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 תוכנית לימודי קורס
פסיקה במראות והלכות נידה רפואה והלכה 

מבנה השיעור :שעה וחצי שימוש מעשי במראות ע רב פוסק ממכו פוע"ה
שעתיי וחצי שיעור בנושא הלכתי רפואי.
פרוט נושאי השיעורי:
התמודדות ע שאלות מרכזיות המופנות לרבני בענייני

טהרה –

לימוד מבנה אנטומי וההשלכות ההלכתיות הנובעות מכ .השאלות המרכזיות שרב נשאל בנושא
של :הפסק טהרה 7 ,נקיי .
כיצד להתפטר מכתמי ולהארי את ימי הטהרה – במסגרת זו ילמדו מקורות הכתמי
ה מהרח וה מהנרתיק ואת הפתרונות הרפואיי וההלכתיי שנית להציע במקרי אלו .כמו
כ ,יועלו הצעות להארכת ימי הטהרה לנשי הלוקחות גלולות למניעת הריו.
טבילה והלכותיה –חציצות מיוחדות וטבילה במצבי שיש בעיה רפואית  ,הלכות טבילה
בזמני ובמקומות מיוחדי .
הריו ולידה –נלמד את הבדיקות הקימות במהל ההיריו ,אילו מותר לעשות מבחינה הלכתית
ומה מומל לעשות .היסוד ההלכתי של מעמדו של העובר ,הא הפלה היא איסור דאורייתא או
דרבנ? הגדרות הלכתיות לדי רוד! לא ,דעת פוסקי דורנו על הפלות מלאכותיות ,מה המציאות
בשטח בנושא זה.
בעניי הלידה" נלמד על הלכות לידה ונושא לידה בשבת.
הלכות בדיקת רופא – ילמדו ההלכות הקשורות בבדיקה גניקולוגית ,כמה להתאמ כדי
להיבדק אצל רופאה  ,הלכות ייחוד בטיפול רפואי ,מתי אשה נאסרת בבדיקה רפואית ,מה
הבדיקות הגינקולוגיות הקיימות כיו ומה דעת פוסקי דורינו הא האשה נאסרת מבדיקות אלו.
הלכות אמצעי מניעה –ילמדו היסודות ההלכתיי של היתר לשימוש באמצעי מניעה ,פרוט
סוגי אמצעי המניעה הקיימי כיו ,פירוט אמצעי מניעה חדשי ,הדרוג ההלכתי של פוסקי
דורינו לאמצעי המניעה הקיימי ומה עונה רב לזוג השואל על אמצעי מניעה.
טיפולי פוריות חדשניי לאור ההלכה – נלמד את היסודות ההלכתיי של טיפולי
הפוריות ,נפרט מה הבדיקות שעוברת האשה ,הבעל ומה התייחסות ההלכה לבדיקות אלו .נפרט
את הפתרונות הקיימי כיו ומה אפשרי מבחינה הלכתית על פי הפוסקי השוני .נסכ את
המחלוקות העיקריות ואת המציאות בשטח .נלמד את הפרטי השוני של הזרעה והפריית
מבחנה.
אישות – בעיות של זוגות צעירי  ,ואישות בתקופות שונות של החיי.

