
  גיטין פה
  הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני –אמר בעל פה 

  אחרי התורף  לפני התורף  
  כשר  כשר  רב ספרא

  כשר  פסול  רבא
  איזה תנאי פוסל בגט אם כתבו בתוך הגט    

  על מנת  חוץ  
  פוסל  פוסל  רבי

  כשר  פוסל  חכמים
    

  לאחר התורף  לפני התורף  
  גזרינןאטו חוץ או לא גזרינן על מנת  –מחלוקת   ר' זירא

  דברי הכל כשר

  גזרינןאטו לפני או לא לאחר התורף גזרינן  –מחלוקת   דברי הכל פסול  רבא
 :המקובלות השורות 12-ל חלוקה לפי הארמי, הגט נוסח  

 _____ ב ____בשבת ב ____ יום/ימים לירח ____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו
 שאנו מנין כאן במתא ____ דיתבאלבריאת העולם למנין 

 ___ על נהר ____ ועל מי מעינות אנא ___ בן ___ המכונה
 העומד היום ב____ מתא דיתבא על נהר ____ ועל

 מי מעינות צביתי ברעות נפשי בדלא אניסא ושבקית ופטרית ותרוכית
 ____יתכי ליכי אנת אנתתי ___ בת ____ העומדת היום ב

 _ ועל מי מעינות דהוית אנתתימתא דיתבא על נהר ____
 מן קדמת דנא וכדו פטרית ושבקית ותרוכית יתיכי ליכי

 למהך להתנסבא לכל גברדיתיהויין רשאה ושלטאה בנפשיכי 
 ואנש לא ימחא בידיכי מן יומא דנן ולעלם והרי את מותרת לכל אדם דיתיצביין

 ודן די יהוי ליכי מנאי ספר תרוכין ואגרת שבוקין וגט פיטורין
 כדת משה וישראל

 בן _____ עד ____ בן ____ עד ____
  

 :תרגום
 _____ ב ____בשבת ב ____ יום/ימים לירח ____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות וחמישים ו

 לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן בעיר/מקום ____ היושב/ת
 ___ על נהר ____ ועל מי מעינות אני ___ בן ___ המכונה

 ____ עיר/מקום היושב/ת על נהר ____ ועלהעומד היום ב
 מי מעינות חפצתי ברצון נפשי מבלי שאני אנוס ועזבתי ופטרתי וגירשתי

 ____אותך ַלך ַאת אשתי ___ בת ____ העומדת היום ב
 עיר/מקום היושב/ת על נהר _____ ועל מי מעינות שהיית אשתי

 מקודם לכן ועתה פטרתי ועזבתי וגירשתי אותך לך
 ללכת להינשא לכל גברשתהיי רשאית ושולטת בנפשך 

 ואיש לא ימחה בידך מיום זה ולעולם והרי את מותרת לכל אדם שתרצי
 וזה שיהיה לך ממני ספר גירושין ואגרת עזיבה וגט פיטורין

 כדת משה וישראל
 בן _____ עד ____ בן ____ עד ____

 


