בס"ד  ,ג' אב תשע"ד

מבחן באבן העזר  -ג' אב תשע"ד
א)
ב)
ג)
ד)

יש לנמק כל תשובה ולציין את כל המקורות  ,תשובה שאינה מנומקת
ומפורטת  ,לא תתקבל .
יש לענות על שלושה עשר שאלות מתוך שמונה עשרה שאלות .
נא להתחיל כל תשובה בראש העמוד .
נא לכתוב בכתב יד קריא וברור  ,כתב יד שאינו קריא לא יבדק .

****************
שאלה : 1
א .האם אותיות הגט צריכות להיות מוקפות גויל ואם נדבקו אותיות הגט האם
מותר לגרור ביניהם ?
ב .האם מותר לכתוב תגין על אותיות הגט ? נמק.
שאלה : 2
א .בעל ציוה לכתוב גט ואחר הכתיבה השתבשה דעתו ,והבריא לפני הנתינה  .האם
אפשר לתת הגט לאשתו ?
ב .האם גוסס יכול לגרש את אשתו ?
שאלה : 3
א .אם לא כתב שם אבי הבעל או אבי האשה  ,האם גט כשר ,ומה הדין אם שינה שם
אביו ?
ב .איך הדין אם כתב את שם סבו במקום שם אביו  ,לדוגמא כתב יעקב בן אברהם
במקום יעקב בן יצחק
שאלה : 4
א .אשה שאמרה מת בעלי  ,האם מותרת להתיבם ?
ב .האם נאמנת לומר מת יבמי להנשא לשוק ?
ג .אם איש נאמן לומר מת אחי ליבם את את אשתו או לחלוץ לה להתירה לשוק ?

שאלה : 5
שומרת יבם שזינתה  ,האם אסורה ליבם או לבועל ?
שאלה : 6
א .מי שיצא עליו קול שחי עם פנויה ,האם רשאי לשאתה ?
ב .מה הדין אם ודאי בא על פנויה  ,האם מותר לשאתה ?
שאלה : 7
א .מורד על אשתו ואומר איני רוצה לחיות עמה  ,האם יש לכפות אותו לגרשה ?
ב .אשה שאמרה מאוס בעלה עליה ,האם כופין אותו לגרש ? ואם גירשה  -האם
נוטלת בגדים שקנה לה ? והאם נוטלת נכסי צאן ,ברזל  ,או נכסי מילוג ?
שאלה :8
א .אשה נשבית בחיי בעלה ולא הספיק לפדותה ומת .האם היורשים חייבים לפדותה
ואם אינם חייבים  -אם צריכים להחזיר פירות שאכל הבעל ?
ב .האם היורשים אוכלים פירות כפי שאכל הבעל ?
ג .יבם שאוכל פירות מנכסי מילוג האם חייב לפדותה ?
שאלה :9
א .נודרת ואינה מקיימת וטוענת שגם בעלה אינו מקיים נדריו  ,האם יש לה כתובה ?
ב .אשה שהמירה דתה וחזרה בה האם הפסידה כתובתה ?
ג .השביעה שלא תדבר עם פלוני ודברה איתו וגם הוא עובר על שבועות ,האם הפסידה
כתובתה ?

שאלה : 10
א .אשה שאומרת אני רוצה להתפרנס אבל איני רוצה מלאכה שאשה חייבת  ,איך יש
לנהוג בזה ? ואם אפשר לנדות אותה או לכופה בשוטים ?
ב .אמרה איני נזונית ואיני עושה ,האם חייבת לעשות צרכי הבית ?
שאלה :11
א .בעל שקנה לאשתו בגדים ולא באו לידה ,האם רשאי למוכרם ?
ב .קרובים שנתנו לאשה בגדים  ,האם רשאית למוכרם ?
ג .בעל שאמר לאשתו תעשה בבגדיה ובתכשיטיה מה שתרצה  ,האם רשאים למוכרם ?
שאלה : 12
קימ"ל שהיבמה הולכת אחר היבם למקומו  ,מה הדין אם היבם בחו"ל והיבמה
נמצאת בארץ ישראל האם היא הולכת אחריו ? והמקור לכך ?
שאלה :13
א .איזה איסור יש ביחוד אשה בלי קידושין  ,ואם בלי תקופה מסוימת  ,האם צריכה
גט ?
ב .האם בקידושי ביאה בכלל צריכים עדי ראיה או סגי בעדי ידיעה ?
שאלה :14
המקדש באיסורי הנאה דרבנן  ,האם מקודשת? ומה הדין באם קידש בממון שקנה
בקניין דרבנן  ,האם מקודשת מהתורה ?
שאלה :15
זוג שהשתדך ושלחו מתנות אחד לשני ואחד מהצדדים חזר בו האם מחזירים לו
מה ששילם ?
מה הדין באם ראובן ערך סעודה והכלה חזרה בה ,האם חייבת לשלם הכל ?
ומה הדין אם אין עדים ,האם נאמן בשבועה ליטול ?

שאלה : 16
כתב הרמ"א מומר וממורת שנישאו בנימוסיהן ונתגיירו אח"כ ,אין כאן חשש קידושין
א .מתי היא מותרת לעלמא ללא גט ומתי אסורה ? והאם רק מספק .פרט כל הצדדים
ב .מה הדין שאשה אומרת שלא הבינה שזה קידושין  ,האם נאמנת או לא ,והאם זה
ספק ? וזה גם בלשון קידושין.
ומה הדין באיש שאומר שלא הבין  ,האם נאמן או ספק ?
שאלה : 17
א .מה הדין באב שמקבל קידושי בתו הקטנה ואין לו יותר בנות ,והמקדש אמר הרי
אתה חמי ,האם הקידושין תופסים ?
ב .מה הדין בנתנה היא ואמרה היא באדם חשוב ?
ג .קימ"ל שהגיע זמן לאיש ולא נישאה .חייב במזונותיה .מה הדין אם היא
משתכרת? נמק את התשובה .

שאלה : 18
קימ"ל שקטנה יתומה תיקנו שאמה ואחיה יכולים לקדשה.
מה הדין שאביה במדינת – הים ? ומה הדין שאביה חזר האם יכול למחות ?
ומה הדין שאביה קידשה לאחר ,האם נתבטל הקדושין הראשונים ?

ב ה צ ל ח ה !

