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ולכן ברחה מביתה ואינה מוכנה שפיל אותה פגע בה נפשית והאשה טוענת כי בעלה  .א

הוכחות לדבריה, ותובעת גט, כתובה ומזונות של שנה לבעלה. האשה הביאה לחזור 

שלמה שלא נתן לה בעלה. הבעל טוען שהיא מורדת בו ולכן אינו חייב בכתובתה 

ונדונייתה, אינו חייב במזונותיה כי לא גרה בביתו ומסרב לתת לה גט בשום פנים 
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מאיס עלי, בעינא ליה ומצערנא ליה, תביעת כתובה, כפייה בגט, אמתלא דונו בדין מורדת 

  מבוררת וגדריה, חיוב מזונות, תקנת הגאונים.

 

מסכימה להתגרש האם חייב הבעל בחיוביו  בעל שרוצה לגרש את אשתו ואין האשה .ב

כלפיה? )מזונות, עונה,( מה הדין במקום שלא קבלו חרם דרבינו גרשום ומה הדין 

כשנשבע שלא יגרשה בעל כרחה? האם יש לחלק בין מקום שיש לה מזונות 

מעצמה? באיזה אופנים פטור הבעל ממזונותיה? )דונו בשורשי העניין והסברות 

 בררו גם את נושא טענת קים לי(השונות בדין זה ו

 

 בהצלחה!

 


