
 

 

 בסייעתא דשמיא

 קכ"ה–מבחן הלכות גיטין סימן קי"ט 

 יש לענות על השאלות ממקורות הדין בגמ' ובפוסקים

 חלק א' 

 באלו נסיבות יש מצוה לגרש? )למה לא מברכים על מצוה זו?( מתי לא ראוי לגרש?

דו לשלם הכתובה האם מסדרים לו גט או שמעכבים את הגט עד שישלם יש שאין ביא .1

 את הכתובה?

זוג שהתגרשו האם יכול האב להשתתף במסיבת יום הולדת לילדם המשותף בבית  .2

 האשה? )א"א, אשת כהן, ישראל(

מה הן הטענות העיקריות שעולות כנגד סידור 'הגט מצפת' בו בית הדין זיכה עבור  .3

 נת גט לאשתו, ביחס לסוגיית זכין, ציווי הבעל ולשמה?בעל במצב 'צמח' נתי

מה הם סימני שוטה הנזכרים בגמ'? האם סימנים אלו בדווקא? מה הדין פתי ומי  .4

 ששוטה לדבר אחד? והאם עתים חלים שאינו שפוי לגמרי יכול לגרש?

ציוה ליתן גט וכתבו וחתמו ונמצא פסול מדרבנן או מחומרא האם יכולים לכתוב וליתן  .5

ט אחר? האם ניתן לסמוך לכתחילה על התקנה למינוי עד שיהא גט כשר לדעת ג

 הרב ומדוע?

אלו שני טעמים יש לפסול חש"ו ועכו"ם לכתיבת הגט? למה מועיל גדול עומד על גביו  .6

 ומה ההבדל בין טופס לתורף?

מהו פסול מחוסר מהו יסוד פסול מחובר? מה הדין בחיברו בין כתיבה לנתינה?  .7

 כתיבה קציצה ונתינה ומהי מחלוקת הראשונים בזה?

מצינו הלכות כתיבה לגבי גט, שבת וסת"ם, כלפי אלו הלכות דינם שווה ולאיזה  .8

חלוקים )לכתחילה ובדיעבד(? )קלף, כתיבה בשמאל, כתב ע"ג כתב, חק תוכות, 

 גבי עור( מוקף גוויל, זיונים, שרטוט, מקום שער, דיבוק אותיות, רושם על

 

 חלק ב' 

 האם ישראל רשע כשר לכתיבת הגט?

אם מותר לכתוב גט על איסורי הנאה? ומה הדין גט שכתבו בדיו העומד ה .1

 לשריפה?

 בכתב בדבר היכול להזדייף האם מועיל עדי חתימה לפנינו? .2

 



 

 

 ' גחלק 

 ות בקצרהדיעי

 היכן ולגבי מה הוזכר:

 אין למידין מן ההגדות .1

 אין שליח לדבר עבירה .2

 נאמנות במקום שיש לו הנאה ומילתא דעבידא לאיגלויי .3

 פירות קיץ .4

 אתי לאחלופי בין סופר לעדים .5

 לקחת שכר על סידור הגט .6

 

 בהצלחה!!!

 

 


