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 מטרת הקורס 

של החיים הדתיים. ערכים, מוסר, אפילו אמונה בבורא עולם, כל עבור רבים, ההלכה היא הצד האפל 

אלה נתפסים כצד המואר, היפה שבדת. להלכה לעומת זאת, יחסי ציבור רעים. היא לרוב לא מובנת 

ומהווה מכשול בפני חיים משותפים בחברה הישראלית. מטרת הקורס להאיר כמה מפניה האפלים 

 ה, של המבנה המערכתי והעקרוני שלה.הללו. להסביר את ההיגיון הפנימי של

 תיאור הקורס

ההיסטורי והמשפטי,  –הדיון בקורס ייסוב סביב שני מכשולים עיקריים העומדים בפני הבנת ההלכה 

או המתודה ההלכתית האינהרנטית שלה. מבחינה היסטורית, ההלכה היא מערכת חוקים בעלת אופי 

יחס לעולם חברתי וחומרי של העת העתיקה ושל ימי מסורתי הנשען על גוף ידע שברובו הגדול מתי

הביניים. השינויים הרבים שעברו על החברה היהודית בעת החדשה מחייבים הערכה מחדש של 

 ההלכה. הכוונה איננה שינוי של עקרונות יסוד אלא של יישום עקרונות ההלכה בתוך עולם משתנה. 

ף חוקים שאיננו דומה לכל מערכת משפט של מבחינה משפטית, להלכה היגיון פנימי הנשען על גו

חקיקה אזרחית. היגיון זה נראה זר מאוד לכל מי שלא עמל על הטקסטים עליו מערכת משפט זו 

 נשענת, וכמובן לכל מי שאין לו זיקה למערכת הערכית שלה.

 

 



 

 

בישראל, הן של בקורס יידונו נושאים הלכתיים חשובים העומדים פעמים רבות במרכז הדיון הציבורי 

הציבור הדתי, הן של הציבור הישראלי בכלל במפגשו עם ההלכה. הנושאים שיידונו הם מעמד 

האישה, המעמד האישי, המדינה המודרנית, הפולחן הדתי ושמירת שבת. הנושאים ייבחנו מן הצד 

 העקרוני והתיאולוגי, אך יתבססו על לימוד של טקסטים תלמודיים והלכתיים.

  

  והרכב הציון בקורס רסחובות הקו

  20%השתתפות פעילה בדיונים ומוכנות לשיעור:  

  40% (:לא כולל עמוד כותרת וביבליוגרפיה עמודים 8)באורך של כ עבודה אחת במהלך הסמסטר 

 40% (:לא כולל עמוד כותרת וביבליוגרפיה עמודים 10-באורך של כעבודה סופית )

 60: בקורס ציון עובר

 

 פירוט המפגשים 

 שיעור א: שיעור מבוא: שאלת הסמכות: 

מול חידוש, אדם מול אלוהים. ההלכה היא מסורת משפטית עתיקה הנשענת על מסורת  מסורתנות

פרשנית של טקסים רבים. לפרשנות מעמד רם במסורת ההלכתית, עובדה המערערת על ההנחה 

שמדובר בחוק דתי המעמיד את האל לפני האדם. גבולות הסמכות האנושית כמו קביעת נושאי 

 השאלות החשובות ביותר בכינון ההלכה ובקביעת ערכיה.  הסמכות בחברה שומרת ההלכה הן

בשיעור זה נדון בשאלות עקרוניות כגון מעמד התרבות החומרית על חקר ההלכה, מעמד התפיסה 

 הפסיכולוגית ומעמד העמדה הפוסט מודרנית על ההלכה.

 קריאת רשות:

 מהר"ל מפראג, נתיבות עולם, נתיב התורה פרק טו

 אורח חיים, חלק אהקדמה לאגרות משה 

 

 שיעור ב: מעמד האישה:

לא מעט סבורים כי הפמיניזם מסמן את המהפכה החשובה ביותר של העת החדשה. נוכח אמירה זו, 

נראה שההלכה נותרה הרחק מאחור. אחת הדוגמאות הבולטות לדבר היא העובדה שהפולחן הדתי 

בבתי הכנסת מאחורי מחיצה. בשיעור זה מתנהל כמעט כולו על ידי גברים ואילו הנשים עדיין יושבות 

 ייבחנו הסיבות כמו האפשרות ליצור שינוי. 

 



 

 

הנושאים שייבחנו יהיו האם ההלכה מכירה בשוויון זכויות ובשוויון המעמד האישי )מצוות עשה שהזמן 

גרמן, ברכת "שלא עשני אישה(. מהי האפשרות לחולל שוויון בין גברים ונשים בשמירת מצוות? בדין 

אזרחי? נשים דיינות? כמו כן תועלה השאלה אם יש מקום לתיאולוגיה פמיניסטית ולהשלכותיה על ה

 ההלכה.

 קריאת חובה:

 ר' משה פיינשטיין, אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כ

 ר' יחיאל יעקב ויינברג, שו"ת שרידי אש חלק ב סימן לט 

 

 :  דיני נישואיןשיעור ג: 

חיים הלכתיים פמיניסטים הוא דיני הנישואין. הגבר הוא המקדש את  המכשול החמור ביותר בפני

האישה. הכלה פסיבית בטכס הנישואין. יתר על כן, במקרה בו מפרקים את החבילה, דומה שלגבר 

 חירות רבה יותר, ואילו האישה כבולה בנישואין שהיא איננה מעוניינת בהן עד קבלת גט.

שאלות האם הגבר קונה את האישה? האם יש אפשרות או בשיעור יבחן הנושא העקרוני בזיקה ל

צורך לשנות את טכס הנישואין בימינו? האם אפשר לעשות אותו שוויוני יותר? האם יש מקום להגדיר 

 מחדש את מוסד הנישואין? 

 :קריאת חובה

 ב-קידושין ב ע"א; ו ע"א

 , הלכות אישות יד הלכה חמשנה תורהרמב"ם, 

 דפוס פראג סימן אלף כב שו"ת מהר"ם מרוטנבורג

 

 האיסורים המיניים: שיעור ד: 

מישל פוקו דן בריסון המיניות כמכשיר פוליטי. ההלכה עוסקת לא מעט בריסון המיניות. נדון עד כמה 

קוד התנהגות אחיד הוא תנאי משמש ריסון זה לצרכים פוליטיים ומהו המשקל המהותני בריסון זה. 

חברתי בסיסי למדי. שמירה על קוד צניעות שונה של אנשים דתיים מפריע לא מעט בפיתוח יחסי 

 הלכתי. -חברות. נושא זה דורש דיון הלכתי ומטה

בשיעור זה נעסוק בשאלות הקטנות ובשאלות הגדולות: האם קול באשה ערווה? האם קיים קוד לבוש 

ים עוד צורך לכסות את הראש? האם ההלכה מבחינה בין צניעות גברים הלכתי בכלל? האם קי

 ונשים? כמו כן נבחן את הסיבות לגבולות של צניעות הנדרשים בהלכה.

 



 

 

 :קריאת חובה

ר' יחיאל יעקב ויינברג, ברכות כד ע"א; מרדכי, ברכות רמז פ; ראבי"ה ח"א, ברכות סימן עו; 

 שרידי אש, ח"א סימן עו.

 :רשותקריאת 

הרצון לדעת, תרגם גבריאל אש )תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  –מישל פוקו, תולדות המיניות 

1996) 

 

 :מגדר שיעור ה:

ספרות חז"ל היחסים במקרא ובאחד הנושאים הקשים בעת החדשה הוא הגדרת המגדר. 

יא הבחנה הלגיטימיים היחידים הם יחסים הטרוסקסואליים. יחד עם זאת, ההבחנה בין מין ומגדר ה

 מודרנית, ותפיסת הזהות אף היא. האם יש מקום לשינוי? האם שינוי בתפיסת ההלכה אפשרית?

 :קריאת חובה

שו"ת אגרות מדרש תנחומא לבראשית, לג; ספרא אחרי מות, פרשה ח, פרק יג אות ח; ויקרא יח:כב; 

 .משה אורח חיים חלק ד סימן קטו; שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן קיג

 

 : תפילה, מסורת ושינוי: ושיעור 

עבור מי שנכנס לראשונה לבית כנסת, הסידור הוא תשבץ היגיון חסר פשר. הניסוח ערכאי והתנהלות 

הטקסית זרה עבורו וקשה למעקב. עולם הדימויים שייך למציאות של העולם העתיק. לתפיסת טבע 

 נתיניו מייחלים לחסדו. עתיקה שבה המים מעל השמים, מציאות שבה האל נתפס כמלך ש

בשיעור זה ייבחנו אספקטים היסטוריים והלכתיים של התפילה. התפילה כפי שהיא נהוגה היום היא 

פרי אלפיים שנה של התגבשות ועיצוב. מן המעבר של התפילה הפרטית לתפילה הציבורית, כנראה 

וה תשתית שהסדירה בגלל רצון למלא את מקום המקדש שחרב, עם עיצוב "מטבע ברכות" אשר היו

את התפילה כפי שהיא היום, ובסופו של תהליך, המצאת הדפוס שאיחדה את נוסחי התפילה 

השונים. האם יש מקום היום, לשנות את התפילה המקובעת? האם הגיע הזמן לשנות נוסחי תפילה 

 הקשורים לתקופה היסטורית שהשתנתה?

זרת הנשים? את מבנה בית הכנסת? את שאלות נוספות יועלו, כמו אם הגיע הזמן לבטל את ע

 תפקיד תפילת הציבור בכלל? 

 :קריאת חובה

 ר' משה פיינשטיין, אגרות משה או"ח, ח"א סימן לט; ח"ד, סימן כט; ח"ב סימן יב.

 

 



 

 

 :רשותקריאת 

בימי הבית שמואל ספראי, "האם הייתה קיימת עזרת נשים בבית הכנסת בתקופה העתיקה", 

   168-159)ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ"ד(,  בתולדות ישראל ובימי המשנה, מחקרים

 

 שיעור ז: קהילה: 

הקהילתיות היא מן המאפיינים הבולטים של חיי הלכה. האם מדובר בתופעה המבטאת עיקרון הלכתי 

או בשריד היסטורי? לקהילה אכן סיבות היסטוריות רבות, ויש הקושרים את הקהילתיות, את 

מצוות שהיו  דית לכלי לשימור זהות כחברת מיעוט בתוך חברה הגמונית.הסוציאליזציה היהו

 אינדיבידואליסטיות בטבען השתנו ונעשו למצוות קהילתיות. האם מצב זה הוא בר שינוי?

עצמה וכמובן שתקנות חכמים אולם לא מדובר אך ורק בתופעה של האלף האחרון. חלק ממצוות התורה 

מיועדים ליצירת זהות. האם יש מקום לשינוי? האם האיסור על קעקוע, כניסה לכנסיה, יין נוכרים, יכולים 

 לעבור שינוי? האם המנהגים הקהילתיים יכולים להשתנות? 

 :קריאת חובה

 , הלכות עבודה זרה פרק יבמשנה תורהרמב"ם, 

 סימן קחשו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב 

 

 :רשותקריאת        

)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  ד והיחד: חידת הישרדותה של הקהילה היהודיתהייחושמחה גולדין, 

1997) 

 

 שיעור ח: שבת:

שמירת שבת היא מן המאפיינים הבולטים של שמירת מצוות, הן בחברה הישראלית, הן בהלכה. 

האיסור לנהוג במכונית, לבשל, לנגן. ובעוד המאמץ שנדרש להתאפק משימוש בכלי תקשורת, 

שמנוחה היא ערך מקובל, השמירה ממלאכה על פי הגדרות ההלכה אינה מובנת כלל. בשיעור זה 

 נפצח את הגדרות ההלכה ואת יסודותיה התיאולוגיים.

כמו כן נבחן את צביונה של שמירת השבת בעת החדשה. האם יש מקום לדון מחדש באמצעים 

 חשמל, אוטומציה, האם ייתכנו דרכים חדשות לבטא את המנוחה? –מודרניים טכנולוגיים 

 :קריאת חובה

 הלכות שבת, פרק א, משנה תורהרמב"ם, 

 חלק ג סימן מא  וישו"ת שבט הלהרב וואזנר, 

 



 

 

 :רשותקריאת 

 )ירושלים: הוצאת שלם, תש"ע( רזא דשבתיוסף יצחק ליפשיץ, 

 

 :אתיקה-ביושיעור ט: 

 אתיקה בהלכה-בביושאלות 

אתיים מחד גיסא ומן המאחרות מאידך -מדינת ישראל היא מן המתקדמות בעולם במספר נושאים ביו

גיסא. ישראל היא מן הראשונות להתיר ולפתח תחומים של הנדסה גנטית, שיבוט, הפריה 

ך מלאכותית. היא אפילו מתירנית למדי בהיתר של הפלות. מאידך גיסא היא אוסרת הריגה מתו

רחמים. הסיבה לדבר היא הישענות על וועדה אתית המורכבת מרבנים ואנשי אקדמיה. להלכה 

אתיות. במהלך שיעור זה והשיעור הבא נבחן -היהודית יש אמירה מורכבת ומעניינת בשאלות ביו

 מספר נושאים:

החיים והמוות. נבחן את קביעת ההלכה של תחילת החיים ולפיכך את עמדת ההלכה בנושא  .א

 ות מלאכותיות והבסיס להתירן.הפל

סוף החיים. מהו רגע המוות בהלכה ומתי מותרת קצירת איברים לצורך השתלה? מתי  .ב

 מותרת הפסקת חיים מתוך רחמים.

 שאלות של העדפת טיפול בחולה אחד על פני אחר. .ג

 :קריאת חובה

 ויקרא יט:טז

 שמואל א פרק לא; שמואל ב פרק א; 

 ות חספרא, קדושים, פרשה ב פרק ד א

 ד-, חושן משפט, ח"א, סימן עגאגרות משההרב משה פיינשטיין, 

 , ח"ה סימן חמנחת יצחקהרב יצחק וייס, 

 , ח"א סימן צאמנחת שלמההרב שלמה אויירבך, 

 

 :רשותקריאת 

 אסיא:

 ד, תשנ"ז-ס, כרך טו ג-נט אסיאוהמתת חסד,  ALSמרדכי הלפרין, "מניעת טיפול בחולה 

 

 



 

 

 כשרותשיעור י: 

של העולם העתיק. מה ניתן הלכות כשרות נשענות לא מעט על הנחות פיזיקליות וזואולוגיות 

לשנות בהלכות אלה? מה מעמד כלים העשויים מחומרים אטימים? מה מעמד שיטות ניקוי מודרניות? 

מה דינם של חומרים חדשים בתעשיית המזון שמקורם מדברים אסורים? מה מעמד כלי זיהוי 

 כמה תלויה ההלכה בטכנולוגיה עתיקה? מודרניים? עד

 

 :קריאת חובה

, בתוך ליאור דוב הרב, יורה דעה סי' ק; ר' משה פיינשטיין, או"ח, חלק ד סימן ב; ערוך השלחן

 .150-134, ימ' 101יצחק דביר, "בליעת כלים בימינו", אמונת עתיך 

 

 :חקלאות מודרנית ואתגריה שיעור יא:

תעשייתית. חלק גדול מן הפירות מבשיל בבית הלקוח, בעוד חקלאות מודרנית היא חקלאות 

שמצוות התלויות בארץ כגון תרומות ומעשרות, נעשה באופן מסורתי בגורן, בסביבת החקלאי. כיצד 

 פותרת ההלכה את תהליכי שינוי אלה?

 :קריאת חובה

 דיני תרומות ומעשרות, מכון התורה והארץ.

 

 :עליה להר הבית שיעור יב:

ר הבית נעשתה לנושא המאחד שאלות פוליטיות ותיאולוגיות. יש הרואים בהר הבית את עלייה לה

שורש הסכסוך במזרח התיכון. בשיעור זה נדון בנושא מן הכיוון ההלכתי והתיאולוגי. נבחן את מכלול 

תפילה והקרבת  –הנושאים ההלכתיים הכרוכים בכניסה להר ואת האפשרות של פולחן בהר 

 נבחן את השאלה אם הפולחן העתיק עדיין רלבנטי במציאות בת זמננו. קרבנות. כמו כן 

  :קריאת חובה

משפט הרב אברהם יצחק הכהן קוק, , הלכות בית הבחירה, פרק ז; משנה תורההרמב"ם, 

 , סימן צו.כהן

 

 :פסיכולוגיה מודרנית והשלכותיה שיעור יג:

שמירת ההלכה לענפיה השונים תלויה באחריות אישית. עד כמה משפיעים מחקרים 

נחשב בעל המסרב לגרש את אשתו כשפוי? האם ניתן להשתמש פסיכולוגיים על ההלכה? האם למשל, 

 בכלים פסיכולוגיים כדי להתיר כבלי נישואין?

 :קריאת חובה

תהילה אליצור, "אלימות הבעל כעילה לכפיית גט, עיון מחודש בדעת הרא"ש",  פרסומי משרד 

 .433המשפטים, דעת, משפט עברי, תשע"ד, גליון 


