
 

 

 בסייעתא דשמיא

 מבחן הלכות כתובות

 קי"ח –אבן העזר סימן ס"ו 

  חלק א'

, לאחר שלוש שנים עזבה האשה את הבית כדת משה וישראלראובן ולאה נישאו  .א

 כעבור שנה באו שני הצדדים לפנינו.וחיה עם אמה. 

 תביעות האשה:

 כתובתה בסך חמש מאות וחמישים אלף שקל. .1

 שבעים ושתיים אלף שקל.בסך מזונות ומדור של שנה שלמה  .2

 טענות האיש )המשיב(:

בלבוש  במועדון בפני גברים וקדתהאשה רראו את כי הוברר על פי עדים  א.

 ללא ידיעת הבעל. פרוץ

ללא  האשה ביצעה הפלה של תינוקם המשותף בחודש השלישי להריונהב. 

 הסכמת הבעל.

 .בוסירבה לשוטוען הבעל כי האשה עזבה מדעתה את ביתו  ג. עוד

  .ובכתובתה אינו חייב במזונותיה מחמת סיבות אלו טוען הבעל כי

 טענות האשה:

 הבעל אינו שומר תורה ומצוות והוא ידע בשעת נישואיה כי אינה שומרת תורה. א.

 היא ביצעה את ההפלה עקב מצבה הנפשי הקשה שהייתה לבדה.. ב

באופן הזה יך לדור ולא יכלה להמש חמותההדירה בה גרו הייתה משותפת יחד עם ג. 

 ומחמת כן עזבה את ביתו ולאחר שהסכימה לחזור לא הסכים הבעל.

 

  כיצד צריך בית הדין להכריע בשאלה זו?

 )שימו לב גם לספיקות ועל מי חובת הראיה(



 

 

  חלק ב'

האם חיובים אלו הדדיים ותלויים בזכויות מסוימות מה הם חיובי הבעל לאשה? .1

מה הדין במקום שמחמת סיבות מסוימות  מוחלטים?שיש לו עליה או שהם חובות 

 אינו מקבל את הזכויות האם פקע חיובו?

מהו גדר חיוב הבעל במזונות אשתו? במה שונה חוב זה משאר חובות? מה דין  .2

המזונות בהלך למדינת הים? והאם נפטר הבעל מחיובו כשרוצה לגרשה והיא 

 אינה מסכמת לקבל הגט? 

 תוספת כתובה ומה טעם?באלו אופנים מפסדת האשה  .3

 

 ג'  חלק

 נישאו בערב שבת ולא כתבו כתובה ורוצה להתייחד מה יעשה? .1

 

 ת לזמן מסוים?האם יכולה לומר איני ניזונ .2

 

 מי שאין לו ליתן מזונות האם כופין אותו להוציא? .3

 

 מי שהלך למדינת הים האם יורדים לנכסיו לזון את בניו? .4

 

 נתן בגדי אשתו למשכון שלא ברשותה האם יכולה להוציא מיד המלווה? .5

 

אשה שלא רצתה לעלות עם בעלה לארץ ישראל וגרשה בעלה ואחר כך חזר  .6

 לחו"ל האם משלם כתובתה?

 האומר איני משמש אלא בבגדים האם דינו כמורד? .7

 



 

 

 מה דין מורדת שחזרה בה ממרידתה? .8

 

 האם יכולה האם לכוף שתהיה הבת עמה? .9

 

 נתן לה אחר מתנה והתנה שלא יהיה לבעל רשות האם מועיל? .10

 

 בעל שלווה מעות מן האשה האם חייב להחזיר? .11

 

 ?מירושה להסתלק תנאי מועיל האם .12

 

 ?בעל בירושת ראוי ומה נקרא? בראוי יורש בעל האם .13

 

בעל שאמר לאשתו שיכולה לעשות בבגדיה מה שתרצה והלכה ומכרה האם  .14

 מכירתה? הועילה

 

 ורה להנשא לאחר האם גובה כתובתה במות בעלה? אשה האס .15

 

 ספק מגורשת האם יש לה מזונות? .16

 

 תפסה האלמנה מנכסי בעלה באלו אופנים הועילה תפיסתה ובאלו לא? .17

 

 ירשו בית גדול מאביהם האם יכולים היורשים לשכור לאלמנה מדור אחר? .18

 



 

 

 למי השבח? ,אלמנה הניזונית מנכסי יתומים והשביחה הנכסים .19

 

 נה שבאה לגבות נכסי מילוג וצאן ברזל שאינם בעין האם צריכה שבועה?אלמ .20

 

 האם אשה יכולה למחול על חיוב מזון הבנות? .21

 

אשה המכשילה את בעלה בדבר שאינו איסור אכילה האם היא בכלל עוברת על  .22

 דת?

 

 אשה שעברה על דת יהודית האם צריך לגרשה? ואם דר עמה מה דין כתובתה? .23

 

 מיש האם חייב לגרשה?רואה דם מחמת תש .24

 

 בהצלחה!!!


