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תוכן הקורס:
הקורס יעסוק במגוון סוגיות הלכתיות בנושאים הקשורים לדיני אישות ומשפחה ,תוך שימת דגש על עיון
וניתוח מקורות התלמוד ,ראשונים ופוסקי זמננו ,יושם דגש על הזיקה בין ספרות חז"ל והפוסקים ,לשאלות
ובעיות הלכתיות בעידן המודרני.
מטרות הקורס:
.1
.2
.3
.4

הסטודנט יכיר את יסודות דיני אישות ומשפחה ,תוך שימת דגש על עיון במקורות השונים :ספרות
חז"ל ,ספרות הפוסקים והשו"ת.
הסטודנט יכיר את מערכת המושגים המשפטיים המהווה את תהליך האישות ,הן ביצירתה והן
בהפקעתה.
הסטודנט יתוודע אל השאלות שהעסיקו את פוסקי ההלכה בנושאי אישות ומשפחה ואל עקרונות
המשפט העברי בתחום הזה.
הסטודנט יכיר את ההתייחסות לבעיות הלכתיות בתחום האישות בתקופה המודרנית.

ראשי פרקים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

הקדמה -אישות בספרות התנאים ,האמוראים וספרות הפוסקים.
שידוכין -מהות השידוכין ,תוקפם וביטולן במקורות התנאים ,האמוראים וספרות הפוסקים.
קידושין  -דרכי הקידושין ,ספק בקידושין ,עדות בקידושין ,קידושין על תנאי ,גיל הקידושין,
מעמד הנישואין -השיטות השונות מהי חופה?
הכתובה -עיקר כתובה ותוספת כתובה ,חובות הבעל מהתורה ומדרבנן ,זכויות הבעל,
ייבום וחליצה.
גירושין -התנאים לכשרות הגט ,עילות לגט ,כפייה להוציא.
הפקעת הקידושין" -אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה" -סיבות ושימוש בכלל במשך הדורות.
איחוד הקידושין והנישואין.
חרם דרבינו גרשום -מהותו ,תוקפו ,השלכותיו
עגונות
מורדת
נישואים אזרחיים
תכנון המשפחה ומניעת הריון

דרכים ואמצעי הוראה:
הרצאה ודיון בשילוב קריאת דפי מקורות.
חובות הקורס:
 .1נוכחות
 .2השתתפות פעילה.
 .3מבחן מסכם.
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