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 __________  תאריך עדכון:

   שם מחלקה: 

 לימודי יסוד ביהדות ביה"ס ל

 שם ומספר הקורס:

 נישואין, גירושין ומה שביניהם 

02-844-95 

 : שם הקורס באנגלית

Marriage, Divorce, and Everything in Between 

 שם המרצה: 

 אילת סג"לד"ר 

 מתוקשב סוג הקורס:

 ש"ש 2:  היקף שעות             קיץ    :  סטרמס             אתשפ" :        שנת לימודים

            במערכת מודל     אתר הקורס באינטרנט: 

 

 : מטרות הקורס .א

האזרחים חייהם של יש השלכה מעשית על  לדיני הנישואין והגירושין במשפט העברי

ההתפתחויות שחלו בדיני  היהודים החיים במדינת ישראל. בקורס נלמד להכיר את 

   .מינוך בי, ונבחן את ההשלכות שיש לכרושיןיגשואין וההני

בכל נושא ייבחנו המקורות המקראיים והתלמודיים ויישומם הלכה למעשה בספרות 

מקומם של  ו . יודגשמן העשורים האחרונים ובפסקי דין רבניים ספרות השו"תב, הפסיקה

 תקנות, מנהגים ושטרות ביצירת שינויים הלכתיים נדרשים.

 

   :קורסתוכן ה .ב

השידוכין, הקידושין  אין:נישוביצירת קשר ה נעסוקשל הקורס צית הראשונה חמב

קידושין כדת משה  יש לערוךכיצד נלמד  התפתחויות שחלו במוסדות אלה.הוהנישואין ו

ישואים אזרחיים. נדון במהותה של  נוישראל, מהו מעמדם ההלכתי של ידועים בציבור ו

  במסגרת זה כלפי זה וג ות של בני הז החובות וזכוי את ה הכתובה ובמשמעותה בימינו, נכיר
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. כן נעסוק באפשרות של ריבוי נשים ובדרכים השונות בהן נקטו קהילות שואיןהני חיי

  .שונות על מנת להגן על נשים מפני מצב של ריבוי נשים

מצוות ייבום וחליצה ועל פערים ביחס אליה בתפוצות ישראל של  הייחודיותנלמד על 

 השונות. 

זוג או בגירושין. נדון  ני הד מבהנישואין במות אח עסוק בפירוק קשרשנייה נבמחצית ה

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

עגונות ולמנוע מראש מצבים של עגינות. נכיר את הבסיס לדיני הגירושין במשפט העברי  

. ביוזמת האשה וגירושין ביוזמת האישירושין קרים של גונדון בעילות גירושין שונות במ

: בגידה, אלימות, בעיות פוריות ועוד. השיעורים הגירושין תר נעסוק בעילות ן היבי

האחרונים של הקורס יוקדשו להכרות עם מנגנונים הלכתיים שפותחו במטרה למנוע מצבי 

 סירוב גט ועגינות. 

 

  מהלך השיעורים: .ג

  ,ודיבכל יחידה החומר הלימך תקופת לימוד הקורס הלבמיופיעו באתר הקורס באינטרנט 

 לאותה היחידה. וקישורים לצפייה המקורות הרלוונטיים

כמו כן יופעל באתר פורום שאלות ותשובות ובו יתקיימו דיונים ביחס לנושאים הנדונים 

 ביחידות הקורס. 

 

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 

 פיה יוגרביבל יעור נושא הש מס' השיעור 

שידוכין, קידושין  1

ונישואין: הגדרות 

 ויות והתפתח

1,2,3 

דרכי הקידושין,  2

צון הבעל ך בר הצור

והאשה בקידושין, 

 קידושי שחוק

4 
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 פיה יוגרביבל יעור נושא הש מס' השיעור 

מעמדם ההלכתי של  3

ידועים בציבור  

 ונישואים אזרחיים.

 ברית הזוגיות 

5 

הכתובה: מטרתה,   4

מהותה ומשמעותה 

 לימינו 

6,7 

  כתובה,נוסח ה .5

רכת החיובים  מע

דיים הנוצרת בין ההד

 בני זוג עם הנישואין

 

חובת מזונות:   6

 על -נותהגדרות, עקרו

 

:  עונה  מצוות 7

-הגדרות, עקרונות

 על, ומקרי מבחן 

8 

החובה למדור:   . 8

 הגדרות והתפתחויות 

 

קביעת מקום  .9

המגורים של בני  

 הזוג, 

9 

ריבוי נשים: מקורות   10

 תלמודיים 

10 

:  נשים ריבוי 11

בסביבה  התפתחויות 

 האשכנזית 

11 

   ריבוי נשים: 12
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 פיה יוגרביבל יעור נושא הש מס' השיעור 

בסביבה  התפתחויות 

 הספרדית 

   ם וחליצהייבו 13

:  ייבום וחליצה 14

יבמה  מען פתרונות ל

 המסרבת להתייבם

 

  תקנת העגונה  15

  תקנת העגונה  16

פתרונות מניעתיים  17

 לעגינות 

 

 14 מבוא לדיני גירושין 18

צד הבעל  אלימות מ 19

 ית גט כעילה לכפי

15 

בגידה מצד הבעל   20

 כעילה לכפיית גט 

16 

ת  הרצון לקיים מצוו  21

לה  יפריה ורביה כע

 לכפיית גט 

 

  "מאיס עלי" עילת  22

גירושין ביוזמת   23

 הבעל 

 

 17 הפקעת קידושין  24

  תנאי בקידושין 25

נישואין -הסכמי קדם 26

 למניעת סירוב גט 
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 : בות הקורס חוג. 

 אין דרישות קדם   

 ידות באתר הקורס והשתתפות בפורום הדיונים.למידה של היח נדרשת   

  

 : מרכיבי הציון הסופי

 , ציון מספרי קאיתריאמ בחינה

 

   ביבליוגרפיה: .ד

 חובה: 

   .36-28, כח )תשס"ח(, עמ' תחומיןבסקי, "הכתובה", ש' דיכו. 7

הלכה היהודית ובשיפוט ב ים כעילה לקבלת גטמ' פרישטיק, "אלימות פיזית של בעל .15

 קיח.-תשנ"ד(, עמ' צג-, יז )תשנ"גדיני ישראלהרבני", 

עילה לכפיית גט?", משפחה במשפט, א   . א' שוחטמן, "בגידה וחיים עם ידועה בציבור:16

 . 302-259"ז(, עמ' )תשס 

-191 , עמ'פתרון לעגינות", תחומין, כב )תשס"ב( –. ש' ריסקין, "הפקעת קידושין 17
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 רשות( )

לשם קבלת   עבודה ", פי תעודות מן הגניזה הקהירית-שידוכין ואירוסין עלא' אשור, ". 1

 . 2006אביב, -תואר דוקטור, אוניברסיטת תל

 

, ח )תשס"ג(, עמ' ספונותוכין לאור שטרי הגניזה", י' ריבלין, "התפתחות מוסד השיד. 2
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מחקרים בתולדות יהודי אשכנז: ספר יובל לכבוד  ", בתוך: ואל, "ביטול שידוכיןמנ ש' ע. 3
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דוגמתי בדיני -וד: מחקר היסטוריסדר קידושין ונשואין אחרי חתימת התלמא"ח פריימן, . 4
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 . 167-154יים", תחומין, ג )תשמ"ב(, עמ'  בעניין נישואים אזרח" ש"י כהן,. 5

 

זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה  ע' שרמר, . 6

 . 241-233עמ' , ירושלים תשס"ד, והתלמוד
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