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 גיור תיאוריה ומעשה שם הקורס:

 תש"פ שנה"ל:

 הרב צבי צרפתי שם המרצה:

 תושב"ע מסלול התמחות:

 ש"ש 1 היקף שעות:

 

 תוכן הקורס:

 .בעיות הדור שלנו בתחום ההתבוללות .א

ם נחשבים ליהודים עפ"י המועצות שאינמברית אנשים שבאו אלף  450היקף הבעיה  .ב
 ההלכה.

  .סדר הליך קבלת הגר .ג

 .דיור לשם ישות .ד

 .גיור קטין .ה

 .קבלת המצוות בגיור .ו

 .היקף קבלת המצוות המקבל על עצמו את כל התורה חוץ מדבר אחד .ז

 .ביטול גיור .ח
 

 מטרות הקרוס: 

 .בחברה הישראלית"שהתלמיד יבין על " מלחמה שיש בעניין הגיור בין כוחות שונים  .א

פונדקאית, שילוב ביצית של גויה  לימוד סוגיות הלכתיות שהתחדשו בדורנו, כגון: אם .ב
 ?או הפוך, כיצד נוהגים בזאת יהודייהרחם של אם 

 .יחס הגרוקירוב הגר  מצווה אהבת הגר, .ג

 ?בית דין מקבל את המועמד לגיור קריטריוניםעפ"י אלו  .ד
 
 

 ראשי פרקים וחידות 

 .ב איסורי ביאה("בין יהודי לבין שאינה יהודה )רמב"ם פרק יחומרת הקשר  .א

ם ייחוד ה' ומאריכים "התמקדות בית הדין באמונה בדיון עם הגר וכלשון הרמב .ב
 .ם איסורי ביאה, פרק יד(")רמבהזה ובפרט אלו שנצרות הייתה דתם  בדבר עמו

 ג"ם פרק י"סדר הליך הגיור רמב .ג

ה ומצוות )עפ"י ספר זרע ישראל לרב תורם מבטלים גיור למי שאינו שומר הא .ד
 אמסלם(

את בהריון, על הצורך שבית הדין ידע שהיא בהריון )קשור צגיור לאישה הנמ .ה
 לסוגיה שהאם העובר חשוב כירח אימו או לא(.

 
 דרישות ומטלות:

 .השתתפות פעילה בקורס .א

 .נושאי בחירה כמה עבודה על .ב
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 דרכי התקשרות עם המרצה:

@GMAIL.COMTZUITSARFATY 

 

 ביבליוגרפיה:

 "ד.י"ג י"ב ,רמב"ם איסורי ביאה פרק י .א

 .שולחן ערוך יו"ד סימן רס"ח רס"ט .ב

 .סימן ק"ח 'גת אגרות משה יו"ד חלק שו" .ג

 .שו"ת אכיעזר חלק ג' סימן כ"ו .ד

 .ד"סימן י "דשו"ת משפטי עוזיאל חלק א' יו .ה

מלמד להועיל חלק ב' יורד סימן פ"ב חלק ג' אבן עזר רוחו של משפט סימן ח' וחלק ג'  .ו

 .סימן ג'

 .חתם סופר יורד דעה חלק ח' סימן שי"ז .ז

 .שו"ת בניין ציון סימן צ"א .ח
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