
 

 

 בסייעתא דשמיא

 סימן קכ"ט שאלות לעיון וחזרה

מה מקור דין שם בכתיבת גט? האם הוא מן התורה או מדרבנן? האם גט שונה  .1

משטרות בזה? האם יש לחלק בין שם האיש לשם האשה? האם כתיבת סימן מובהק 

 יכולה להועיל?

רעת מהי הכ מהי תקנת רבן גמליאל? מה נחלקו ר"ת והבה"ג ומה נימוקי מחלוקתם? .2

 הרמ"א ומתי נוהגים לכתוב אף לדעת הרמ"א וכל שום?

מה הדין יש והאשה? מה הדין בלא כתב שמם? מה מקור כתיבת שם אבי הא .3

האם יש הבדל  ומה הדין אם כתוב הכהן בזמן שאינו כהן? כשכתב שם שגוי בדיעבד?

 בכל הנ"ל בין מגרש בעצמו או על ידי שליח?

 הכהן או הלוי? כדו'? האם כותבים בגט תארים כגון הרב ו .4

מה מקור החילוק בין 'דמתקריא' לבין 'המכונה' מתי משתמשים בזה ומתי בזה? מה  .5

 הדין טעה וכתב להיפך?

האם עיקר שמו הוא מקום הכתיבה או מקום הנתינה? מה הדין כשאין יודעים את שם  .6

מקום הנתינה במקום הכתיבה? והאם צריך לכתוב שם שנקרא בו במקום אחר? 

 ועיל ללכת למקום אחר ולהחזיק שמו שם ולאחר מכן לתת שם את הגט?האם מ

 משתמשים ולא משתמשים כולם שבו כינוי שם לאדם כשיש בגט לכתוב צריך איך .7

 ?לעז שם  הוא כשהכינוי הדין ומה המקורי בשמו כלל

אבל אין משתמשים בשם זה כלל אלא בעלייה לתורה כיצד מחמת חולי נשתנה שמו  .8

 ט?צריך לכתוב בג

 מה דין שם שנשתקע? מה נקרא השתקע?  .9

מהו פתרונו של המהרי"ט בשם שלא ידוע כיצד היה נקרא בתחילה ומתי עוד ניתן  .10

 להשתמש בזה?

אדם שיש לו שני שמות האחד לועזי והאחד עברי ומשתמש יותר בלועזי, איזה שם  .11

ראוי להקדים ואיך כותבים על השם השני דמתקריא או המכונה ומה הדין כשהשם 

 הלועזי הוא שמו שנשתנה מחמת חולי?

 



 

 

 

אדם שקראו לו בעת הברית בשני שמות אחד עברי ואחד לועזי ונקרא בשתיהם, איך  .12

 ט?ראוי לכתבו בג

אחד ששמו מעריסה הוא יצחק אייזיק וכן נקרא לתורה וגם חותם בשני השמות יחד,  .13

 ?בד, איך צריכים לכתוב את שמו בגטיק ליזהאנשים הוא נקרא בשם איכל ורק בפי 

אדם שיש לו שם אחד בו עולה לתורה ושם אחר שבו חותם במסמכים רשמיים, איזה  .14

 שם הוא העיקר? 

בשם מומר ומהו הויכוח בין החתם סופר והר"ש קלוגר מהו חידושו של רבינו תם  .15

 בשמות לעז?

מהו חידושו של המהרי"ק בשורש פ"ו על שם כינוי שוודאי אינו שמו ומה דעת   .16

 הפוסקים בזה?

מה ההבדל בתעתיק בין שמות לעז לשמות עבריים? כיצד כותבים שם הנמצא   .17

הדיון כיצד לכתוב בתורה באופן אחד אולם האדם עצמו חותם בתעתיק אחר? מה 

 שמות עבריים חדשים ואיך המנהג בבתי הדין?

מה ההבדל בין מנהג הספרדים לאשכנזים בתעתיק שמות? וכיצד יש לנהוג באופן  .18

שהבעל והאשה מעדות שונות או כשמקום קבלת הגט ונתינתו שונים במנהג 

 הכתיבה?

 בזה? מתי משתמשים בפתרון נתינת שני גיטין? מה הבעיות שיכולות להיות .19

 אדם שהחזיק עצמו במקום אחד כבן שמואל אולם שם אביו אינו כן, כיצד יכתבו בגט? .20


