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 ק"א –שאלות לעיון וחזרה סימן צ"א 

 שטר חוב של נכסי מילוג האם יכולה האשה למחול? .1

 מתי ניתן לעכב חופה בטענה ממונית? .2

בחורה שלוותה סכום כסף מחברתה וקנתה מחשב לשימושה, לאחר נישואיה מסרב  .3

הבעל לשלם את חובה, הלכה החברה ותפסה את המחשב הנייד לצורך גביית החוב, 

 יכולה להשאירו אצלה?האם 

איש ואשה שבאו להתגרש ויש על שם האשה חוב גדול של דוחו"ת תנועה שלא  .4

 שילמה, בא כוח האשה טוען כי על הבעל לשלם את החוב והוא מסרב, הדין עם מי?

בחור שנשא בחורה מבוגרת והתברר לו לאחר נישואיה כי היא חייבת לביטוח לאומי  .5

 ליו לשלם את החוב?סכום גדול של כסף, האם מוטל ע

אלמנה שנשאת בשנית וכתב לה בעלה קודם הנישואין שטר סילוק מנכסיה האם  .6

 מועיל? ומה הדין כשבא לפנינו שטר סילוק ולא ידוע זמן כתיבתו?

בעל שכתב שטר סילוק מירושתה בנוסח שמחייב עצמו להחזיר ליורשיה, האם מחויב  .7

 לתת להם הנכסים או שיכול לסלקם בכסף?

 ירש אשתו ולא שילם כתובתה האם חייב במזונותיה?בעל שג .8

 אשה האסורה להנשא ומת בעלה האם גובה כתובתה? .9

 באלו אופנים גובה כתובה מחיים? .10

בעל משותק ותובעת האשה לקחת נדונייתה ולהתפרנס ממנה והיורשים אינם  .11

 מסכימים הדין עם מי?

 זק בנכסים?בוויכוח בין האלמנה והיורשים בחיוב מזונות, מי נחשב המוח .12

 האם יכולים היתומים לפרוע הכתובה בעל כרחה של האלמנה? .13

 האם יש הבדלים בין חיוב מזונות לאשה נשואה לבין חיוב מזונות לאלמנה? .14



 

 

 

 

 מהו גדר חיוב מדור לאלמנה והאם יש הבדל בין חיוב זה לחיוב מדור לאשתו נשואה? .15

 נכסים שנמצאים במדור האלמנה האם נחשבת תפוסה בהם? .16

המקבלת פנסיה וקצבת זקנה האם מחויבים היורשים לתת לה מדור והאם יש  אשה .17

 הבדל אם נפל הבית?

יורשים שלא מוציאים אלמנה מבית גדול יותר מצורכה האם חייבים לשלם ארנונה על  .18

 כל שטח הדירה?

 ספק בחיוב מדור הדין עם מי? .19

לה בצרכיה ותובעים היורשים דמי אלמנה הזקוקה לאשה שתדור עמה ותסייע  .20

שכירות של מדור האשה הזרה וטוענים שאין לאלמנה זכות להשכיר את המדור 

 לאחרים, הדין עם מי?

 אלמנה הניזונית מן היתומים האם מחויבת לכבס לילדיה בגדיהם? .21

אשה שהייתה עובדת בהשקעות פיננסיות בחיי בעלה והיה בעלה זנה ולאחר מותו   .22

תיה בנכסיו למי מגיע השבח והאם רשאית לגבות שכר לעצמה המשיכה בהשקעו

 מתיק ההשקעות?

 באלו אופנים אדם מוריש שבועה לבניו? .23

האם יכול הבעל להשביע אשתו גרושה על פלכה ועיסתה בתובעת כתובתה ואינה  .24

 תובעת? )יורשים, גלגול, אלמנה, מת באופן פתאומי, חנוונית(

שנעשית אפוטרופוס בחיי בעלה, על ידי האם יכולים היורשים להשביע אלמנה  .25

 גלגול?

מה הדין בעל שקנה לאשתו פאת קאסטם יקרה וגירשה ותובע שתשיב לו את הפאה,  .26

ומה דין שוויה והאם יש הבדל בין פאת שבת ובין פאת חול? והאם יש הבדל בסיבת 

 מי הגירושין?

 



 

 

 

תן לה אשה שזינתה מרצונה תחת בעלה ומחמת זה מגרשה, מה דין מתנות שנ .27

 בתחילה? ומה דין מתנות שנתן לה לאחר שזינתה לפני שנודע לו?

חתן וכלה שקבלו סט מצעים מפואר לחתונתם מקרובי הבעל והתגרשו, האם הוי  .28

 כנכסי מילוג שלה או שזה שייך לבעל?

לאחר תקנת הגאונים אם תפשה האשה מראוי לגביית כתובתה מוציאין ממנה או  .29

 לא?

 שנוהגים לכתוב כתובה כשנאבדה כתובתה? האם גובים תוספת במקום .30

 


