
 

 

 קל"ד, קנ"ד. –סימן קכ"ו אבן העזר מבחן 

 יש לענות על כל השאלות ממקורות הדין בגמ' ובראשונים

  חלק א'

 סימן קל"ד .1

 מהו מקור דין רצון בנתינת הגט?  .א

  כיצד פועלת המודעא והאם צריך שידעו סיבת האונס? .ב

גט בכפיית בית דין ישראל כדין? בכפיית בית דין ישראל מועיל נתינת ומפני מה האם  .ג

 שלא כדין? בכפיית עכו"ם במקום שיש דין לכופו לגרש?

מה הדין נשבע לגרש או חייב עצמו בקנס אם לא יגרש? ומה הדין אם חתם והתחייב  .ד

 לגרש? )האם יש בעיה בהסכמי קדם נישואין מחמת גט מעושה?(

  כדי שיגרש האם נקרא אונס? אחד מקרובי משפחתוהכו מה הדין ב .ה

 אם נקרא אנוס או דומה לתליוהו וזבין?האנסו אותו לגרש ונתנו לו מעות, מה הדין כש .ו

 

 סימן קנ"ד .2

איש ואשה היו נשואים במשך כמה שנים, כנגד הבעל עומד צו מאסר לשמונה עשר חודש 

ים בגין מעשים מגונים שביצע בקטינים. לטענת האשה בעלה היכה אותה מספר פעמ

במשך שנות נישואיהם ואף בגד בה כמה פעמים עם אשה אחרת )יש ביד בית הדין 

 ראיות לבגידה פעם אחת( האישה תובעת גירושין ואינה מוכנה לשלום בית.

הבעל טוען כי אכן היכה אותה מספר פעמים משום שהרגיזה אותו וכי בגד בה לאחר שהחל 

הוא מעונין בשלום בית ובכוונתו להמשיך ולפרנס את אשתו במשך הליך הגירושין, לטענתו 

 שהותו בכלא. 

 האם ראוי לכפות גירושין במקרה כזה?

  חלק ב'

מה מקור דין זמן בגט? מה דינו של גט מוקדם ודין גט מאוחר? מה הדין נכתב ביום  .1

 חר זמן החתימה?ונחתם בלילה ומה הדין כשנמסר לא

מהי מחלוקת ר"ת והבה"ג בכתיבת שמות האיש והאשה, כיצד הכרעת הפוסקים?  .2

 ומהו חידושו של המהרי"ט בשם אבגלי והכרעת הפוסקים בזה?

 מתי צריך לכתוב בגט דמתקריא ומתי המכונה ומה הדין כשטעה בזה וכתב להיפך? .3

מחמת חולי? והאם תלוי מתי אין צורך לכתוב כינויי השם? ומה גדרי שם שנשתנה ו .4

 בחתימתו או בעלייה לתורה?

 



 

 

  חלק ג'

 מה הדין אם בשנה מעוברת כתב אדר סתם? .1

איש שגירש את אשתו ושוב נשאה האם יכול לגרשה שוב בגט הראשון? ומה הדין  .2

 לגרש בגט שנקרע?

 כתיבה או הלידה או הדירה?מהו מקור דין כתיבת שם עירו ועירה והאם הוא מקום ה .3

האם יש נאמנות לאדם בבית הדין על שמו וכינוייו ושם אביו? מה הנידון העולה מכך  .4

 באדם שאינו שומר תורה ומצוות ?

 טעה בשם אבי האיש או האשה, האם כשר בדיעבד במקום עיגון? .5

 אשת איש שזינתה האם כופין את הבעל לגרשה? .6

 

 בהצלחה!


