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 Moodle -אתר ב         אתר הקורס:

 

 הקורס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(: א. מטרות 

חים  זרהאחייהם של  יש השלכה מעשית על    לדיני הנישואין והגירושין במשפט העברי 

במהיהו  החיים  את  דים  להכיר  נלמד  בקורס  ישראל.  בדיני דינת  שחלו  ההתפתחויות 

   ונבחן את ההשלכות שיש לכך בימינו. ,ן הגירושי ו  הנישואין 

בספרות   ויישומם הלכה למעשה  והתלמודיים  ייבחנו המקורות המקראיים  נושא  בכל 

מקומם    ו . יודגשיםמן העשורים האחרונ  ובפסקי דין רבניים  ספרות השו"תב,  הפסיקה

 של תקנות, מנהגים ושטרות ביצירת שינויים הלכתיים נדרשים.

 

   :תוכן הקורס .ב

  רציונל, נושאים: .ג

והנישואין  ביצירת קשר הנישואין:    נעסוקן של הקורס  ו שאבחלק הר השידוכין, הקידושין 

וישראל, מהו  יש לערוךכיצד  נלמד    התפתחויות שחלו במוסדות אלה.הו   קידושין כדת משה 

mailto:ayeletandmichael@gmail.com


 

 

2 

ההל ומעמדם  בציבור  ידועים  של  הכתובה  נ כתי  של  במהותה  נדון  אזרחיים.  ישואים 

ה את  נכיר  בימינו,  והחיוזכוובמשמעותה  הזוג    תוובת  בני  זה  של  כלפי  חיי  זה  במסגרת 

. כן נעסוק באפשרות של ריבוי נשים ובדרכים השונות בהן נקטו קהילות שונות על הנישואין

מצוות ייבום וחליצה    של    הייחודיותנלמד על    .םריבוי נשי  מנת להגן על נשים מפני מצב של

 ועל פערים ביחס אליה בתפוצות ישראל השונות.

נעסוק בפירוק קשר הנישואין במות אחד מבני הזוג או בגירושין. נדון    סרוי של הקשנחלק הב

  בסיטואציה של נשים עגונות ונראה פתרונות הלכתיים בהם נעשה שימוש כדי להתיר עגונות

מר ונדון  ולמנוע  העברי  במשפט  הגירושין  לדיני  הבסיס  את  נכיר  עגינות.  של  מצבים  אש 

שה וגירושין ביוזמת האיש. בין היתר ין ביוזמת האישושל גיר  יםבעילות גירושין שונות במקר

בעילות של הגירושין  נעסוק  האחרונים  השיעורים  ועוד.  פוריות  בעיות  אלימות,  בגידה,   :

להכרו יוקדשו  מנגנוהקורס  עם  גט ת  סירוב  מצבי  למנוע  במטרה  שפותחו  הלכתיים  נים 

 ועגינות. 

 

  מהלך השיעורים:

באיב הקורס  באתר  הקורס  יופנטמצע  והמקורות    ו עירנט  הלימודי  החומר  יחידה  בכל 

 כתבות וסרטונים.  כולל ,הרלוונטיים לאותה היחידה 

ותשובות שאלות  פורום  באתר  יופעל  כן  ב  כמו  דיונים  יתקיימו  לובו  הנדונים  ם  אישוניחס 

 . יחידות הקורסב

על   מדובר  בקורלא  אלא  זום,  מפגשי  באמצעות  מועברים  השיעורים  שבו  מקוון  ס  קורס 

רוב החומ לא מדובר בקורס ללימוד עצמי   ר מועבר בצורה כתובה. מצד שני,מתוקשב שבו 

ות ו הלימוד התבצע מתוך חוברת לקראת המבחן בלבד. המשמע)כפי שהיה קיים בעבר( שב

שיש ב  היא  בלמידה  הסטודנטים  של  למעורבות  על דרישה  )מדובר  הקורס.  תקופת  מהלך 

הדבר יבוא לידי ביטוי   שבים(.דות בכל הקורסים המתוקדרישה של המרכז ללימודי יסוד ביה

זה   הקורס    רישהבדבקורס  יחידות  את  בפורום  ללמוד  בדיונים  ולהשתתף  כולם  של  בקצב 

 .ות ובצמוד להןידות הנלמדהדיונים, שיתפתחו בעקבות היח

בפותנאי   בדיונים  הוא השתתפות  למבחן,  לגשת  ניתן  לא  בלעדיו  זה, אשר  בקורס  רום  סף 

ההדיונ באתר  הקוס.  קורים  לאורך  דיונים  בשלושה  לפחות  להשתתף  חייב  סטודנט    . סרכל 

הדיונים מתוך  חומרים  על  מבוססות  בבחינה  השאלות  מן  מצויים    חלק  שאינם  בפורום 

 .הקורסביחידות 

נהלות של הקורס, כיצד כדאי ללמוד  אסביר את דרך ההת  בו  זום  מפגש  בקורס  םיתקייסף  בנו

 .לגבי המבחן כן הסבריםועל מה חשוב לתת דגש ו
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  :יחידותתכנית מפורטת לכל ה     

 

 מומלצתקריאה  נושא השיעור מס' השיעור

רות  גדואין: ה שידוכין, קידושין וניש 1

 ות תפתחויוה

1,2,3 

על רך ברצון הבדרכי הקידושין, הצו 2

 שה בקידושין, קידושי שחוקיוהא

4 

 5 מעמדם ההלכתי של ידועים בציבור  3

  נישואים אזרחיים מעמדם ההלכתי של  4

הכתובה: מטרתה, מהותה ומשמעותה  5

 לימינו

6,7 

  יחסי ממון בין בני זוג במקורות ההלכה  6

מערכת החיובים ההדדיים הנוצרת בין   7

 י זוג עם הנישואין נב

 

  על-חובת מזונות: הגדרות, עקרונות 8

על, -: הגדרות, עקרונותעונה ותמצו 9

 בחן ומקרי מ

8 

 10 ריבוי נשים: מקורות תלמודיים  10

בסביבה ריבוי נשים: התפתחויות  11

 האשכנזית

11 

ביבה בוי נשים: התפתחויות בסיר 12

 הספרדית

 

    ייבום וחליצה 13

מה  יבמען : פתרונות לליצהחייבום ו 14

 המסרבת להתייבם

 

  תקנת העגונה  15

  תקנת העגונה  16

  פתרונות מניעתיים לעגינות 17

 14 מבוא לדיני גירושין  18

 15 עילות גירושין: אלימות  19

 16 עילות גירושין: בגידה  20

  ירושין: קיום מצוות פרו ורבו עילות ג 21
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וס מאהוא  - 'עילות גירושין: 'מאיס עלי 22

 עלי

 

  האישגירושין ביוזמת  23

 17 הפקעת קידושין  24

  נאי קידושין ונישואין על ת 25

  נישואין למניעת סירוב גט-הסכמי קדם 26
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