל  עשמש  להונה  כין  דכל  לפסול  שודה  מבתה  במכשיר  דוחנןי
 י  מילי  הנומר  לשי.  ביאתו  בוסל  פאינו  שה  זענין  לשר  כהוא  שלאא,  פיוכ
. הושע  ירבי  ויאלמל  גרבן  דלוגתא  פיירי  אבהכיד,  פנינו  לבועל  האין  שיכאה
 קמיה לתו אהוו דארוסתו ורוס  אהואה)  ד  יובותכת  (מעתא  שההיא  בדקאמרמ
 יחוש  נאי  מוסף  יב  רמרא,  ינאי  מין  אמר  אהוא  ויניה  ממרה  איאה,  וסף  ירבד
 לכה  המואל  שמר  אהודה  יב  ראמר  קא  ה-  עודו,  ודה  מא  קהא  ד-  דאח?  הל
 בהאד,  ודה  מא  קא  לי  אפילו  אירושו  פין  אעוד  וקאמר  דהאיו.  מליאל  גרבןכ
 הוי דשום מן גמליאלבר דטעמאד, אמנת נמליאלג) ן במעוןש (בן רמרא] אל[

 לא  דשיטא  פכחישה  מבועל  היה  הם  אבל  אכחיש  מדם  אאין  וריא  בענתט
 קאו]  מן  קאיתא  דהכאו  [מן  קיתיה  לולפיא,  עודו,  י  פירושו  הכלאא.  הימנאמ
 אינו שחריו איוחס מרעוז ענין לכן שלכ, שר כהולד דהושע יבי  רולפי  אודהמ
 ומר  לאיןו.  חריו  אזרעו  ליה  ברינן  קודים  משניהם  דיון  כעלה  מלאא
 אביי  כלכתא  הליתד,  למא  עבי  גפשה  נפקרה  אועל  בבי  גפשה  נדאפקרהמ
 רוס  אבי  גפשה  נאפקרה  דגומ:)  טס  (דול  גכהן  ללמנה  אשילהי  באמרד
 כלה)  :דמ  (חולץ  הפרק  באמרינן  דב  גל  עאףו.  למא  עבי  גפשה  נפקרהא
 כהן  ללמנה  אמה  ווחומרל  ק  מגום  פדולהו  שריתות  כייבי  חל  עבא  בודיםמ
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 בנה  שין  דינו  אכל  באיסורה  שהז,  גום  פנה  בכלוה  בו  שיסורה  אאין  שדולג
 יון  כמי  נכא  ה-  תחללת  מצמה  עיא  הכן  שמפרך  ליכא  אימא  תכיו,  גוםפ
 תחזקב,  על  בהם  לאין  דיון  כזה  הזמן  בנויות  פסתםו.  ונה  זשאה  עבעלהש
 ן  בליעזר  אי  רבפליגיד,  גום  פולד  הריתות  כמחייביו,  טבלו  ילמהד,  ם  הדותנ
 תה  אאלה  מלה  אתניא  דאא  הזל  אמאןכ)  ס  (במות  יתם  הגרסינןד,  רבנן  ועקבי
, עקב  ין  בליעזר  ארבי  כ-?  מאןכ,  נדה  מלל  חושה  עתה  אאי  ולל  חושהע
 ן  בשר  אתבתי  כעיני  בהנראהו.  עקב  ין  בליעזר  ארבי  כתם  הלכתא  האיפסקאו

 ".ל" זב יחיאלהר

 מודה ופנויה הל עבא ההןכ, ש"דברי הרא כ)'עיף טס'  גימן סהעזרן בע  א"וש(א  "רמ  הפסקו
 .אחרים לפשה נפקירה המא שלא חיישינןו, בר דכל להן כבןה, נו בהואש

 ):ו" כעיףס'  דימן סעזר הבןא (רוך עולחןשתב מרן בכ

, מת  אילו  אוטה  שהיא  שוא  בדקה  לפנינו  לינה  אםא,  ילדה  ונתעברה  שנויהפ
,  מזר  מהוא  שלוני  פאותו  בכירים  מאנו  ווא  הלוני  פלש,  ומרת  אם  אולאפיו
 כשםש,  ו  לנבעלה  שלוני  פותו  אודה  מם  אולפיא,  פק  סלא  אולד  הה  זיןא
. שר  כולדה,  שר  כוא  הלוני  פותו  אאםו.  חר  אם  ענתה  זך  כה  זם  עזינתהש
 הוא  שודה  מינו  אםא,  יורשו  לדאי  ובנו  בותו  אחזיקים  מנו  אין  אל  מקוםכמו
 . נוב

 :א שם"כתב הרמו

 ).ן"ר (ליו עאמנת נינהא, ו ליוחדת מיתה הולאפיו

ת   אותרו  ס"ף  כעיא  בס"רמהה  שכתב  שמ)  ה"ק  כ"ס'    דןמיסם  ש(קת  מחוקק  לח  ההקשהו
ילו בסימן וא, ליו עאמנת נינה או ליוחדת מיתה הולפי אעברה  שהתנויה  פענין  לתבכרי    שהדבריו

 פקירה  המא  שיישינן  חלאו,  בר  דכל  להן  כבןה,  נו  בהוא  שכהן  הודה  מאם  שתבכ'    טסעיף'  ג
 .מיוחדת באם כן הוא הדין ופנויהבמדובר ' בסימן גו, אחרים לצמהע

 נושא  ור  זוא  הם  אאורייתא  דור  איסיכא  אם  שהרי  שוסיףה)  'ק  מ"ס'  דן  מיס  (ת  שמואליבבו
 ם  גהיו  שמקום  בולפי  אכשיר  מש"הראשעל  פי  ף  א  שאפשר  דת  שמואליב  הכתבו.  פיוכ
 חר  אם  ענתה  זמא  שיישינן  חלאד,  נים  כוהכולם  שמקום  בלא  אבריו  דביא  האא  ל"רמה,  שראליםי
 . אורייתא דיסור אליכא דיון ככהונה מותו אהשתיקל

) א"ק ל"ס' גסימן ף וס(ביאורו א ב"גר התבכ, כהונה לנו בהכשיר לאב הל שאמנותו  נבטעםו
' אבן  העזר  סימן  א(איש  ן  זו  חןיעיו.  עלה  מלא  אאינוד,  הכשירו  למניםא  נדבריה  למודה  שכיוןד
 פי  לא"ת  דברי  הגר    אאישן  חזו  ביארבוד  וע.  לעיל  ת  שמואלימה  שכתב  על  דברי  הב)  '  טותא
 עלה  משום  מלאא,  שר  כהוא  שומר  לנאמנת  ששם  כהן  כהוא  שומר  לאמנת  נאמא  הדין  המעיקרש
 . ין שםעי, אמן נדבריה לודהמ וא הם אכןל עו, יוחס מהן כינו ארבנןד

ה "כף  ד  (תובות  כארגמ  בברייתא  בנהה,  כיר  ידין  מוא  הכהן  וני  בה  זומר  לאב  האמן  נאםו
 השיאו  לאמן  נאינו  ותרומה  בהאכילו  לאמן  נוא  הכהן  וה  זני  באמר  ובא  שרי  הניאת)  'במוד  ע
 העיד לא בהואו, נו בוא הם אנו  לדוע  יאין  ששמעמ"  וא  הכהןו  "ה  זני  בדנקטמ'  וס  תכתבוו.  שהא
 האכילו  לבידו  ששום  מתרומה  בהאכילו  לנאמןד,  רושה  גן  באינו  שלומרכ,  הן  כשהוא  ונו  בהואש
 . שה אהשיאו לידו באיןש, שה אהשיאו לאמן נינו אךא, תרומהב

 נו  בהוא  שדוע  ים  אולאפי  שבואר  מבירושלמיש)  'ק  ב"ז  ס"ערימן  ס(החושן  ת  קצו  בכתבו
 קמיה  לתי  אש  נר  בדח)  'הלכה  ז'  ק  הפר  (תובות  כירושלמי  במרואד,  הכשירו  לליו  עאמן  נינוא
 ם  אייא  חר  ליה  רביאמ.  הן  כאינו  שלא  אוא  הנך  בר  ליהאמ,  וא  ההן  כה  זני  בר  ליה  אמרביד
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 הוא  שומר  אאני  שלא  אנו  בהוא  שמימר  ליכאא',  כו  והן  כהוא  שאמינו  הנו  בהוא  שתה  אאמינומ
, הכשירו  ללא  ופוסלול"  כירי  "דין  מיא  האב  המנותנאח  ד"קצוה  הביארו.  לוצה  חן  בו  ארושה  גןב
 שכן  כל  פסול  לתורה  ההאמינה  שכיוןד,  )ג"כה  ללמנה  אק  פרבמותי  (וקי  יוסףמנ  הסברת  כלאו
 שעורי  בזהבן  יעיו.  'גמ  הסוגיתמ)  ב"ט  ע"דף  כ('    בןמי  סדול  גוראספר    בוכיח  הכןו.  הכשירל
ק   פרחליצה  ווםייבלכות  ה  (זרי  עבי  איןיעו).  '  בותח  א"  כימן  סתובותכ  (ופשקעון  שמון  רבי  אגה
, מזר  מהוא  ונו  באינו  שנו  בל  עומר  אאם  בק  רייךש"  כירי  "דיןד,  דין  הצלו  אפשוט  ד)'הלכה  ד'  ג
 ל  עומר  לכןו,  פוסלו  לאמןנ,  וא  הבנו  שמאחרש,  לוצה  חבן  ורושה  גן  בהוא  שנו  בל  עאומר  בוא
 .ין שםיע' כוו לו שכסים נל עוא הבעלים שפיל, יירשנו שוא הני בחדא

 .ט" תמודע' זלק  חוחסין יבירורי ומונות מיני דרושלים י- ין דסקיפעיין ו

ה זו)  ט"  כעיףס'    דימן  סהעזרן  בא  (חן  ערוךלשו  בפסק  נאב  האמנות  ניןד,  יש  לומרעוד  
, פוסלו  לאמןנ,  נו  באינו  שבניו  מחד  אל  עו  אמנו  מאינו  שעובר  הל  עאומר  שאב  הבלא:  "לשונו

 . "דאי ומזר מהואו

 גון  כביו  אהוא  שחזקת  בשהוא  כוקא  דהוא  ששוטפ,  "כירי  "דין  מאב  האמנות  נענין  להנהו
 חזיקין  מה  זמצד  שחמת  מהואו,  ט"ף  כעיס'    דימן  סן  העזרבאא  ב"רמ  הלשוןכ,  שואה  נאשתוב
 יצא  בףא)  ב"ט  ע"  עףד  (קידושין  בכדתנן  ואשתו  ויש  אצל  אנמצאים  הנים  בסתם  כאב  ההואש
 יש  אל  שהם  שהבנות  ובנים  הל  כל  עזקה  חהוא  שכאן  בשהן  כשכןל  כ  וםנת  היימד  לאשתו  וואה
 .מם אהיא שו זשה אשל וביהם אהוא שהז

 שכתבו  מ  כניו  בת  אהכיר  לאמןנ,  בתורה  שדות  עכל  לפסול  ושע  רוא  השהאב  כם  גהנהו
 חמת  מסול  פאב  דמעינן  שא  לכירוח  יכ  מאמנות  נענין  להריו):  'ף  טעיס'    וןמיס  (איר  מיתהב

 שנואה  הן  בבכור  דקרא  מה  למייתיו)  '  בןמיס  (דול  גורת  א"שו  בעלה  הכןו.  אמן  נאינו  דבירהע
 האמינה  דרי  האמינתו  התורה  הך  מקוםכמו,  אוין  לחייבי  מהיא  שנשואיה  בנואה  שהיינוו,  כירי

 .עדות לסול פשהוא כף אאב לורהת

 ):' דלכהה'  גרק פחליצה וום ייבלכותה(ם "מב הרתב כזו מגדולהו

 מני  מעובר  הה  זאמר  ונתעברה  ויש  אשת  אין  בנויה  פין  בשה  אםע  זינה  שימ
 פק  סה  זרי  הרושה  יענין  לנו  בהוא  שי  פל  עף  או  לודה  מיא  האפילוו,  ואה
 נו  בזה  שדבר  הודע  ימאיןו,  חר  אם  עינת  זך  כמו  עזינת  ששםכ,  ום  ייבעניןל
 לא  וחולצת  וו  בנין  דלהחמיר  ווא  הפק  סעולם  ללא  אזקה  חו  לין  אהרי  ודאיו

 .מתיבתמ

זונה  או  אשת  איש  שכשם  שזנתה  עם  זה  זנתה ,  ם  הם  רק  במקרה  שבא  על  פנויה"ברי  הרמבד
 .באשתו נשואה אין ספק שהוא בנו אבל, עם אחרים

הינם  איש  ואשה  שנישאו  כדת  משה  וישראל '  עו'  חאור  האמור  מאחר  וכתבנו  שהצדדים  ל
ומה  שהצהירו  בהכרת  האבהות (,  נולדו  בזמן  שהם  נשואים  ולא  כרווקים,  והילדים  שנולדו  להם

הינו  שקר  גמור  ואף  אמרו  אמתלא  למה  עשו ,  י"שהינם  רווקים  על  אף  שהם  היו  נשואים  כדמו
  תשעה  חודשים  לאחר 2006  והילדה  נולדה  בדצמבר  2006שהרי  נישאו  בראשונה  במרץ  ,  )זאת

לאור .  בהוא  הא'  חמרת  שוהאם  א,  והצדדים  מודים  שאלו  ילדיהם,  2008והשני  בשנת  ,  הנישואין
', ג'  עו'  חהם  ילדיהם  של  [...]  .  ז.ת'  ונ[...]  .  ז.ת'  גהילה  תאין  ספק  לבית  הדין  שהילדים    האמור

האח  מכחיש  שהילדים  הרשומים  על  שמו '  שמה  עוד  ,  כפי  שרשום  במשרד  הפנים'  שולא  של  
 . שהם ילדיו וטען שכלל לא נישא ואין לו ילדים בכלל
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עיון  בממסכים  שהוגשו  לבית מהדבר  עולה  ,  י  כתובותפי  שנכתב  לעיל  לבני  הזוג  ישנן  שתכ
 . הדין

תיק  סידור  גיטין  סרוק  במערכת (כתובה  הראשונה  נמצאת  בתיק  הגירושין  של  בני  הזוג  ה.  א
' ג'  חבירושלים  שם  החתן  ,    )21.3.2006(ו  "דר  שנת  תשסבא'  נכתבה  בתאריך  כא  הכתובה)  שירה
' לדברי  האיש  הרב  מ',  ומ'  ה  חתומים  העדים  צעל  הכתוב.  'א'  בת  פ'  א'  עשם  הכלה  ',  ד'  בן  מ

 .הוא שערך את החופה

(ח  "יון  תשסבס'  כתבה  בתאריך  טנ)  הוגשה  לבית  הדין  בכתב  התביעה(כתובה  השניה  ה.  ב
 .'למשפחת א' דמתקרי פ' בת א' עושם הכלה ' גלמשפחת ' בן מ' ששם החתן ) 12.6.2008

על  הסכם  הגירושין  ושונה '  ג'  חש  להעיר  שחתימת  החתן  על  הכתובה  דומה  לחתימת  י
 .כפי שהיא מופיעה על התצהיר שהגיש לבית המשפט המחוזי' ג' שמחתימת 

וההסבר  לשם ',  חמצא  שאת  דבריהם  תומכת  הכתובה  הראשונה  בה  נרשם  שהחתן  הוא  נ
 .במקום רשמי' חבכתובה השניה כפי שנאמר לבית הדין הוא החשש להשתמש בשמו 

נתמכים  גם  בכתב  התביעה  שהוגש '  שבזהותו  של  האח  בריהם  בדבר  השימוש  שנעשה  ד
 .האח ובתצהיר עליו חתום האח כוחא י ב"לבית המשפט המחוזי בירושלים ע

' חומגולל  את  השימוש  שעשה  )  29.5.14  (ד"ט  באייר  תשע"כ  אריךתתב  התביעה  הוגש  בכ
ותו אחיו  עשה  שימוש  בזה,  לדבריו.  לדבריו  שלא  ברשות  ושלא  בידיעה,  בזהותו  של  אחיו

, משרד  הבריאות,  משטרת  ישראל,  והתחזה  אליו  כלפי  הרשויות  השונות  ובכללם  משרד  הפנים
מעולם  לא ',  ש,  ן  שהאחיבכתב  התביעה  מצו.  ט  שםורשירות  בתי  הסוהר  ועוד  כמפ  קופת  חולים

 .נרשמו על שמו' חנישא ואין לו ילדים אבל ילדיו של 

 .לארץ' שת כל האמור תומכים רישומי הכניסות ויציאות של א

ולה  שלמרות  שנעשה  שימוש  בדרכון  של עלבית  הדין  והתדפיסים  שהוגשו  לבית  המשפט  מ
דת  מעבר וי  תע"ע  2013-עצמו  נכנס  לארץ  ב'  ש)  'חי  "לדברי  שני  האחים  הדבר  נעשה  ע('  ש

 .ניו יורקו בשנכתבה על שמו וניתנה ל

  .'שהתחזה ל' חל האמור ניתן להוסיף שמהתיק הרפואי ניתן להוכיח שע

נת שזה  כבר  מו .V.I.H הנגיף  שלי  נרשם  במסמכים  רבים  שהוא  נשא'  שתיק  הרפואי  של  ב
ר אבי הרמן ומהבדיקה " אצל ד10.10.2013הגיע לארץ הוא ניגש לבדיקה בתאריך  ' שכש. 2008

אשר '  חנמצא  ש.  הממצאים  בדבר  הנגיף  היו  שלילים,  המחלה  ולה  שהוא  כלל  לא  נושא  אתע
 .'שהמחלה והדבר נרשם בתיקו של  שא אתוהוא נ' שהתחזה ל

תיק  האבהות  ותיק  הגירושין  נפתחו  על  שם ,  ל  כל  האמור  יש  להוסיף  שכל  תיקי  בית  הדיןע
כך  שכבר '  חו  'שויש  כאן  שילוב  של  שמות  שני  האחים  ,  אדם  שלמעשה  כלל  לא  קיים'  ח'  ש

 .'שבפתיחת התיק נרמז שלא מדובר ב

שהיה  בבית  הדין  ולא '  חות  עולה  שמדובר  בם  מחקירת  השמות  וכפי  שיובא  לקמן  באריכג
 . 'שח אב

. ז.בפי  כל  וכך  עולה  לתורה  וזאת  למרות  שבת'  חחקירת  השמות  הצהיר  הבעל  שהוא  נקרא  ב
 .'ששהציג נרשם 
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שם  שכלל  לא  ניתן  לאחד   -'  ח'  שדבריו  תמך  גם  אביו  והם  הסבירו  ששם  העריסה  היה  ב
 .מהאחים

רבנות יה  בישואין  פרטיים  ובשניבנבראשונה    ,פעמיים'  חנשאה  ל'  עכל  האמור  עולה  שמ
 .שתי הפעמים כדת משה וישראל

 . והוא שגירש אותה ברבנות' חילדים הם ילדיו של ה

וכל  הרישומים  בעניין  נעשו  תוך  הטעיה  מכוונת  של  רבנות  בית  שמש '  ג'  שאין  קשר  ל'  לע
 .בית הדין והרשויות

 שרות הגטכ

שם  שמורכב  משמות  שני '  ג'  ח'  ן  נפתח  על  שם  שכאמור  לעיל  תיק  הגירושין  וסידור  גיטי

 .האחים יחד

 .ע"ניסן תש' ירור השמות נעשה בחב

. ל  לא  בשימוש"והשמות  הנ'    ש'  חוהוא  שינה  את  שמו  ל',  שבעל  אמר  ששמו  מעריסה  ה
. 'חובכתובה  '  שהשם  הוא  .  ז.נכתב  שבת.  וכך  הוא  עולה  לתורה'  חלדבריו  הוא  נקרא  בשם  

הדין  הוגשה  הכתובה  הראשונה  שנעשתה  בנישואין  פרטיים  וכפי בדיעבד  התברר  שלבית  (
 ). שמובא לעיל

שבנו  נקרא   אף  האב  אמר,  מכיר  את  הצדדים  כבעל  ואשה,  עד  מטעם  הבעל  היה  אביוה
 . 'חוהיום הוא נקרא רק ' חלשמו הוסיפו '  שמעריסה 

 .'חמר שלבעל קוראים  וא,מכיר את הצדדים כבעל ואשה בי האשהא

 ".'חדמתקרי "הבעל והעדים נכתב שמו של הבעל בגט דברי  פיעל 

אבל  אינו .  ז.היות  ויש  לו  שם  עריסה  ושם  שינוי  ושם  העריסה  מופיע  בת,  עם  הדברט
וכותבים  את  השם "  דמתקרי"רומזים  לשם  הנוסף  במילה  '  חבשימוש  כלל  ובפרט  שעולה  לתורה  
 .ט וכפי שיובא לקמן באורך"בו נעשה שימוש בלבד כפסק המהרי

שם  העריסה  של  הבעל .  עבד  התברר  שהבעל  ואביו  שיקרו  בבית  הדין  בבירור  השמותדיב
' חיש להעיר שהעד של האשה שאמר שהבעל נקרא . מעולם  לא  הוסיפו  לו  שםו'  חאלא  '    שאינו  

 .דייק בדבריו

וכך  עולה  לתורה '  חכלל  אינו  בשימוש  והבעל  נקרא  רק  '    שם  זאת  היות  והדגישו  שהשם  ע
ועיין   (.ואפילו  לכתחילה  כך  היו  צריכים  לכתוב  בגט,  הגט  כשר"  'חרי  דמתק"ובגט  נכתב  

  ).אלוקים ניצב בעדת אל - בהמשך

ט  דן  במקרה  של  אשה  שנקראת "המהרי,    ט"תיבת  דמתקרי  נסמכת  על  דבריו  של  המהריכ
אנא  דמתקריא "בפי  כל  אבגלי  והסתפק  האם  שם  העריסה  היה  אביגיל  וחידש  שניתן  לכתוב  

שמות   ת  שמואליט  הובאו  בב"דברי  המהרי.  את  ידי  החשש  שיש  לה  שם  עריסהובכך  לצ"  אבגלי
 .בשם אבגלי' נשים אות א

את  דבריו  במקרים   ט  חלקם  חלקו  עליו  וחלקם  העמידו"אחרונים  דנו  בדברי  המהריה
 . מים בלבדימסו
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ואי "ה  "דב  "לקק  "סו,  ז"צק  "ס,  ה  איברא"דז  "ק  ס"סט  "יין  ספר  גט  פשוט  סימן  קכע
שמות  אנשים  ונשים  שם  מינדיל  שהביא  בדבר  מחלוקת  בין   י  תשובהחיין  עוד  פתוע".  תימא
שספר  טיב  גיטין  חולק  עליו   י  תשובהחט  וכתב  הפת"מהריכהש  שפירא  שעשה  מעשה  "מהר

 .ש"עי

ט  נאמרו "יהרשכתב  שדברי  המ)  'סימן  ו'  לק  אבן  העזר  כלל  אח(ת  פרח  שושן  "עיין  שוו
אבל ,  כגון  אבגלי  שיש  להסתפק  שנגזר  מאביגיל,  בשם  שיש  להסתפק  שהוא  כלול  בשם  אחר

 :לשונוה בשני שמות מחולקים כגון ראובן ושמעון לא יועיל שיכתבו דמתקרי ראובן וז

 חוד  למובהק  השםב'    אט  גכתוב  לנזכר  הרב  הכתב  שאחר  התירוץ  הםג"
 בר  גורה  האשר  כחר  אשם  למז  רש  ימתקרי  דבתיבתו,  מתקרי  דיכתובו

 לף  אשאלת  וגליו  רפות  כפר  עחיכת  לאחרו,  ל"נז  כבגלי  אשםט  ב"הריממ
ט "הרימ  מתקין  הא  לכאןד  עד,  בגלי  אשם  למי  דלא  דראהנ,  חילותמ
, זה  בה  זלולים  כהם  שהם  בהסתפק  ליש  ששמות  בלא  אחריו  אהנמשכיםו
 גון  כהםמ'    אהזכיר  בלכךו,  נחמה  מהמה  נכן  ואביגיל  מנגזר  שבגלי  אמוכ
 כלו"  בעיקרי  הכלל  שמצא  נלא  ולביגי  אזכיר  האלו  כוה  ליה  הכיוצא  ובגליא
 המ,  שמעון  וראובן  כוחלקים  ממות  שני  ששהם  כבלא,  טפל  הת  אפרטו"  וםש
 מצאנ,  מעון  שוא  העיקרי  ההשם  שאחרמ,  אובן  רמתקרי  דכתוב  ני  כועילנ

 זה  בארכתי  הכברו,  סול  פהואש"  ום  שכלו"  ברייקע  הכלל  וטפל  הת  אפרטש
 ". ו"ר נאווי נבתיר ש"מהר כפוסק הרב הדי יל עהסכים וחר אמקוםב

ט  אינה  כהבנתו "ם  זאת  גם  הרב  פרח  שושן  כתב  שרבני  ירושלים  כתבו  לו  שהבנתם  במהריע
וכתיבת  דמתקרי  רומזת  על  כך  שיש  לו  עוד  שם  והיות  וניכרת  לכל  בשם  אותו  ציינו  בגט  מהני 

ואין  לחלק  בין  שם  שנגזר  משם  אחר  לבין  שני  שמות ,  ודמי  לכתבו  חניכתו  וחניכתה  שכשר
 :שם לשונוה וז,  וסיים וכתב שמבטל את דעתו מפני דעתם. חולקיםמ

 מובהק  ההרבב  ל"וב  תרושליםק  י"יהע  להוא  הפסק  הלחתי  שב  רמן  זחרא"
 יינו  המתקרי  דאומרוט  ב"הרימ  מכונת  דכתבו,  ו"ר  נצחקי  יברהםר  א"מהרכ
 ם  שוא  הכל  לו  בניכרת  ושגור  הרייקע  השמה  שה  זט  גואה  רכל  להודיעל
, בגלי אמתקריא דנתתי אנתא, ותבים  ככשאנוד,  ה  ליש  שחר  אם  שלא  ובגליא
 כרת  נאינה  שפי  ללאא,  חר  אם  שה  ליש  שמודיעים  וורים  מנו  אה  זלשוןב
 מש  מדמיאו,  חר  אלא  ובגלי  אם  שתבנו  כבגלי  אשם  בלא  אכל  הפי  בנקראתו
 מובהק  הם  שלא  וניכתם  חותבים  כהיו  שבירושלים  שדעת  הנקיי  דההיאל
 קוראים  וותמים  חר  תורהפס  לקריאתם  בו  אטרותבש  שי  פל  עף  אלהםש
 היתה  שלפיו,  חניכה  בלא  אגרשים  מיו  הא  ללהם  שמובהק  השם  בותםא
ט "  פיטיןג[ש  "רא  הכדכתבוו,  להם  שמובהק  השם  מותר  יכל  לנכרת  ודועהי
 ין  בחלק  לש  יקום  מה  ממעתהו,  ]כךה  ו"א  ד"ח  ע"  פיטיןג['  התוסו]  '  טימןס
 כיוצא  וחנולה  ונה  חאביגיל  ובגלי  אגון  כאחר  ההשם  מנגזר  שנסתפק  שיכאה
 מאחר  דעמא  טתר  בזילד,  כיוצא  וידן  דנדון  כוחלקים  ממות  שהםש
 ורים  מם  הרי  הך  כמתקריא  דנתתי  אנת  אאמור  בי  כדעת  לראנוט  ה"מהרימד
 מכירים  וכל  הפי  במורגל  הוא  הזה  שרייקע  הוא  השזה  וחר  אם  שה  לישש
 ה  זוחלקים  משמות  לה  זין  בהמ,  כדכתיבנא  והאחר  מותר  יה  זשם  בותהא
 שוידח  שוא  החדוש  דמאחר  דמדחי  לאיכא  דהגםו.  שונו  לורףכ  ת"ע,  זהמ
 לא  אמנו  ממד  לא  למותש'    סרב  הכןו,  ושו  חידלא  או  בך  ליןט  א"הריממ
 . כיוצא וחנולה מהנולה ונחמה מהמה נגון כמש מו לדומהב

 נודעכ,  טפל  השם  הל  עורה  מקום  מכל  במתקריא  דתיבת  דם  גשכתבה  מו
 אחר  מל  מקוםמכ,  מתקריא  דכותבים  שוא  העוטא  מיה  לקרו  דשם  העלש
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 בטל מניא,  שמות  הין  בחלק  לאין  דעתם  דסכימהו  ה"רא  נ"מהר  ופשוטט  הגד
 ".ליונה עעת דעתם דפני מעתיד

חיים  שאל   ןיעי.  עשהמלכה  להועשו  כן  ,  כתבו  האחרונים  שכך  פשט  המנהג  בבתי  הדיןו
וכן .  ח"סימן  כ'  ישמח  לבב  חלק  א,  ד"כרת  הגיטין  סימן  ימזכרת  משה  מז,  )ח"סימן  ל'  לק  אח(

ועוד  וכן ח  "סימן  ל'  ל  הובא  ביביע  אומר  חלק  י"ע  יוסף  זצ"צ  מרן  הגר"עשה  מעשה  הרשל
      .מעשים בכל יום בבתי הדין שכך נוהגים

ט  שגם  במקום  בו  יש "שכתב  שדעת  המהריז  "סימן  ל'  בספר  חיים  שאל  חלק  א  ין  עודיעו
יש ם  ובכך  הגט  כשר  בין  א"  דמתקרי"דאי  בו  הוא  נקרא  וונוסף  יכתוב  על  השם  הספק  אם  יש  שם  

וכתב  שהאחרונים  חלקו  על .  תב  בגטכלו  שם  נוסף  שנשתקע  בין  אם  אין  לו  אלא  השם  שנ
וכתב .  ט  בזה  וכתבו  דלא  לכתוב  דמתקרי  אלא  במקום  בו  ודאי  יש  שם  אחר  אלא  שנשתקע"מהרי

ע  אפשר  לכתוב  דמתקרי  על  עיקר  השם  והגט "  בגט  לכושבנידון  שלו  שיש  ספק  אם  לכתוב  כינוי
 :לשונוה כשר וז

 בי  אהוראת  כחל  רמתקריא  דנתתי  אכתוב  לימר  מברית  סראין  מל  כברישו"
' ק  אלחח  ב"הראנ  מגדול  הרב  השר  אבגלי  אשםט  ב"הרימ  מרבה  התעודה

 רב  ההעלהו,  ביגיל  אשם  מגזר  נבגלי  אם  שם  אנסתפק  ולהד  ע"לסימן  
 ב  יד  כתמות  שספרש  ב"מ  כבגלי  אמתקריא  דנתתי  אנתא  יכתבוט  ד"הריממ
 הרב  וגיטין  המות  שרפס  במחהר  ש"הר  מרב  ההביאוט  ו"הרימ  מהרבל
 וכתי  דכמה  בה  זבר  דשר  פעשותל,  מרינן  אלימד  ומרינן  אמד  לרכנזש  ה"הרמ
 מתקריא  דבתיבת  וחל  רמתקריא  דנתתי  אנת  אכתוב  נון  דידןדנ  בא  הדיןוהו

 ולו  לם  אה  לקרו  דאשה  האת  זומרה  אהרואו  חר  אינוי  כה  ליש  שמז  רםש
 תיבת  בכינוי  הרמזו  וחל  רוא  העיקרי  ההשם  דעיקרי  המה  שאינו  דבודאיו
 ביבח'  ם  ן"הר  מישראל  דארעא  דאריה  מהרב  לחזינא  דיבראא.  מתקריאד
 דור  הדולי  גשם  מה  במטיט  ו"הרימ  מוראת  הל  ערער  ערא  קשים  נזרת  ערפסב
 תירה  ימתקריא  דכתב  ובגלי  אנתתי  אתנ  אתב  כמדלא  דן  כעשות  לכון  נא  ליכ
 א  לעולם  מו  זשה  אשמא  וביגיל  אחר  אם  שהה  להי  שרמוז  לבא  דראהי
 באמתו)  ק"דו  וין  שם  עיזה  למוכנה  סכתבתי  שקמן  לןייע.  (ביגיל  אקראתנ
 גדולים  הברי  דהרי  דו  זיא  הקות  תמהט  ד"הרימ  מרב  הל  עימא  תהואד
 נת  אבאומרוט  ד"הרימ  מרב  הדעת  דיראהו.  נימוקן  וטעמן  בראין  נמערעריםה
 בזה  דלא  אחר  אם  שהה  ליהי  שהכרח  במשמע  בינו  אבגלי  אמתקריא  דנתתיא
 י  כד  עחר  אם  שה  לש  ימא  שבגלי  אנתתי  אאמר  לרא  יי  כה  מבר  דיש  דורהה
 משפט  ובגלי  אמתקריא  דתב  ככי  המשום  ובגלי  אנתתי  אכתוב  לסופר  הדלח
 הדבר  וחר  אם  שה  ליש  דחייב  מינו  אבל  אבגלי  אדאי  ונקראת  שחייב  ילשוןה
 ם  אפק  סיש  דו  אה  זשם  בלא  אקראת  נאינה  וחר  אם  שה  ליש  דאפשר  דקולש
 רב  הברי  דישב  לראה  נן  כבגלי  אמתקריא  דתב  כלכך  וחר  אם  שה  לשי

 אחר  מל  מקוםכמו.  ט"הרימ  מדברי  במדוקדק  דמעיין  היראהט  ו"הריממ
ט "ימהר  מהרב  כובדא  עמעבד  לבם  ללאם  מא  לתראי  ברבנן  ודורות  הגדוליד
ה הי יאשר כמנם אכיוצא ושתקע נהאחד דלא אדאי ומות שתי  שה  ליש  בלאא
 ספרי  במבוארט  כ"מהרימ  כמעבד  לבנן  רמכי  סא  לבגלי  אנדון  כאופןה
ד "ס  בידינו  לעשה  מבא  שחרים  אנדונים  בעניותנו  בכתבנו  שכמו  ואחרוניםה

 לכ  שיב  חא  לי  אגט  בכתבו  לש  יה  זינוי  כם  אהסתפק  ליש  דכן  בנדון  דידןאם  
 בר  סחל  רמתקריא  דנתתי  אנת  אכתב  שהרואה  דבגלי  אנדון  לצת  קמי  דיקרע
 ון דידן נדשגם בלכה הדבר לצמו עתקוע לפין סמאןו.  אינו  וחר  אם  שה  לישד
 ".בגלי אנדון מובא טפי טדיףע



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

12 

ט  בכל  מקום  שיש  להסתפק  שיש  שם  נוסף  ניתן  לכתוב  על  השם  בו "מצא  שלפי  מהרינ
חלק  מהאחרונים  חלקו .    כשר  בין  אם  יש  שם  נוסף  ובין  אם  איןובכך  הגט"  דמתקרי"משתמשים  

עליו  וכתבו  שלא  לנהוג  כן  וחלקם  כתבו  לכתוב  דמתקרי  רק  במקום  בו  יש  ודאי  שם  נוסף  אלא 
 . שנשתקע

 :שכתבה " נימן סגיטין הזכרת משה מזכרתת מ"ושעיין בו

 לה  חחת  אפעם  שמר  אוא  הי  כרוך  במתקרי  דמתגרש  השם  בגט  בנכתבו"
, סים  נשם  בו  לקרוו,  מו  שת  אשינו  וכנסת  הבית  בצלאים  מו  לעשו  ובד  כוליח
, חתימה  בלאו,  ר  תורה  ספעליית  בלאו,  לל  כסים  נשם  בוד  עקרא  נא  לאולםו
 ו  לקרו  שסים  נשם  לרמוז  לרוך  במתקרי  דכתב  נכןל,  בד  לרוך  בשם  בם  איכ
 נשי  אגםו,  וכר  זהוא  שיוןכ,  וקבע  הלא  שי  פל  עף  אכנסת  הבית  בפומביב
 עיל לןייב ע"ג ע" דף סם  יאתר  פ"מוה  לצינו  מי  גוונאאכהו.  זה  מוכרים  זיתוב
 גם ןיעיו, בים רפני בכנסת הבית  ביה  השם  השינוי  דדיף  עה  זנדוןו,  ח"  מןמיס

 ".ד" עוףה ס" סףג ד"ל קותא'  דןמי סגן דוב רספר בכן

 :וזה לשונוח " נימן בסכן כתב שםו

 שעת  בי  כבירור  ביודע  שמר  אהוא  העןי,  יים  חמתקרי  דמגרש  השם  בנכתבו"
 שם  בם  אי  ככךר  ח  אקרא  נא  לבלא,  ליה  איים  חמותש'  ב  ביה  לרו  קמילהה
 א  לגםו,  ר  תורה  ספעליית  בלא  וקריאה  בא  לזכר  יא  לליה  אשם  ובד  לייםח
 מתקרי  דכתב  נכןל,  ודע  יינו  אחתימהו,  בד  ליים  חם  שם  אי  ככתובה  בכתבנ

 זה  ליוצא  ככל  בהוראה  השטה  פאשר  כמשוקע  הליה  אם  של  ארמוז  לייםח
 ".אורךד ב" יןמי סלעילו'  לותל א" טןמי ס'ק ב חליים חימר מייןע

 : שכתבט " עימן בסעיין עודו

 סים  נחד  ימותש'  ב  ביה  לרו  קמילה  השעת  בי  כפני  מהודה  ימתקרי  דנכתבו"
 י  כקרא  נא  לר  תורה  ספעליית  בכןו,  בד  להודה  ישם  בם  אי  כקרא  נלא  והודהי

 כתב  נא  לכתובה  בכןו,  בד  להודה  ישם  בוא  הכן  גם  חתימה  וההוד  ישם  בםא
 בד  לידיעה  בם  אי  כלל  כפקד  ילא  וזכר  יא  לסים  נשם  והודה  ים  שם  איכ
 נמצאו,  מילה  השעת  בכן  גם  סים  נם  שו  ליש  ששפחתו  מני  ביודעיםש
 רמוז  לתחילה  בתירה  ימתקרי  דכתב  נכך  לקריאה  מסים  נם  שמנו  מנשתקעד
 ןמסי  בעיל  לןיעי  וירנו  ערבני  בהוראה  הפשטה  שמו  כמשוקע  הסים  נשםל
 ".ד"י

 :ב" לימן סעזר הבןא'  ילק חומר אביעת י"ושעיין בו

 שתו  את  אלאמון  סמתקרי  דלמה  שר  בלי  אירשח  ג"תש  השוןח  ח"כ'    גיוםב"
פר   לסעולה  וותם  חכןו,  לי  אל  כפי  בקרא  נמגרש  ההנהו.  פול  ררת  בליגראא

 תבנו  כא  ללכןו,  חר  אם  שו  אהולי  אשם  בקרא  נא  למעודו  שאמרו,  תורה
 גט  ביןיעו,  ט"הרימ  מהוראת  כנשתקע  שחר  אם  של  ערמוזל"  לי  אמתקריד"
 א  לאםש,  צחק  ים  שיצור  קהוא  שקין  חשםב)  ז"ק  ס"ט  ס"כ  קןמיס  (שוטפ
. פנינו לו בהוחזק ששם  הלא  אנו  לין  אקין  חו  לוראים  קהכל  ולידה  הם  שודענ
 רמוז  לאה  במתקרי  דתיבת  שכיוןש,  זה  בגמגם  לשי,  קין  חמתקרי  דכתב  נאםו

 עז  לצת  קיהיהו,  חר  אם  שו  ליה  הא  למעולם  שפשר  אריה,  חר  אם  שו  להיהש
, )ח"  לןמיס  (אל  שייםת  ח"שוא  ב"חיד  הרן  מתב  ככןו.  ין  שםעי.  גט  הלע
 וראת  היכ,  מתקרי  דכתוב  לאיןש,  ורייה  טשםב)  ט"כ  קימןס  (רכה  בבשיוריו

 וראות  הורי  ממי  קיילוהע,  )ימתקר  דותבים  כשתקע  נספק  מאףש(ט  "הריממ
 מאי'  גשםב)  ב"לק  ק"ס  (שוט  פגט  התב  כא  בזהצכיוו.  ין  שםיעו.  בלוה  קלאו
 כתבן  כו.  לבד  במאי'  גכתוב  לישש,  דור  הדולי  גשםב,  )מחה  ששם  לינויכ(
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 ותא'    הימןס,  טג  (מד  חבשדיו,  )הלאהב  ו"א  ע"  מףד  (ין  דבית  דוראה  הספרב
, לי  אמתקרי  דגט  בכתבוש)  ב"  כימןס(ג  "  חב  לעלומותת  ת"שו  ביןיעו).  'ב
 ףד  (וסף  ייחי  וספר  בדידי  י"הגר  שיבראא.  נשתקע  וליהו  אנקרא  שדעו  יוליא
 שעת  בליהו  אנקרא  שרור  בהדבר  שנראהש,  "ליא  "שםב,  תבכ)  ב"ט  ע"צ
 ו  לש  ילכאורהו.  [ין  שםעי.  לי  אמתקרי  דליהו  אכתוב  לצריך  הלכןו,  מילהה
 המ,  שואל  ההרב  לכתבש,  )ב"ע  קימןס  (חדשות  היון  צנין  ברב  הדברי  מיועס
 שם  בוד  עקרא  נאינו  שיוןכ,  שתקע  נחשב  נמילה  השעת  בנקרא  שהשם  שדןש
 עת  בן  כקרא  נלא  שודעים  יהכלש,  ן  כדבר  הין  אדעתיל,  עז  לשם  בק  רהז
. 'כו ושתקע נשיב חא לל מקוםמכ, ועט ממן זלא אן כקרא נלא שאףו, מילהה

 זכרת  מל  שפנקס  באיתי  רכברו,  מדיע  נכי  אן  כלאו].  חלק  לישו.  ין  שםעי
 ם  שגט  בתבו  כעמים  פכמהש,  צרים  מבני  רל  שין  דית  בעשה  מהוא  וגיטיןה
 תבנו כאשה הבי אשם בגםו. פי טקיאי באינהו דבודאיו, לבדב" ליא "מגרשה
 ל  מקוםמכ,  פאל  רקרא  נמילה  הבשעת  ששער  ליש  שי  פל  עףא,  לבד  בפולר
 ל  כפי  בקרא  נאביה  שעידה  משההאו.  ואות  רעיניו  שה  מלא  אדיין  ליןא
 אףש,  תבכ,  ברהים  אשם  בשים  נעזרת  בביב  חןם  ב"המהרו.  לבדב"  פולר"
. ברהים  אלא  אגט  בכתוב  לין  אברהם  אשם  בעולם  מקרא  נמא  שפק  סש  יםא
 שה  אודותא,  תבכ)  ב"לק  ק"ס  (שוט  פגט  בםג.  נואל  משם  בם  שין  עודיעו

 מה  שיקר  עם  אפק  סההיו,  )נה  חם  שיצור  קהואש  (נונה  חכל  הפי  בנקראתש
 ארותת  ב"שוע  ב"עו.  (ש"ע.  לבד  בנונה  חכתוב  לדור  הדולי  גהורוו,  נהח
, אשיל  רשםב)  ז"ט  קימןס  (פוד  אגור  חספר  בתבב  כ"כיוו).  ו"  לימן  סמיםה
 קראת  נא  למעולם  שמרה  אאשה  הולםא,  חל  רלה  שעיקרי  השם  שידועש
 סכמנו  האן  כףא.  ין  שםעי.  לבד  באשיל  רגט  בכתבו,  לבד  באשיל  רלאא,  חלר
 מגרש  הבי  אשםב.  לבדב"  פולר  "אשה  הבי  אשם  בכןו.  לבדב"  ליא  "כתובל
ת "שוע  ב"עו.  שים  נזרת  עספרש  ב"מכ,  שפטו  מן  כיכ"  לאמוןס  "תבנוכ
 ם  שתבו  ככןם  גש)  ד"ל  רימןס  (פוד  אבחגורו,  )ג"  מימןס(ד  "  חב  לעלומותת
, )ב"  עט"קג  ד"  כותז  א"  מימןס  (ולה  בקושר  מגט  ביןיעו.  אמור  כאשילר
ת "שוכ  ב"במשו,  )ט"  יימןסק  אבן  העזר  חל  (סלתון  מיהודה  לזאתת  ו"בשוו
 ".ש"ע). ' דותב א" כמןיק אבן העזר סחל ('ק ג חלומר אביעי

, כך הוא נקרא בפי כל, שזהו  שם  העריסה שלו'  חנידון  דידן  צריך  לברר  מה  דינו  של  בם  כן  א
במקרה  שלנו ,  משתמש  בזהות  אחרתאבל  הוא  .  כך  הוא  עולה  לתורה,  משפחתו  חבריו  ומכריו

פונות   ה  הרשויותזוכך  הוא  מציג  את  עצמו  כלפי  הרשויות  ומן  הסתם  בשם  ,  בזהותו  של  אחיו
ובמעשה  בית  הדין  לעניין  ילדיו )  השניה(שם  זה  נכתב  בכתובה  ',  אליו  במכתבים  בדיבור  וכו

 .וכפי שהובא לעיל'  ששנרשמו על שם 

דינו  לא  גרע  מכל  מי '  ששויות  הוא  מציג  את  עצמו  כצד  אחד  ניתן  לומר  שהיות  וכלפי  הרמ
, ונקרא  בפי  הרשויות  בשם  אחד  ובפי  מכריו  וחבריו  בשם  אחר  ,או  הוסיף  שם  ששינה  את  שמו

אלא  שגם  בזה  נהגו  בתי  הדין  בארץ  ששם ,  בגט'  שאולי  אפילו  צריך  לרשום  את  השם  ג  "וכה
 .מצויין בגטשנכתב בתעודות בלבד ולא משתמשים בו הוי כספק נשתקע ולא 

השתמש  בו  במטרה  להסוות  את  זהותו  וכחלק '  חצד  שני  היות  ושם  זה  הוא  שמו  של  אחיו  ומ
ולכל  מכריו  ברור '  חאולי  השם  כלל  לא  צריך  להכתב  כי  ל.  ז.מלקיחת  זהות  אחיו  כולל  מספר  ת

עם  זאת  יש  לציין  שגם  במקומות  בהם  לא  היה  חייב  לכתוב ".  זהות  שאולה"שאין  זה  שמו  אלא  
 .הוא עדיין השתמש בשם של אחיו' בבית הדין וכו) השניה(ו של אחיו כגון בכתובה את שמ

ונידון  דידן  דומה  ממש  למקרה "  ישראל"מצא  שמידי  ספק  לא  יצאנו  איך  להתייחס  לשם  נ
שהובא  לעיל  בחיים  שאל  סימן  לז  על  שם  שיש  בו  ספק  האם  לכתוב  או  לא  ועל  זה  כתב  שגם 
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כ  הוא "א  ו,שהיה  שם  ודאי  ונשתקע  יש  לכתוב  דמתקרי  יודוט  וסוברים  שרק  "החולקים  על  מהרי
 . הובא לעיל גיטין הזכרת משה מזכרתת מ"ו בשוכמו שכתב הדין בנידון דידן

כדי  לרמוז  על  כך  שיש  לו  שם  נוסף "  'חדמתקרי  "נראה  שהיה  צריך  לכתוב  ,  האמור  אורל
 .הו שמוכי מבחינת הרשויות ז, שבו פונים אליו למרות שזה אינו שמו האמיתי

וצריך  להתעלם  לחלוטין  מהשם '  חם  אם  נאמר  שבמקרה  זה  לא  היה  צריך  לכתוב  דמתקרי  ג
 ף  על  פי  כן א,  שהרי  זה  אינו  שמו  אלא  שמו  של  אחיו  ומדובר  באחיזת  עיניים  ולא  בשמו  ממש  'ש

 .ט"כדברי המהרי הגט כשר

ין  חקירת  השמות בעניין  סתירה  בז  "  טימן  סעזר  הבן  ה    אלק  חומר  אביעת  י"ושעיין  למרן  בו
, גט  בכתוב  לקבענו  שפי  כנכון  הי  כתברר  הצרה  קקירה  חלאחרו,  וכתב,  לכתוב  בשטר  הכתובה

 .ואם כן הוא הדין במקרה דידן, הוגן כבעל הם שכתב נא לבכתובהו

וכפי  'חתנאל נהיה ' חל האמור יש להוסיף לרווחא דמילתא שכפי הנראה שם העריסה של ע
 .שרד הפניםשמופיע בתעודת לידה בתיק מ

נצרכת  לפי  מנהג  בתי  הדין  של  שם  עריסה  שהשתקע  יש '  חך  שכתיבת  דמתקרי  על  השם  כ
ועל  כגון ט  "  עימן  סגיטין  הזכרת  משה  מזכרתת  מ"ושכפי  שכתב  במקרה  דומה  ב  לכתוב  דמתקרי

 . "אלהים ניצב בעדת אל"זה נאמר 

 .ואף לכתחילה מצא שהגט שניתן כשרנ

 סקנותמ

וממנו  התגרשה  ויש  לרשום  זאת  במשרד .  [...]  ז.ת'  ג'  יתה  אשתו  של  חה.  [...]  ז.ת'  ג'  ע.  א

 .כפי שמופיע במשרד הפנים נכון להיום, [...]' ג'  ולא של ש, הפנים

ולא [...]  '  ג'  וע,  [...]ז  .ת'  ג'  הם  ילדיהם  של  ח.  [...].  ז.ת'  ג'  ונ.  [...]  ז.ת'  ג'  הילדים  ת.  ב

 . נכון להיוםכפי שמופיע במשרד הפנים, [...]' ג' של ש

ביטוח  לאומי  ושאר  הרשויות  לשנות  את  הרישומים ,  בית  הדין  מורה  בצו  למשרד  הפנים.  ג

 .'ב-ו' בהתאם לאמור בסעיפים א

 .'מזכירות בית הדין תעדכן את הפרטים בתעודת הגירושין בהתאם לאמור בסעיף א. ד

 .כשר ואף לכתחילה' על ידי בעלה ח' ג' הגט שניתן לע. ה

 .ואביו בית הדין ייתן החלטה נפרדת' יוב בהוצאות את חבעניין ח. ו

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ
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