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 מבוא
י"ח היא ספרות שמות  - אחת מיצירותיה הספרותיות הגדולות של יהדות גליציה במאות הט"ז

את אופני כתיבת שמות אנשים ונשים במסמכי  ומתארת ספרות לקסיקלית המתעדת זו .גיטין

של שמות וכינויים ואף את דרכי הגייתם וכתיבתם ההלכתי הגירושין והנישואין, את מעמדם 

 של שמות ערים ונהרות לצורך כתיבתם המדויקת בטופס הגט.

ספרות 'שמות גיטין' מוגדרת בספרות המחקר כשייכת לסוגה הספרותית של ספרות מקצועית 

החלה להתפתח במוצאי ימי הביניים באשכנז ובין היתר כלולים בה ספרי שספרות , הלכתית

עם המעבר של המרכז היהודי מזרחה במאה הט"ז  שוחטים ומוהלים., י סת"םסופרהדרכה ל

על מוצא השמות  יםמילוני יםהתבססו סדרי שמות גיטין לכלל רשימות מסודרות בתוספת הסבר

 דויקת.העברי והלועזי ודרך כתיבתם המ

סופרי בתי ספרות שמות גיטין שימשה אבן יסוד בפסיקה הרבנית בתחום הגיטין והקידושין ו

נעזרו בה בעריכת טפסי הגיטין. ספרות זו בכוח סמכותה שימשה ככלי הכרעה רב חשיבות הדין 

בפולמוסים הלכתיים רבים בנושאי גיטין וציטוטים מתוכה הובאו פעמים רבות בספרות השו"ת 

מאז  בבתי הדין ןשל רשימות אלו והשימוש הרב שנעשה בה ןים. למרות חשיבותוהפוסק

בשנת לקראת סופה של המאה רק לא הודפסה ספרות זו עד למאה הי"ז ו ,הט"וות הי"ד והמא

, ומאז ועד היום ממשיכה ספרות כנספח לשולחן ערוך חלק אבן העזרלראשונה הודפסה  1694

 בבתי הדין.זו להידפס ולשמש ככלי עזר חשוב 

בידי רבנים ו הספרות המודפסת של סדרי הגיטין אינה אלא קצה קרחון של כתבי יד שהוחזק

ומראשית צמיחת הריכוז  מה'מולדת' באשכנזמסורות פסיקה בתחומים אלו ו ופוסקים ושימר

. כתבי יד אלו היו חלק מארכיוני בתי הדין ששימרו טפסי גיטין ומסורות וגליציה היהודי בפולין

לניסיונות הייתה במקביל תיבה מקומיות. הבאתם לדפוס של סדרי 'שמות גיטין' במאה הי"ז כ

וליצירת מרחב יהודי משותף העונה לאותם כללים תחביריים  המסורות השונותהאחדה של 

 ולשוניים.  

הנראית ממבט חטוף כרשימות שמיות ודקדוקי הלכה אזוטריים, חושפת  ,ספרות 'שמות גיטין'

ותיאורטית  יין עולם עשיר של תיעוד אשר נלוותה אליו עבודה בלשנית, דקדוקיתבפני המע

מומחים מיוחדים נעשתה על ידי האוספת אל קרבה מסורות פולקלוריסטיות עשירות. עבודה זו 

, מעבר היהודים מאשכנז מזרחה. ההלכה בעת החדשה המוקדמת גדולי פוסקיעל ידי ולתחום 

, אשר הושפעו מהסביבה האירופאית בה חיו ריאת שמות החולגרם לשינויים בדרכי ק למשל,



 

ונוספו לה שמות והגיות גם היא,  המסורת האשכנזית של הגיית השמות השתנתההיהודים. 

במחקר היסטורי לצד עבודת הבירור ההלכתי אף  כותבי ספרי השמות עסקו תהסלאווי מהשפה

את משמעות ביררו כמו כן  .ברייםוביררו את מקורם של השמות העהשמות חקר השייך לתחום 

ואת , את שמות הכינוי המיוחדים הנלווים לכל שם עבריחקרו אחר מקורם ובדקו  שמות הלעז

 דרכי התעתיק הפונטי של שמות לועזיים. 

 נושא המחקר ושאלת המחקר
נושא המחקר בו אתמקד יהיה דרכי התהוותה של ספרות זו בעידן הדפוס, תוך מבט על 

מקומית,  תרבות ביחסים שביןהשונות המקופלות בתוך מרחב זה ההיסטוריות המשמעויות 

 עלעל ההלכה ו הועיצובו בעת החדשה המוקדמת והשלכותי תרבות הספרנדידה, התגוונות, 

 החברה.

והיא  ,נחקרהתוארה ולא מתוך עיון ראשוני בחומר המחקר התוודעתי לתופעה שעדיין לא 

כים שבהם הועברו והשתמרו מסורות קהילתיות מקומיות בכתבי קיומם של ארכיוני בתי דין וגנז

יד גם לאחר התפשטות הדפוס ועיצוב ארון הספרים היהודי בצורתו הידועה לנו. סדרי גיטין 

ושמות גיטין המשיכו להתקיים במשך תקופה ארוכה כסוגה ספרותית עצמאית עד לכניסתם 

במסגרת המחקר אנסה לבחון את  לתוך ספרי ההלכה המודפסים, שולחן ערוך ומפרשיו.

הדגמים השונים של עיצוב ספרי ה'שמות' בתוך ארון הספרים היהודי במאה הי"ז ואת 

 .בעת החדשה המוקדמתהמשמעויות הגלומות ביצירה זו להבנת השיח הפנים יהודי 

כיצד נוצרה והתפתחה ספרות 'שמות גיטין' כיש : שאלות המחקר אשר אשאל במסגרת זו יהיו

ומה היו שיטות המיון והקטלוג של כותבי  של יצירה זו בתקופה זו? מה היו מקורותיהמאין 

כיצד התייחסו מה היה חלקם של מקורות חוץ יהודיים בעיצובה של ספרות זו? ספרי ה'שמות'? 

? בחינת שבאו מן ה'חוץ' האירופיולהשפעות התרבותיות  ,לשמות חדשיםבתרבות הרבנית 

תרבות הספר בעידן תשומת לב על המעבר מכתבי יד למשמעותה של ספרייה זו תעשה מתוך 

 בעת החדשה המוקדמת.נוספות שלאחר הדפוס ולתמורות 

 מטרת המחקר ותרומתו המשוערת
 תוךמחקר דרכי התהוותה של ספרות גיטין יעזור להבין את דרכי הפצת הידע ההלכתי וארגונו 

ות מקצועית הלכתית. מטרתו של המחקר היא להפנות מבט לספרות זו דגש מיוחד על ספר

של שמות גיטין שלא נחקרה עד היום ולהבין טוב יותר כיצד נוצרה ספרות זו בעת החדשה 

דרך להבין היא ספרות זו, מטרת המחקר  י אודותמחקר ביבליוגרפי ותיאורלצד  המוקדמת.



 

ושל תהליכי מיון, קטלוג, האחדת ידע לכתי הידע ההשל  ארגוןהצורות את  העיון בסוגה זו

 במאות הט"ז והי"ז. ודפוס 

הן הנוצרית  :השפעת הדפוס ותפוצתו במרכז אירופה ומזרחה שינו את פני החברה האירופית

והן היהודית. ישנם ויכוחים בין החוקרים על מידת מרכזיותה של התפשטות הדפוס כגורם 

קומו של הדפוס והשפעתו על דרכי העברת הידע המייצר שינוי, אבל אין ספק כי הבנת מ

 פנהתותפוצתו הינם משמעותיים מאוד להבנת העת החדשה המוקדמת. במסגרת המחקר א

כתבי הזכויות הלא יהודיים,  דרכי רישום השמות היהודיים במסגרת בתי המשפטלעיין בגם 

את ההיבטים המורכבים של רישום השמות ודרכי הזיהוי במרחב העירוני  אבחןו ,וכיוצא בזה

 החדש המתפתח באירופה בעת החדשה המוקדמת.

לבד מתרומתו המשוערת של מחקר ספרות 'שמות גיטין' להבנת השמות העבריים ודרכי 

עיצובה של ספרות ההלכה, הרי שמחקר זה פותח פתח להבנת עולמם התרבותי של היהודים 

, שהינה תוצר מובהק של מצב היהודים בארצות פזוריהם ,בתקופה זו. ספרות 'שמות גיטין'

פותחת חרך לעולם היהודי הדו לשוני במרכז אירופה ומזרחה. דרך העיון בספרות זו ניתן 

חסים העמוקים והמורכבים בין היהודים לסביבתם הנוכרית, ולראות כיצד ניסו בילהתבונן 

יתרום מחקר זה  ,את הזהות העברית מול שפת הלעז המקומית. בנוסףרבנים ופוסקים לעצב 

שיח היהודי כפי שהיא נראית מנקודת מבט של השל מהפכת הדפוס להבנה מדויקת יותר 

 ובמדפי הספרות המקצועית הנושאת אותו. לכתיהה

 מצב המחקר
 ילינק,אהרן  חוקר חכמת ישראל במאה הי"ט,נושא זה של ספרות שמות גיטין טרם נחקר. 

שתי עבודות ביבליוגרפיות בקונטרסים מיוחדים שפרסם בשם 'קונטרס המזכיר' בשנת כתב 

כל לא הוקדש . אך מעבר לכך 1893בוינה ושוב במהדורה מתוקנת ומורחבת בשנת  1877

למחקר זה. אולם ראשוני ה למעלה מתשעים כותרים המהווים מקור נמחקר לתחום זה. ילינק מ

לא נחקרו התעודות וכתבי היד ולא נחקרו המשמעויות השונות  ,תחוםעדין לא נעשה דבר ב

 הכרוכות בדרכי עיצוב כתיבת שם הלעז בגט העברי. 

שלמה י' שפיצר מאמר שכותרתו 'ספרי שמות גיטין כמקור לחקר פרסם פרופ'  2002בשנת 

רם נעשה 'למיטב ידיעתי ט , וכתב:בתחום מחקרי זהזובה תיאר את הע ובושמות גברים ונשים' 

איסוף שיטתי מתוך ספרי הפוסקים הראשונים של החומר הרלוונטי לעניין השמות וכן של חומר 



 

לא רק למעשה אולם  1שיש בו להאיר את ידיעותינו באשר לתקופה זו המכונה תקופת האופל'.

 איסוף השמות לא נעשה אלא אף תיאור שיטתי של ספרייה זו לא נעשה.

תרבותי בצורות ארגון ועיצוב הידע הן באופן כללי  במחקר ההיסטוריכיום יש ענין הולך וגובר 

 עסק בסוגייתאמנון רז קרקוצקין מאוניברסיטת בן גוריון פרופ' והן בעולם הספר העברי. 

תהליכי הקודיפיקציה ביצירת החיבור שולחן בהדפסת הספר העברי והיחסים עם הצנזורה וכן 

אלחנן ריינר פרופ' דמת בעולם היהודי. ערוך ומשמעותו כמהפכה בעת החדשה המוק

מאוניברסיטת תל אביב עמד אף הוא על היבטים שונים בתרבות הלימוד כתוצאה ממהפכת 

בהנחיית  Pennוכעת נכתבת עבודת דוקטורט על ידי תמרה אייזנברג באוניברסיטת  ,הדפוס

 בי יד לדפוס.דוד רודרמן ואלחנן ריינר על עיצוב ספרות השו"ת והידע ההלכתי במעבר מכת

עבודת מחקר זו על התהוותה של ספרות שמות גיטין משתלבת במגמות אלו הבוחנות את 

ביא פרספקטיבה תקוותה לההדרכים השונות של עיצוב הספר העברי בעת החדשה המוקדמת 

 המתעצבת בעולם הספר המודפס.ייחודית  סוגה הלכתיתחדשה על 

 דרכי המחקר המוצעות
ספרות זו של 'שמות גיטין' ומשמעויותיה ההיסטוריות, אגש בתחילה  כדי לעמוד על טיבה של

לעבודה ביבליוגרפית מדויקת של בחינה ותיאור הממצא הקיים בכתבי יד ובדפוס מהמאות 

 הט"ז והי"ז בתחום זה. 

. 1694ועד לשנת  1480משנת  ,המחקר יתמקד במאתיים שנות התפתחותה של סוגה זו

המחקר תהיה בשנות השמונים של המאה הט"ו באשכנז  נקודת ההתחלה בציר הזמן של

ונקודת הסיום תהיה בהדפסת הספר בית  בכתב יד, בחיבור סדר הגט של ר' יעקב מרגליות

משום חיבורו של ר' יעקב מרגליות בחרתי לפתוח בבפיורדה שבאשכנז. 1694שמואל בשנת 

יטב את המסורות משקף ההוא והחיבור החשוב והנפוץ ביותר למסדרי הגט שהוא היה 

הדפסת רשימת משלהי ימי הביניים. נקודת הסיום של עבודת המחקר תהיה ב האשכנזיות

שום מ על שולחן ערוך אבן העזר בית שמואלשל ר' שמואל מפיורדה בחיבורו הגדול השמות 

סמנת את סיומה של תקופת סדרי השמות הקהילתיים המקומיים ומהווה אבן דרך שהיא מ

ראשונה נדפסה במהדורת השולחן ערוך רשימה כוללת ומשותפת לשמות משמעותית בכך של

                                                           
 ואלה שמות, מחקרים באוצר השמות היהודיים, כרך שלישי, אהרן דמסקי )עורך(, ירושלים תשס"ב, עמ' קמ. 1



 

ספרדיים ואשכנזיים אשר התקבלה כסמכות המובהקת בתחום ה'שמות' בכל המרחב האשכנזי 

 באירופה. 

לצד תיאור המצאי הקיים בספרות זו, אבחן את תפקיד הארכיונים וגנזי בית דין ששימשו את 

אעמוד על תופעת קיומם  ,ראשוני של החומר בתחום השמותהדיינים והרבנים לתיעוד ואיסוף 

דרכי עיצובו ואבחן את של ארכיוני בתי דין שם גנוזים טפסי גיטין לצורך תיעוד שימור ומעקב 

 וארגונו של החומר הארכיוני אל תוך ספרות ההלכה בחיבורי המאה הט"ז ובדפוסי המאה הי"ז. 

בחינה זו תעשה מתוך הפניית מבט לקיומם של ארכיבים משפטיים ועירוניים בעולם הנוצרי 

הסובב, תוך תשומת לב לחדירת הדפוס והשפעתו על ארגון החומר הארכיוני בעולם המשפטי 

 בארצות הנוצריות באירופה.  

ההלכה יהווה נדבך חשוב להבנת עולם לצד תרומתו להבנת מהפכת הדפוס תקוותי שמחקר זה 

 היהודי ויתרום גם לחקר התמורות בדרכי עיצוב הידע והעברתו הנוגעות גם לזמננו.

 פרקי המחקר

מבוא הסוקר את תחום סדרי הגיטין וספרות 'שמות גיטין' תכלול המוצעת עבודת המחקר 

על סקירה כללית ומקיפה  יכלולק ראשון פרהשלושה פרקים מרכזיים. לצד ההלכתי,  וומעמד

משורשיה האשכנזיים ברשימות בכתבי יד מן המאה הי"ד , שמות גיטין לסוגיה השוניםספרות 

דגש מיוחד יינתן ליצירה ההלכתית של ועד להתרחבותה למונוגרפיות שלמות במאה הי"ז. 

המרחב הגליצאי בראשית העת החדשה ולאופן בו התעצבה והתפתחה במרכז זה סוגה 

 הגט בבתי הדין עד לימינו.הממשיכה להשפיע על סדרי זו, ספרותית 

תאר את תהליך עמוד על צורות ארגון הידע בעת החדשה ואהמחקר אעבודת בפרק השני של 

ואבחן בהרחבה תופעה התפתחותם של ספרי השמות מתוך ארכיוני בתי הדין המקומיים 

לאורך  אלו להתקיים כתבי יד המשיכואופן בו את הייחודית זו של רישומי ופנקסי בית הדין ו

 הדפוס.מהפכת בעידן שלאחר המאות הט"ז והי"ז 

אעמוד על הצורות והמיקומים השונים של סדרי והאחרון של עבודת המחקר, בפרק השלישי 

וקהילתיות לארגון מדינתי ויצירת המעבר מלוקאליות אבחן את ושמות גיטין בעולם הדפוס 

דרכים השונות בהם וך מבט לתעולם הדפוס במאה הי"ז  מרחב אשכנזי ויהודי משותף דרך

 במהדורותיו השונות.ה'שולחן ערוך'  מתעצב



 

 ביבליוגרפיה 
אסקור מקורות ראשוניים של ספרים וכתבי יד העוסקים בפירוט בסדרי גיטין וסדרי שמות  להלן

מקורות אלו יהוו את התשתית אשר עליה תערך עבודת המחקר. במקורות אלו התפרסמו  .גיטין

לראשונה רשימות של שמות תוך הכרעותיהם השונות של המחברים בפרטי ההלכות הנוגעות 

 לשמות בגיטין.

 מקורות ראשוניים

 1694בית שמואל, ר' שמואל בן אורי שרגא פייביש, דיהרן פורט תמ"ט, פיורדא 

 1670ים, ר' מיכל ר' יוזפש, קראקא ברכת המ

 .כ-טו , עמ'ב )תשמח(-, א16, מוריה 'צ 'דיני גיטין לתלמיד מהרי"ל, שפיצר, א

 .דרכי משה הארוך, ר' משה בן ישראל איסרלש

-121 , עמ' , קובץ על יד טז )תשכו('א ,קופפרהלכות הגט אשר יסד רבינו יצחק ב"ר שמואל, 

144. 

 .1611היילפרון, לובלין  זכרון משה, משה בן אליעזר

 ים של שלמה, גיטין, רבי שלמה לוריא. 

 .1599לבוש הבוץ והארגמן, ר' מרדכי יפה, קראקא 

 .1666נחלת שבעה, ר' שמואל סג"ל, אמסטרדם 

סדר הגט הארוך והקצר למהר"י מרגלית, נדפסו עם הגהות והערות על ידי הרב יצחק סץ, 

 ירושלים תשמ"ג.

ח )תשמו( -, ה14, מוריה 'ע '.[ סץ, יR.479סדר גט בקהילות הונגריה ]באוסף סמינר שכטר 

 .יג-חעמ' 

 .סדר גיטין, יצחק הערשקאוויטש, ברוקלין תשמ"ח

 .1657ספר שמות, רבי שמחה ב"ר גרשון הכהן, וינציה 

 .ז-ב ', עמב )תשמה(-, א14, מוריה 'ע 'שאלת רבינו מנחם מאן בכרך בשמות גיטין, סץ, י

 



 

 ספרות מחקר

 

 .ספרות המחקר המרכזית אליה אדרש בעבודה זו לארבע קטגוריות מרכזיותניתן לחלק את 

הראשונה היא ספרות היסטורית כללית על התקופה של ראשית העת החדשה ועל מצב 

. הקטגוריה עם דגש על מחקרים בתחומי המשפחה הנישואין והגירושין היהודים בתקופה זו

ספרות מחקר בתחום הספרות המקצועית וסדרי גיטין. קטגוריה שלישית היא השנייה היא 

ספרות הנוגעת לחקר השמות ושמות יהודיים וקטגוריה רביעית היא ספרות מחקר הנוגעת 

 למהפכת הדפוס, כתבי יד, ארכיונים ופנקסים.

 עת החדשהמוצאי ימי הביניים ובראשית ההיסטוריה, יהודים ומשפחה ב

 .ה"תשס ,אמהות וילדים, חיי משפחה באשכנז בימי הביניים, ירושלים ,'א ,באומגרטן

 .תשמ"ו, פרשיות מהווי יהודי איטליה במאה הט"ז, תל אביב ',בוקסנבוים, י

מא )תשל"ו(,  ,, "מעמד הרבנות בהנהגתן של קהילות אשכנז במאה הט"ו", ציון'ברויאר, מ

 .67-47עמ' 

 תשל"ו. ,, ירושלים, רבנות אשכנז בימי הביניים'ברויאר, מ

 .תשמ"ו ,המומרים במלכות פולין וליטא, ירושלים ',גולדברג, י

 תשל"ב. ,, התורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים, ירושלים'גידמן, מ

 תשמ"ד. ,דרכיהם וכתביהם בהלכה, ירושלים :, חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים'א' דינרי, י

 בני ברק, תשנ"ה., שרשי מנהג אשכנז, 'המבורגר, ש

, ארוס אירוסין 'אונות ושלמות המשפחה בקהילה היהודית באיטליה'-אין'' ר',ויינשטיין, 

 .173 – 159תשנ"ח, עמ'  ,, ירושליםי' )עורכים( גפני י',ואיסורים, ברטל 

 תשס"ז. ,נישואין נוסח איטליה, ירושלים ',ויינשטיין, ר

-עשרה והשש-גרשום באיטליה במאות החמשעילות להתרת חרם דרבנו '', 'וסטריך, א

 227-256' מ, ע(תשנ"ב), מחקרי משפט, ט, ''עשרה

, גחלתן של חכמים: פרקים בתולדות הרבנות בגרמניה במאה השש עשרה ובמאה 'זימר, י

 .1999 ,ירושלים–שבע-עשרה, באר-השבע



 

 .תשס"ו ,ירושליםגליקל, , 'טורניאסקי, ח

 .תש"ט ,ניו יורק, תולדות הפוסקים, 'טשרנוביץ, ח

 .215- 177מח )תשמ"ג(, עמ'  ,, ציון'תקנות נגד ריבוי גירושין במאה הט"ו'', ''יובל, י

 .תשמ"ט ,, חכמים בדורם, ירושלים'יובל, י

-ישראל, סוריה ומצרים במאה השש -עם בפני עצמן, נשים בחברה היהודית בארץ ',למדן, ר

 אביב תשנ"ו.-עשרה, תל

 , ירושלים, תשנ"ח., טקסי ילדות'מרקוס, א

, ארוס אירוסין ''17 – 16'חידוש דרך שמרנות' מיאון בגטו רומא במאות ה'' ',סטאו, ק

 .143 – 131, ירושלים תשנ"ח, עמ' )עורכים( ישעיה גפני, ואיסורים, ישראל ברטל

 תשי"ח. ,נשואין וגירושין : תקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת, ירושלים ',פלק, ז

, תרביץ מב )תשל"ג(, ''ט"ו-, "לדמותה התרבותית של יהדות אשכנז במאות הי"ד'ר, אקופפ

 .147-113עמ' 

 .תשס"ג ,, מחשבה יהודית ותגליות מדעיות, ירושלים'ד ,רודרמן

 .68 -66עמ'  ז' )תשכ"ב( ידע עם,, ''קרייש' -על 'ההו"ל'' ',צ 'נ 'רות, א

(, 2006) 95הקברות היהודי של וירצבורג", זמנים -, "שבר קרב אל שבר: גילויים מבית'ריינר, א

 .56- 54עמ'  

 , תרביץ פב''כמראה חברתיתלרבינו תם הלכות גיטין ''תקנה הלכה ומה שביניהן: , 'ריינר, א

 .163 – 139, עמ' (תשע"ד)

בהגות יהודית ובמחשבת  , על פי הבאר; מחקרים''בתי הדין בצרפת במאה הי"ב'', 'ריינר, א

באר שבע,  ', )עורכים(,י' , לסקר ד', קרייסל ח'ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין. ארליך א

 .ח"תשס

עליית 'הקהילה הגדולה' על שורשי הקהילה היהודית העירונית בפולין בעת ', ''ריינר, א

  .13-37, גלעד כ' )תשס"ו(, עמ' 'החדשה המוקדמת'
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 ופולמוסי גיטין סדרי גיטין, פרות מקצועיתס

 497תרצ"ה(, עמ'  –אסף, ש', ''תיקון סופרים של ר' משה אלמושנינו'' קרית ספר, יא )תרצ"ד 

– 498. 

 ט', תרביץ "שטרות עתיקים מן הגניזה מארץ ישראל, מצרים ואפריקה הצפונית'', 'ש ,אסף

 .218 - 196(, עמ' תרצ"ח)

, ירושלים, , ספר יובל לשלמה סימונסון"ונטורוצו-לפרשת הגט תמריזוטות " ',בונפיל, ר

  .כח – יט , עמ'ג"תשנ

, ספר הזכרון לכבודו ולזכרו של רבי יצחק "תשובת הסמ"ע בענין הגט מווינא", 'י ,בוקסבוים

 .שפד – שמזעמ' ב, "תשנ, ירושלים, ידידיה פרנקל

תיקון סופרים'', אסופות, ז )תשנ"ג(, עמ' כט  בניהו, מ', ''ספר ''יפה נוף'' וספרים ראשונים של

 סח -

 .89- 88, עלי ספר, תשל"ט, עמ' "חמש אגרות מחכמי אשכנז במאה הט"ו", 'ברוכסון, צ

, דיני ישראל, ל' "פילוסופי בסדר הגט–המטפיזיקה של הגירושין: עיון הלכתי ", 'בריס, מ

 .90 -43עמ'  ,)תשע"ה(

 בישראל, ירושלים, תרפ"ו. גולאק, א', אוצר השטרות הנהוגים

חיבור לשם קבלת תואר , םהגט ונוסחותיו על פי תעודות מהגניזה ומקורות אחרי ,'דוד, י

  .ב"תשנ ,, אוניברסיטת בר אילןמוסמך

יחסו של רש"י לגירושין ופירושו לנוסח הגט בהשוואה לפירושם של הגאונים ', ''דוד, י

- קצב , עמ'ז )תשסו("קל ,סיני 'קורות אחרים'והרמב"ם על פי תעודות חדשות מן הגניזה ומ

 .רז
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120. 
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 .136 -77)תשס"ה(, עמ' 



 

', קובץ מחקרים 'ר' מאיר מפדואה כעורך סדר גיטין וחליצה של מהר"י מינץ', ''ש 'לנגה, י

 תשכ"ט. ,מוקדש לזכרו של הרב דריוש דיסניי, ירושלים

 .375-392עמ'  ,, תרביץ כח )תשי"ט(''ונטורוצו -שערורית הגט תמרי'' ',סימונסון, ש

הממצאים ממדבר  כוכבא לאור-קריעת גיטין החל בתקופת מרד בר'' ',ח ,אשל ',י ,פיקסלר

 .87 - 81, עמ' (תשס"ז), סידרא כב, ''יהודה

-54 עמ' ט(", תרביץ לח )תשכ''ונטרוצו"-הבהרות נוספות ל"שערורית הגט תמרי'', 'קופפר, א

60. 
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122 – 132. 

 

 חקר השמות

 ב"תשכ, , מזכרת"כללים בתעתיק ופונטיקה )לכתיבת שמות לועזיים בגיטין(", 'בורשטין, ד

 .433-466 עמ' 

 .352-340; 463-452', תרביץ, כה )תשט"ז(, עמ' 'קריאת שמות בישראל', ''ג 'גומפרץ, י

 .297-300 , עמ'ה('', תחומין טו )תשנ''השם היהודי בגיטין ובכתובות'', 'ג'קטר, ח

, עיונים בשפה ''על 'מודרנה' שפה ומשפט: הלכות כתיבת שמות גיטין'', 'זילברשטיין, י

 .180 – 157, עמ' (2012) 5, כרך וחברה
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