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פססיהנרבי'ילזצ"ל
א .מתיכותביםסירובלנתבעשאינורוצהלרוןבעירו
ב .קבלתעדותמעריםשביתהדיןאינומבין שפתם
ג .קבלתטענות שלנשיםושל ת"חבביתםע"ימופריהדיינים
ר .שליחשלוה והמשלחהיהרמאי אםנתחייבהשליח
ה .המורעחוב מע"מ שלהבירו
ו .חוב מע"מ שנגבה מהמוכר אםהקונהחייב
? .חובקנםלעני שלאשילםמימיםעירוניים
ח .היהערבבעל מחשאינוזוכר
ט .הוראהבביתרין בטעות
י
 .הצמדהעלחובפיצוייפיטורין
יא .איקיוםזמן הרשום בחוזה אם מבטל אתהחיוב
יב .איזהו שער"דולרים" סתם

יג" .שעריציג"מתיהואמחייב
 .ברוקר שערבבשבילתבירובלי שהתבקש
יד

סו .שכירות שהתבטלהאחריששילםבצ'קים אםנתחייב כבר בתשלוםהשכירות
טז .מיופה כחשעיוותבשליחותו

 .האםישחזקה בשטחהשייךל"רטקו"
יז
יח .התקלקלה ההמקההמרכזיתלחלקמהדיירים האםחייביםלשלםככולם
יט .חזקתחלוןבגג

כ .ציבור אם הםכשותפיםלגביחלוקת הרכוש
כא .מנהלמכירות שמכרובעל החברה מתנגד,ודיןקניןכטף בקרקעבליחוזה
כב .אשהשסיכמהופסקהמחירוהבעלחוזר מההסכמה
כג .ליקויים במרצפותשנתגלו אחר תקופתהאחריות
כד .קונה שהטעה את המוכרתלגבי הסכמתאביה
כה .הוצאותשירוכיתלמידתב"יויוצא צבא שבוטלו

כו .מחילהעלתנאי
כז .אונאהבארונותקירמחובריםלבית
כח .תביעותהרריות שלקונהומוכרדירה
כס .שילםעבור טהורהעלפי המלצת חברוומוכר המחורה לאקיים המקח
ל .תביעותקונהדירה מקבלןעלאיקיוםתנאיבע"פ,ועוד

לא .פענת מקחטעותבגללעובשבקירותחבית
לב .בעלותיזמיםעלקרקעהשינחלושיור שעשובחוזים
לג .בעלידירה בשותטותשסיכמולאלמוכרהושניהםמכרולאנשיםשונים
לד .קבלןשבושלם שכ"דלקונהעלאיחורכמטירתדירה
לה .תביעהעלהפטרבגיןאיצביעתחדרמדרגותע"יועדהבית
לו .קייטרינג שלאהכיןמספיק מנותוחילקמנות קטנות
לז.
שקנהשיש לבעה"בונסדקבדרך
י
לח.אפו
ייפיטוריעובד
מו
יצ
לט .פיטורינו"נבישיבה
מ .שכירותשתחולכעבורזמן
מא .משכירשהודיע לשוכר לשוב המושכר
מב .שוכרתדירה שעזבהלפניהזמן
מג .שוכר שמבקש להתפנותלפניהמועד
מד .דמיתיווך
מה .תביעתתיווךרעיוןחנויותוגילויעל פתורהבזול
סו .תביעתהחזרדמיתיווךעלעיסקה שלאיצאהלבועל.
מז .דמיתיווךלדיסה שפורסמהבעיתון
מח .מתווךשהכירלקונהמתווך אחרותובעע"זדמיתיווך
מם .דמיתיווךלמי שלא שמע מהמתווך אלאממי ששמעממנו
נ .תביעהעלעבודה שלאהוזמנהודיןזכויותיוצרים
נא .נתןלחברוגלופותצבעוניותותובע אתמחירן
נב .תביעתמוסד של חסדעלנזקמיצרןשביטל חלק מההזמנה
גג .שכרטכנאימכונתכביסהשהוציא הוצאותולאתיקן
נד .שנייםמחברי הנהלתישיבהשחתהייבו בשמהוחהנהלה מסרבתלקיים
נח .תנאי בשטר שלאיוכללהנחילליורשים
נו .יוםהשבוע בכתובה

פסקידיןבעניניממותח:
*מינוי אשה כאפוטרופוסלנכסיבעלההחולהלצוררפרוזבול
*תובעשפוסלביתדינר שלהנתבעודורשלדון ב?בל"א
* כתבלבי"ד אחדשילךלבי"ד של הנתבע ואח"כפפלו אם נקראשקיבלעליו
התחיבות שנמטרהלמזכירותביה"דולאלצדחשני האםמחייבת-התחייבותלדוןבבי"דסלוניאםהויקניןדברים.

.

הוצאתצווימניעה
 -הסמכותלהוציאצומניעה במעמד צד אחר -המבקשלהסיר ממנו את הצו האםזכותולגרור את

הדיון למקום אהר  -האםרשאית הנהלתישיבה לסטר ר"מ ללאבירורבדין תורה-ההיתר לפנות
לערכאותכדילהזק אתצוהמניעהלאחרשהנתבעיםהפרואותו -מה סמכותביתדיןרבניאיזורי

בדיניממונות.

* השרגניבהוער שמסרבלהעירבטענה שהואנוגע בדבר
גנב בשוגג האםחייב.עדשטוען שהואנוגע בדבר האםהייבלהעידמןהדין-קבלועליהםבעליהדיןעד קרובאופסול ,האםמצווהלהעיד.
*ערב שפרע במקוםהלוה
*מתירהבהוזהביןהנומההמודפססטנדרטילאהדהתיקונים שבכתביד
 כאשראחריהתיקוןישנוסעיףמודפסהסותראותו-הסכיםלוותרעלהארנונהמפני שלאהיהלואזחיוב ואה"כהייבוהו ,האםיכוללטעוןשויתר בטעות.התחייבלהחזירדירהכפישקיבלהלמעט
בלאיוהרםקיר בהסכמת בעה"בלצורךשימושו ,האםהייבלהזורולבנותו.
*יוכרדירה בשטר ופירש בו תנאי ואה"כ שילם הלוקה מהצית וגם ההזיק והתנאי לא
נתקייםוהשכיר אתהרירה לאהר
 התנה בשטרשלקונהלאיהיוזכויותוהובנת בממכרלפנישישלםהכל ואה"כ מטרלו הזקה ,האםההזקה מבטלת את התנאי  -האם התחייבות המוכר לפצות את הקונה במקרה ביטול ,מוכיחה
שהמוכרהתחייב שלא לבטל את המכר  -האם מותר לקונה לגורברירהואין בזה משוםאיסור

ריבית.
' מכר מגרשהניהוהללללארשיוןבניה ומתקשהלהעביר את המכר ע"שהקונה
-שילם ורשם"?כרוןדברים"ולא הועברעל שם הקונה בטאבו למרותהתחייבותו שלמי הקרקע-

לאשילםהכל האםקונה בתורתדמים,והאםקנה כהזקהבלישטיים לשלם-מסירת מפתה האםרינה
כהזקה -התהייב בשעתהקניהבלי הגבלתזמן וכעת נראהשאי אפשרלקיימו,והקונה דורשלקיים
התנא* האם המקה בטל  -צו שיפוטי להאיטה שהקונה לאידע ממנו האם מהשיבלמיה טעות
כשהקונהידע שהמקום לאמיועדלרירות אלאלהניה -המוכר הרס לבקשת הקונה והקונה מבטל

העיסקה האםהייב בתשלוםההוצאות.

*פיטוריעוברבגללהומראימון
-התהייב בשעה שהתקבללעבודה שלאלעבודבעבודהדומהאהר*שיפסיקלעבוד במקוםזה ,האם

ההתחייבות הלה  -מקור הודעתפיטורין מוקרמת ומהשיעורה -האם רשאיהמעבידלהפסיק את
עבורת העוברמיידית וכמהעליו לשלם עבור תקופת הזמן של ההורעה המוקדמת  -האם א*בור
נאמנות מהוה עילה מספקת לפיטורין  -נשכר לעבודה כנמויימת האם רשאי  S"~WSלהעבידו
בעבורה אחרת  -עשה עבודה אהרה במקום העבודה שנשכר לה האםרוחיהשייכיםלבעלהבית-
התם על התהייבות בקשר לעבודה ,מתוך השש שאם לאיתחייב לא יתקבל לעבודה האם נחשב
לאונס המבטל אתההתהייבות -האםמותרלעכבחוב שכר שלהעוברבגללטענהלהובישן.

*פיצוייפיטורין כשהנתבעטרען שלא התקבללעבורה אלאלתקופתנפירן
 עובד בתקופתנסיון האםישלוזכויות של עובדרגיל -כשיש הכחשה עובד למעבידעלזכויותיועלמי חובתהראיה-מהיטיבה מוצדקתלפיטורי מורה-מנהגמבדי
י
ינה שלא התקבלעל
סקטורמסויים האם הואמחייב -קצץ שכרעובד ואח"כהעסיקו בעבודה נוספתבלי תופפת שכר
תאםחייבלהוסיףלו.

*התחייבולשכנים שלאלבנות "חדר"וחוזרים בהםמההתחייבות
חתחייבותעל דברשלילי ,שלא לעשות ,האם הלהומחייבת -האםניתןלמנועפתיחת ת"תסמוךלמבנ*מגורים -אםבנית הת"ת מפחיתה את ערךהרירות האםיש בכך זכותתביעהלמנוע את
פתיחת הת"תבמקום.

*תביעהעליתרתרמיעבררהותשלוםעבורהפפדיםשחלובגללהאיחור
 -חובשכירותפועלים שלא שולם האם נהפך למלוח  -האםישאיסורריבית בשכירותפועלים-

מלוהששילםריביתלבנקבגללעיכובבהחזרההלואה האםיכוללתבועמחלוההחפסריםמריןגרמי
מנערינהמחבירוובכסףשנותרבידוהרויח בעצמו האםחייבלשלםלמלוחכדיןזהנהנהוזהחטרקנהטוליפתביטוחבתנאי ששמויפורשכח,ושמולאפורשהאםאינוחייבלשלם-פשרת במקוםשבועת מורה במקצתבכמה.
*תביעה לתוספת שכרדירהברמי מפתח
 אשהשהשכירה ברמ"פונישאת האםצריכה הרשאהמבעלתלרוןעלחדירה.*זכותשכןלמנועפתיחתהלוןבקירשבחצירו
כשישהיו"ר מרחוק האם מותרלהוסיף מקרוב  -חאם הבחנה עמומה מעברלחלון אטום נחשבהיז"ר האםחלונותאטומיםנחשביםפתרוןלהיז"ר האםנאסרהפתיחתחלוןשישממנוהיז"ררק
בטיפוסעל כסאאוסולם -האםמנחג המקוםבאופןבניתקירותמחייבגםבבניןמחיצותבחצר.
' מכררירה ומחטן והלוקח החזיק במהסן ,וטוען המוכר ללוקח מן הלוקח שאת המחמן
האמיתי מכרלאחרבגללחובותהקוניםהראשונים
 מכרדירהומחסן בשטר אחד ומטר חזקהבדירה חאםנקנההמחסן -לאשילםהקונה חלק מהכסףהאםרשאיחמוצהלחזורבו מחלקמהמכירה-מכר מחטן מתםוהיו שם כמחמחסנים האםהמכירת
חלהואיזח מחטןצריך לתתלו  -אםהקנין על המחטןהיה בגדר דברשאינומסויים ,האם בטלה
חמכירהשלהרירהמדיןקני אתוחמור-העבירהבעל לאשתו אתחרירה בהסכםגירושין האםדינה
כבעלים או כלוקחתלעניןדין "טענינן"  -אםלפיהרישומים צמוד לדירת מחטן  2והוא מוחזק
במחפן  6האםהולכיםאחריהרישומים או חחזקחבפועל -מחאהעלתיקחבפני כמה וחאגעליתם
לזכור בעדותם מתי חיתה המחאה והאם מחאה חלה אם לא אמרו דבר למחזיק  -לא מחהמפני
ו חזקת  -חברה שהתקנון שלהמחייבשתיחתימות בכלחוזה
שהמחזיקה*ח "ארם קשח" האםחיקינ
וחתם רק אחר האם בכח החברה לבטל את המכירה-וירח בקומה אחת ומחסן הקומח אחרת האם
דינם כ"שרח אחת" -גררהדיןעיילונפיקאווזי-גדר "דברשאינומטויים".
'מרריםבבי"סשמארגנים הרשמהביןהתלמידיםלבי"ס אחר
 -האם עובדהייב להיות נאמן למעבידוולציית להוראותיו  -עובר לא נאמן חאם זכאילפיצויי

פרישה -האםישאיסוריורדלאומנותו שלהבירובמלמדיתינוקות.
' מקחסערת במפרתורהשהוזמן בתורת מהודרונכתב שלאבהידור
 מקורדין הידור בכתיבת ס"ת וכמהצריךלהוסיף בדמיםכרי לקנות ס"ת מהודר -דיו מחומרסינטטי האם כשר לסת"ם -ריו שנבלע בקלף האם כשר  -קולמוס מברזל האם כשר  -האם נאמר
דיןכתיבה כמו בכתב -נקב בתוך האות האם כשר-קנהמהודר ונמצא כשרשאינו שהורר

האםיי
בתג
זה מקהטעות.
*תביעתמתפלליםנגדמכירתבית הכנסתושינוינוסההתפילה
 האםובאיזהאופןניתן למכורבית כנטת  -מכרוביכנ"םבניגורלדין האם המכירה הלה  -האםרשאים לשנותנוטהתפילהשההייקובוהציבור האםישלציבורדין מצראעלהבית שבו הם
בי
מתפלליםעשרותשנים.
*חירבוהשלוםדמיקהילה מהברשעזב אתהקהילה
 מקור האפשרותלהיינ מסקהילה והאםשייך לטעוןעליו פטור שלאי הורעה או טעות  -שוכררירהבישוב שבעה"בשלושילם מם האםהואחייב בתשלוםבאופןנפרד לא תבעו ממנו מסעד
שעזב אתהישוב האםמחייביםאותולמפרע.
קניתהלקיםבגג משותף
זהנהנהוזה לא המרוהבעליםמסרבים להרשות להכנס להצר שלהם האםכופיןעלמידת מרוםעלה הצרשאין בהכדיהלוקהואומר אהדגוראואיגור האםרשאילהעלותהברמיםכדישהבירולא
י
יסכיםלקנותה הצרהשותפין שנשתתפועלדעת להשארשותפיןלעולם האםיכול אהדלתבועגוד
אואיגור.
*תשלוםעבורפרסוםמודעותשגויותבעיתון
כשהמזמיןביקשמורעה בצבע האםהייבעלפירסום שנעשה ב"שהורלבן"-שיבוש שנעשהע"יעובדיהעיתון ,האםבעלהעיתון נושאבאהריותעליהםוהאםיכוללתבועאותם.
'ונביעת שכרעבודה
נחלקו בעה"בושכירעל הוט עבורות שעשהלו,מי נאמן -שכיר שמוחזר ב"בטות" של הקלטות
האםדינוכמוחזק.
' הזקתהלון והשבחתנכסע"י השגתרשיוןבניה
 האםטוענים ללוקה שהתוספת שהוסיף המוכרלרירתו מתוך הצר השותפיןהיה ברשות -כיצדהיא מחאה המבטלת הזקה  -סגר הדר בהצר האם נעשה מוחזקבו  -לא מחהעלהלול שכנרוטוען
שזההיה מפני שלא קיבל רשיון לבנות שם ,ועכשיו קיבל  -הלון המוסיף אור שמש בשעות
העשוי לאורה" ,והאםיש הזקהעלכניסת
מסויימותוישלרירההלזנותנוספים ,האם נחשב
י
ו
ל
ה
"
ל
קרני שמשלבית השקיע לשנותת.ב.ע .ומכהוהתייקרו כל הרירותבבנין האםחייבים לשלםלו
כדין"יורד".
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ונביעהעלנזקיביוב
טענתברי המסתמכת על דברי אחר -ביוב שזורם מצינורטנימילצינורהיצוגי והשכןניזוק
לאחרים
מהחיצוני האם בעל הביובהייב-

גג שגופו ורוב תשמישיושייכים לאחר ויש גם

קנין

פירותבומיזוכהבובקניןהצר,ומיהייםבזיפותו.
*מוכרדירה שלאקייםהתחייבותולהתקין השמלובייבראויים
התחייב למטור את ההזקהאחריהתיקונים ,האם הוא כעושה בתוך שלו או שכבר קנה הלוקהבהוזה
ובתשלוםוהמוכרכפועל שלו -אם נאמרשדינו כפועל האםהתחייבותו בכתבמחייבתו-
פועל שלא עשה מלאכתו כשהתבררלו שכרוך בהוצאות גבוהות האם הוא כנאנס וסטור מלעשות
הפעולה,ומהדיןשכרו-התחייבלהברלביובולאחרזמן התבררשהחיבוראיגרתקין האםיצאידי
חובתובחיבור הראשון-התחייבלהעביר אתהדירה ע"ש הקונה בטאבו באתהחיובהלכתי הוא
חייב-התחייבותבהוזהלפיצויולאנזכרשנעשהבקניןבבי"דהשובוהלא כאסמכתא האםהייב-
האםהתחייבותלהעביר בטאבואינהכקניןדביים.

*תביעתמשתכניםמקבלןלתקןפגמיםבבניה
עמותהשבונהביתע"יקבלן שמבצע את העבודה באמצעותפועלים,מיאחראיעלקלקוליבניהכלפיכל אהדמהרוכשים.

*תביעתזכויותירושה

 .האםמספיקההתימתבעלעל שטרהמכירהבליהתימת האשהשגםהיא שותפהבבעלות-זקןאו
חולה שהתםעל שטרמכירהלמישביטלבו האםחוששים שהתם שלא בדעהאו מתוך לחץנפשי-
האםחייביםבניםלפרנסאביהםשאיןלואוכשנתןנכסיולבניו.

*תובעלאמור אשתו מלשוההעםהפסיכולוגהמטפל בה
 האםבידבי"ד לאסורעל אשתאיש מלהפגש עם אדם אחר .האם אשתאישזכאית לגרור אתהריוןכדין תובע הלך אהר הנתבע  -האם שומעים טענות הבעל וערות שלא בפניהכדי לאוסרה
להפגשעםאהר.

*תביעת מתנה שהובטחהלחתן בשעתשירוכין
"תנאים" האםנקנין באמירה-הבטיחה האמא לתתדירה לחתנה ובתה האםההתחייבות הלה -מתנהלפג*הנישואין האםזו מתנהגמורה אונדוניה ומהרינה כשישביניהם קטטותואינםהיים
ביהר-מעמדשאיןנוהגיםלהיותבו אלאבני מששהההאםהםכשריםלהעידעליו.
*ונביעה משותףלהסירמישכוןמקרקעהשותפין
.הטילו שותפין מעות להשבון בנק משותף ונרשמו אצל רשם ההברות האם קנו כל אהד ממון
הבירו -שותף שתובע לפרק השותפותמפני טענת המטד האםהייביםהשותפיםלהשיבלו -טוען
שהואעדיין שותףוהשותפיןטוקנים שכברקיבל כל הלקו האםמשביע אותם שבועתהשותפין-
מישכןקרקעהשותפין בבנק
לצורךהלואהבשבילו האםיהיההייב לשלם אםיתבעוהו מהשנהנה-
אםביצעהמישכוןנגדההזקויתבעוהוניקיו
ן שהסב להם האםיהיההייב וכמה -בנק שהלוה לאהד
השותפין ע"פ בקשת מנהל ההברה שאף מישכן עבורו את קרקעות ההברה האםחייבת ההברה
לפרוע הלואתומדין ערבות  -האםהייבלהוריד את המישכוןמדין השבת אבידה והאם חובהזו
נתבעתבביתדין -האםרשאי לעשותדיןלעצמובאי הורדתהמישכוןכדישיוכללטעוןעלגובה
הלקובשותפות.

*חיובשואלטרקטורון שהתדרדרלתהוםבנסיעה
הלוקיםהצדדים אם מתה מהמת מלאכהולדברישניהם מתח בשעתמלאכה ,האםשואלחייבעליהטוען שואל מתה מחמת מלאכה האםנפטרמחיובוע"ישבועהאודוקאבעדים.*תביעתאונאהמרופאשיניים
 האם רופאשינייםדינו כשכיר או כקבלן -קבלי
לקבלן בקרקעלעניןאונאה.

שנשכר למלאכה בגופו של אדם האם נחשב

*תביעתהחזרכסףבעיסקתמקרקעיןותביעהנגרית שלאונאה
 כשהמוכר מוחזק בכסף האם אומרנא מזכה אותו במחיר מוגדל למרות חמכם  -תאםיש אונאהלקרקעביותר מפלגא  -אםאיןביטול מקח האם עובר המאנה בלאתונו  -דברשאיןלוערך נקוב
בשוק האםיש בו אונאה  -לא תבע אונאה זמן רב והוא מוחזק במקצת הכטה חאםיכול לתבוע
אונאה לפחות בשיעור שמוחזק בו  -אונאה בשיעורשאין הדעת טועה האםיכול המתאנהלטעון
שלאירע או שאומריםשירע ומחל-קונה שהטעה את חמוכר במחיר האם הסכמתו בגדרמחילה
בטעות  -מכר במחיר נמוךמפני שלאידע אתשויו האמיתי האםיכול לתבוע ממנו אתשויו
האמיתי.
* אפשרלתקןהנזקבזול אבלהניזקיפמיר אתהביטוח
 פועלערבי של קבלןיהודי שנשכר למלאכהוהזיק בעבודתו לאחר האם חובת הנזק על שוכרהמלאכה או על הקבלן או על הפועל -היה הראשוןחייב לאמצעי חוב שכירות והאמצעיחייב
לאהרון חובנזיקין האם גובה אחרון מהראשון משיעבורא רר"נ  -האם חובמזיק הוא לשלם ולא
יכולליפטר בטענהשיכוללתקןאושחיובולתקןויכול לומר שרוצהלתקןבעצמו.
'חירבאחריות שראלעלפקדרןשהוחרםממנוע"יהנהלתישיבה
האםשואליכולליפטר בטענתחרישלךלפניךביריההנהלה-נאנסהפקדון ברשותהשומרואותואונםהיהקורהגם ברשותהבעלים חאםחייב -האםמדין השבתאבידהחייבהמשאיללגלותעצמו
להנהלתהישיבה.

פסקידיןבענינייוחסין:
* הכרתיהדותללאתעודותומסמכים
* חשש שהתעוררבביה"ד האםעדיף לאלחקורולהתיראר שמצוהעלביה"דלהגיעלחקר
האמתגם אםיתברראיסור
והאםדין חפה שאסרוכו'גם כשהתעורר החשש שלאמפיו אלאמעיון בממשכיםוערות של
י
מ
א
נ
נכרים -מצבהגיטין בבוכרהבדורותהאחרונים.
*אישוריהדות האםישלו תוקף שלבועב"ד

 האםרשאיבי"ד לבטל פס"ד קמאשפלוני הואכהן,ומההדין בעברוביטלו.* האםמחמירים חדר"גבנישואיןאזרחיים שלאלישא אשהשניהערשיגרש אתהראשונה

-

והאםמחמיריםנטעןעלהנכרית בררךנישואיןאזרחיים שלאלישאנה אחרגיורה.
*כהן שנשאגיורתובנם מבקשלישאגרושה האם מותר
*איסורכהונה לבתשנולרהמפנויה
ספקכהןשמחמירעלעצמובאיסוריכהונהונשויאזרחיתלבעולתנכרי
*חיתהבסביבהנכריתוחזרה בתשובה האם מותרתלהנשאלכהן
'"יכיר" שמתבססעלדבריםתמוהיםהמטיליםספק באבהותו
'בןפנויהשכהןמצהירעליו אבהות
'מילתגירותבפני שלשה שאחד מהםגר
*התגיירהכרי להנשאעםמישאינו שומר שבת
*קבלהאישורגיורמרבנים ש"אינםמוכרים"ולאנזכרבאישורשהיאמעוברת
*נאמנותבעללפסול אשתועליובטענה שהואכהןוהיאחללה
*חוו"דבעניןגיורקטינים
*נאמנותבעללפסול אשתועליובטענהשהואכהןוהיאחללה
*מי שאמומודה שטרםנישאהלאביוהיתהנשואהלאחר בחו"קולא קבלהממנונט
-מנהגבתיהדיןבארץבנשואיםאירחיים-האםנאמנת אשחלאסורעצמהנגד ~"Sptשמתירה-

.

תמונח שרואים בה חו"ק לחתן וכלה עם רב האם מהוהראיה לאסור את האשה לעלמא אומרת
שהיתה נשואה בחו"קולא קבלה גט מחדיןהבניםשילדהלשני-מאמיןלדברי אמושלפיהםנולד
כפסולקהל האםנאסר.
* שאלתיחוםהבןלאביוכשנישאהביום?'אלולוילדה בראשחודשארר
* כשרותהלקהל של שבעל אמה התכחשלאבהותועליה
האםנאמן האבלפטולגםנגדדברי האם שאומרת שהוא האב-האם האמא נאררתלבעלולבועל

מי

-

עלסבוךדבריו.
*ראיהליהדות מכתובה שנרשמהבהולהמועדואין בה תוספתחוץממאתייםזקוקים
* כשרות גטשניתןבאיום של משטרה
*גםשנערךוניתןבביתדין שבראשותראבייקונסרבטיבי

תשובותבהלכהמביתמהוראה שע"יביתהדיןבענימכתובותןועוד:
*עיוןבנוסההכתובהעלפיה"נהלת שבעה"
*כיצדכותבים"רוב"בגטומההדיןבדיעבדכששינו ממחשצריך
*חתןכהןולא נרשם בכתובתו "הכהן"
*כתיבת שםשנוסףלחתןקודםשהוחזקבו
נקראמלידתו משהוהוסיף שםיוסףלחקרא "משהיוסף" האםאלו ב' שמותאו שם אחד -מההדיןכשהשם החדש שטרםהותיקבונכתב בחוטטת לשםהיריע.

*כתובה שאהד משמותההתןנכתב בהביןהשיצין
 מהדין טעה בשמות ומההדין בחתןשישלושני שמות וכתב רק אהד-עדים שהתמועל הכתובההראשונה
ויוכרים אתההתחייבות האםיכוליםלכתוב כתובה הרשהעםזמן הראשון-כשכותבים
כתובה דאישתכה בה טעותא האםצריךלקרוע שטרהראשון-טעותבכתיב שלהשנה.

* שםעריסה שנשתקעונקרא בשם שהואקיצור מהשםהראשון
שמותבגיטיןובכתובה
 האםמי שמוצאפסול בגטצריך לשתוקאולעורר -האםמקבלים הצהרתפנויהלעניןכתיבת שםאבבגטכשהפלוניאינומודהלדבריה-נקראתבפיכל בשםלעזוישלה שמותיהודיים שהשתמשה
בהם לצורך כתובתהאובבית הכנטת האםישלהזכירם בגט -האםלבני העדההאתיופיתכותבים

.

שמםבןאאע"ה.

* כתובתמאתיםלגיורת
 כמה כתובתגיורת  -כתב לה בתולתא ונמצאתגיורת מהדין הכתובה -הבדלים בנוסחאותכתובותהאשכנזיםוהטפררים -תקנתכתיבת העתק כתובה למשמרת ברבנותודין העתק שנכתב
עלטופסרגיל.

* כתובתמנהלמי שכתובתהמאתיים

*כתובה שלא נכתב בהמהיכןהכניסה הכלה אתנדוניתה
 -התןספרדי וכלהאשכנזיהאיזה תקנתקהילות קובעת בכתובתה  -כתבעלגבי כתב לתקן את

כתיבתהזמו האםדינו כהעברתקולמוסוהאם כשר רקאינוגובהממשעבדי,ובאיזהאופן הכתובה

כשרה.

*קיבלאחריות בכתובהעל "תוספתא דא"והיו בה כמהתרספות
 האםאומריםאהריות ט"מעל שאף התוספות שלא כתבעליהןאהריות -לאהיהלוכיסויעלכלהסכומיםשקיבלעליו באחריות האםמועילה האחריותלחייבועלנכסיםוכספיםשיקבלבעתיד-
כתב כתובה ללאאהריות לגבות ממשועבדים האם מותרלהשהותה.

*התמועל הכתובה"וקנ*נא" בטרםנעשההקנין האםחתימתםכשרה.
*בירורידיניםבגיורתשהיתה נשואהלישראלבגיותהורוצהלהזורולהנשאלו
*היתרחכםלעגונהבליביתדין
מהלל שבת שלאהעידועליובביתייןלפוסלו האםמשיאיםעלפיו
*מעב"רעלגירושין שנכתבע"י שלשה שלא השתתפובגירושין
* שאלת כשרות בתענונה שהותרהע"י רב"צ
*גיורת שטבלהלגירותה שלאבביתדין

 הוחזקהגיורת ואומרתשהגיור לאהיהכדין האס נאמנת לפסול בנה -איך כותבים בכתובת גראתשמו.

' ברכתקידר12יןלזוגנוהיוידועיםבציבורכזוג
*בענין התרתנדר שלאלעשןסמים

