


KIDDUSHIN • קידושין

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

י"ח אלול
September 14

כללי
General

אבן העזר - כ"ו

כ"ה אלול
September 21

אמירת לשון הקידושין
Kiddushin Statement

אבן העזר - כ"ז

כ"ד תשרי
October 19

נתינת הקידושין
Kiddushin Transaction

 אבן העזר -
כ"ז, כ"ט

כ"ד תשרי
October 19

נתינת הקידושין
Kiddushin Transaction

 אבן העזר -
כ"ט

א' חשון
October 26

קידושין ברצון האישה, בפני עדים
Kallah’s ‘assent’. Witnesses presence

 אבן העזר -
מ"ב

ח' חשון
November 2

קידושין בפני עדים
Witnesses presence

 אבן העזר -
מ"ב

ט"ו חשון
November 9

חזרה/מבחן
Review/Test

 חופה ושבע ברכות •
Chupah and Sheva Brachos

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

ו' כסלו
November 30

גדר החופה, חופת נידה
Defining Chuppah, Chuppas Nidah

 אבן העזר -
ס"א

כ"ט חשון
November 23

הדרך למנוע נישואי התבוללות
Preventing intermarriage

הרצאה
Lecture

RABBI  ELIEZER SHEMTOV  - הרב אליעזר שמטוב 



י"ג כסלו
December 7

סדר החופה
Chuppah Procedure

 אבן העזר -
ס"א, ס"ב

כ' כסלו
December 14

דיני שבע ברכות
Sheva Brachos (at Chuppah)

 אבן העזר -
ס"ב

ד' טבת
December 28

נתינת הקידושין
Kiddushin Transaction

 אבן העזר -
ס"ב, ס"ג

י"א טבת
January 4

דיני שבע ברכות, בעילת מצווה
Sheva Brachos. Consummating Mitzvah

 אבן העזר -
מ"ב

י"ח טבת
January 11

ימי השמחה וזמן הנישואין, שמחת חתן וכלה
Celebration; Duration,  

Rejoicing with the couple

 אבן העזר -
ס"ד, ס"ה

כ"ה טבת
January 18

חזרה/מבחן
Review/Test

CONTRACTS  • שטרות

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

י"ז שבט
February 8

דינים מיוחדים בנוגע לשורה האחרונה שבשטר
Specific laws for ‘final line’ of Contracts

 חושן משפט -
מ"ד

כ"ד שבט
February 15

תיקונים בשטר
Correcting a contract

 חושן משפט -
מ"ד

א' אדר
February 22

דינים כלליים בשטרות
General contract laws

 חושן משפט -
מ"ב

ח' אדר
March 1

יד בעל השטר על התחתונה
הולכים אחר לשון בנ"א

Contract holder’s disadvantage.  
following ‘spoken language’

 חושן משפט -
מ"ב

ג' שבט
January 25

כללים פשוטים לנישואים מאושרים
Simple rules for happy marriages

הרצאה
Lecture

RABBI  AARON LAINE  - ן  י לי הרב אהרן 



כ"ב אדר
March 15

שיכירו העדים שם הלווה והמלווה
טעות השמות והסכום

Witness’ knowledge of names of all 
parties. Mistakes in names or amounts

 חושן משפט -
מ"ט

כ"ט אדר
March 22

שני יוסף בן שמעון בעיר אחת
Identical names (in same city)

 חושן משפט -
מ"ט

ז' ניסן
חזרה/מבחן

Review/Test

KESUBAH • כתובה

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

כ"ח ניסן
April 19

הלכות כתובה
Halachos of Kesubah

 אבן העזר
- ס"ו

ה' אייר
April 26

הלכות כתובה
Halachos of Kesubah

 אבן העזר -
ס"ו, קכ"ו

י"ב אייר
May 3

דינים כלליים בהלכות כתובה
General halachos regarding Kesubah

 מלוקט
 מספרי

הפוסקים

י"ט אייר
May 10

חזרה/מבחן
Review/Test

EDUS • עדות

DATE • תאריך TOPIC • נושא סימן

ד' סיון
May 24

פסולי עדות מחמת קירבה
Witnesses disqualified by relation

 חושן משפט -
ל"ג

כ"ו אייר
May 17

העומק והנשמה של הנישואין
The depth and soul of marriage

הרצאה
Lecture

RABBI  RABBI  S IMON JACOBSON  - ן  קובסו י ג' ן  הרב סימו



י"א סיון
May 31

פסולי עדות מחמת קירבה
עדים הפסולים מחמת עבירה

Witnesses disqualified by relation, 
transgression

 חושן משפט -
ל"ג, ל"ד

י"ח סיון
June 7

פסולי עדות שונים
Various witness disqualifications

 חושן משפט -
ל"ד

כ"ה סיון
June 14

פסולי עדות מחמת רשעה
Witness disqualification as “rasha”

 חשון משפט -
ל"ד

ט' תמוז
June 28

פסולי חיתון
Unfit for marriage

אבן העזר - ב

ט"ז תמוז
July 5

יוחסין
Verifying halachic genealogy

אבן העזר - ד

כ"ג תמוז
July 12

חזרה/מבחן
Review/Test

ט' תמוז
June 21

יום עיון מעשי
Yom Iyun Practicum

סדנאות
Workshops

RABBI  MORDECHAI  FARKASH - קש  דכי פר הרב מר
RABBI  YOCHANAN GURARY - אריה  גור ן  וחנ י הרב 
RABBI  PINCHAS ALTHEUS - ז  י  הרב פנחס אלטהו


