בס"ד  ,ז' אב תשע"ה

מבחן באבן העזר  -ז' אב תשע"ה
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 .פנויה שראוה נבעלה ,וטענה שהבועל היה אדם כשר ולא ניתן לבדוק מי
היה הבועל ,האם היא מותרת לכהן או לישראל .יש לפרט השיטות
השונות כולל הצגת מקרים שונים.
ב .שבויה גדולה ,מדוע היא אסורה לכהן? האם שונה דינה מאשה מזנה
שאומרת שנבעלה לכשר? והאם דין זה נאמר גם ביחס לכהני זמננו?
שאלה : 2
א .מתו שני בעליה הראשונים ,האם רשאית להינשא לבעל שלישי .ומה הדין
כשמתו שני בעליה ועברה ונישאת לבעל שלישי ,האם תצא.
ב .מה הדין אם לא ידע הבעל השלישי שמתו כבר שני בעליה הראשונים,
ונשאה ,האם יכול לגרשה בעל כרחה.
ג .מתו שני בעליה הראשונים אך היא מצליחה בעסקיה אף לאחר פטירתם,
האם רשאית להינשא לבעל שלישי.
שאלה : 3
א .ה' נשים שלא מעידות לה ,ומת הבעל הראשון (קרובן של הצרות) ונישאת
לאחר (דהיינו שהיא עתה צרה לשעבר) ,האם יכולה להעיד לה במיתת
הבעל השני .והאם צרה רגילה (ה' נשים) נאמנת להעיד במסל"ת.
ב .האם נוגע בעדות כשר להעיד בעדות אשה.
ג .חשוד על העריות ,האם כשר לעדות אשה עגונה.
ד .האם בודקים עדים להתיר עגונה בדרישה וחקירה ,והאם לאסור אשה על
בעלה בעי דרישה וחקירה .באר.
שאלה : 4
א .מה דין קידושין במחובר לקרקע או אמר לה "טלי קידושייך מע"ג קרקע".
ב .במקרה והחתן שכח את טבעת הקידושין בביתו ומעוניין לקדש אותה באולם
השמחות בטבעת הקידושין שבביתו ע"י שיקנה לה אותה בקנין סודר ,האם
יחולו קידושין.

שאלה : 5
א .אמר לאשה התקדשי לי בדינר ונתן לה משכון עליו ,מה הדין ,באר ,ומה
הדין אם נתן לה שטר על חיובו בדינר.
ב .האם צריך לייחד עדים לקידושין ,פרט.
שאלה : 6
א .מלווה ,האם הוי מוחזק או ראוי ביחס לירושת בעל את אשתו ,ירושת
בכור ,ירושת יבם וגביית אשה את כתובתה.
ב .אלמנה שכתובתה בידה ורוצה לגבותה בתחילת שנה הבאה ,דהיינו לאחר
תום שנת השמיטה ,האם נמליץ לה להזדרז עם הגביה כדי שלא יישמט
החוב בסוף השנה.
שאלה : 7
בארבעת המקרים דלהלן אשה אסורה על בעלה :
א .אשת איש שזינתה .ב .אשת איש שקינא לה בעלה ונסתרה ג .שבויה לכהן
ד .אשת כהן שנאנסה.
האם מותר לבעל לשהות עמה תחת קורת גג אחת ולא לגרשה ,או האם חייב לגרשה ?
שאלה : 8
א .האומר על עצמו שהוא ממזר ,מה דינו ,מה דין בניו ,ומה דין בני בניו ?
ב .מה הדין כשממקצת מבניו יש לו בני בנים  ,וממקצת מבניו אין לו בני
בנים ?
ג .מה הדין אם בא על בת כהן ?
ד .מה הדין לגבי ירושה ?
שאלה : 9
א .אשת איש שבעלה הלך למדינת הים ,ובא אחד ופדה אותה משביה ,או
שילם על רפואתה בין שיש לה קצבה ובין שאין לה קצבה .האם הבעל
חייב להחזיר לו ?
ב .אשת איש שבעלה הלך למדינת הים ומכרה קרקע או מטלטלין
למזונותיה ,או שביה"ד מכרו לצורך מזונותיה .בא הבעל וטען הנחתי לך
מזונות לפני שהלכתי ,והאשה מכחישה ,מי נאמן בשבועה ,ובאיזו
שבועה ,ומדוע דוקא בשבועה זו ?

ג .האם דין התופס מנכסי היתומים עבור מזונות האלמנה ,דינו כתופס לבע"ח
שחב לאחריני או לא חב לאחריני ?
שאלה :10
א .מורדת בבעלה באמתלא מבוררת ומוצדקת כגון בבעל אלים או בעל בוגד,
ומתנה את חזרתה אליו ,בתנאי שישוב מדרכו הרעה ויפייס אותה והבעל
אינו מוכן לשוב מדרכו הרעה ,האם חייב הבעל במזונותיה ?
ב .מורדת בבעלה באמתלא מבוררת ומוצדקת ,ואינה מוכנה לשוב אליו בשום
אופן ,האם חייב הבעל במזונותיה אם הוא מוכן לשנות את דרכו הרעה ?
ג , .מורדת בבעלה באמתלא מבוררת ומוצדקת ,ואינה מוכנה לשוב אליו בשום
אופן ,והבעל אינו מוכן לשוב מדרכו הרעה אבל אינו מוכן לגרש את אשתו,
האם חייב במזונותיה ?
שאלה : 11
א .בעל שירש את נכסי אשתו ,ויש לבעל מלווים שיש להם שטרי חוב עליו,
מה קודם ,הקמת מצבה על קבר אשתו או פירעון החובות?
ב .אשה שאנשי חברה קדישא הוציאו את גופתה מקברה הראשון ,האם בעלה
חייב לשאת בהוצאות קבורתה פעם נוספת ?
שאלה : 12
האם האישה יכולה לעכב את קבלת הגט עד לקבלת הכתובה?
שאלה : 13
מה דין גט שכתבה אותו האישה בלי ציווי הבעל.

שאלה : 14
האם צריך בגט לכתחילה בדיעבד ומדוע?

א .מוקף גוויל .ב .שרטוט  .ג .י"ב שורות.
שאלה : 15
א .האם ניתן להכין טופסי הגט ע"י סופר ולמלאות את החסר בציוי הבעל?
ב .האם ניתן להדפיס גט במכונת כתיבה?
שאלה : 16
א .האם המילים "הרי את מותרת לכל אדם"הם מתורף הגט או מטופס הגט
ב .האם ניתן לכתוב בגט שם חניכתו או חניכתה בלבד במקום השם העיקרי,
האם לכתחילה או בדיעבד ,והאם יש הבדל בין סוגי החניכה ,פרט את
השיטות .ומה הדין לגבי מומר ?
שאלה : 17
סדר קביעת מקום לחליצה כיצד? מתי צריך לקבוע? מה הדין לכתחילה או בדיעבד
ומדוע?
שאלה : 18
א .במומין שכופין את הבעל להוציא וליתן כתובה האם יש לה תוספת
כתובה? נמק!
ב .נתגלה שיש לאשה מום והבעל המשיך לחיות עם האשה ואח"כ גרשה האם
יש לה תוספת כתובה? נמק

ב ה צ ל ח ה !

