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התכתבות "גר או תושב":
גר או תושב )חלק א(  /הרב משה ליכטנשטיין
.1.1
http://www.etzion.org.il/dk/5768/1145mamar1.html
גר או תושב )חלק ב(] / [1הרב משה ליכטנשטיין
.1.2
http://www.etzion.org.il/dk/5768/1146mamar1.html
"כי גרים ותושבים אתם עמדי" תגובה לרב משה ליכטנשטיין )חלק א(  /הרב חיים אירם
.1.3
http://www.etzion.org.il/dk/5768/1149maamar5.html
"כי גרים ותושבים אתם עמדי" תגובה לרב משה ליכטנשטיין )חלק ב(  /הרב חיים אירם
.1.4
http://www.etzion.org.il/dk/5768/1150maamar2.html
תשובה )חלק א(  /הרב משה ליכטנשטיין  תשובה לדבריו של הרב חיים אירם על "גר או
.1.5
תושב" http://www.etzion.org.il/dk/5768/1149maamar6.html

תשובה )חלק ב(  /הרב משה ליכטנשטיין
.1.6
http://www.etzion.org.il/dk/5768/1150maamar3.html
הרב דרוקמן :אין חיה כזאת ביטול גיור
http://hiddush.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A826560%D7%90%D7%99%
D7%9F_%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%9B%D7%96%D7%90%D7%AA_%D7%91
%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8.aspx
"ספרות השו"ת  הגיור בראי הדורות" )ידיעות ספרים( ,שער א ,סעיף .1ז :.שו"ת היכל יצחק ,אבן העזר
חלק א ,סימן כא  ר' יצחק הלוי הרצוג זצ"ל.
"בעוז ובתעצומות" ,אוטוביוגרפיה של הרב גורן זצ"ל )בעריכת אבי רט( ,פרק "קבורת חייל לא יהודי שנפל
על הגנת המדינה והארץ"
חומרה שלא שמענוה מעולם \ יוסי גרינפלד
http://musafshabbat.com/2013/05/10/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94%
D7%A9%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%94%
D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%
/D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93
שיעור מצולם :על הגיור בישראל \ הרב דוד סתיו ,ט"ו שבט תשס"ח
http://www.ypt.co.il/show.asp?id=25414
קבלת מצוות בגיור \ הרב ח"כ חיים אמסלם ,סיוון תש"ע
=http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=189&id=13785&q
ביטול גיור עקב טענת חוסר כנות בזמן קבלת המצוות \ הערות חבר הכנסת הרב חיי אמסל ם לחוות
דעתו של עו"ד הרב שמעו יעקבי היוע ץ המשפטי לשפוט רבני על קונטרסו בעניי ביטול גרות עקב חוסר
כנות בקבלת המצוות ,שבט התש"ע
http://www.dchaim.co.il/kuntresim/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%
D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%98%D7
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%A2%D7%A0%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8%20%D7%9B%D7%
A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%A7%D7%91
%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA.pdf
 .9פולמוס הגיור המתחדש \ הרב ד"ר יהודה ברנדס \ אקדמות כ"א
http://www.bmj.org.il/files/931291833202.pdf
 .10שערי גיור – על אלימות וכוונות טובות \ מיכאל אברהם\ אקדמות כ"ב \ עוד על פולמוס הגיור המתחדש
בעקבות מאמרו של הרב יהודה ברנדס )אקדמות כ"א(
http://www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/22/Avram.pdf
 .11מתגייסים מאהבה  /הרב חיים אמסלם ,ד' בסיון תשע"ב25.5.2012 ,
http://musafshabbat.com/2012/05/25/%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%
D7%A1%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94%D7%97%D
/7%99%D7%99%D7%9D%D7%90%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%9D
 .12לרבנים יש עמוד שדרה ,אולי כדאי שתחקו אותם \ יוסי גורביץ 27 ,באפריל 2013
http://www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=3366
 .13זרע ישראל \ הרב חיים אמסלם  ספרו המונומנטאלי של הרב חיים אמסלם על גיור ,2010 ,התש"ע
http://he.scribd.com/doc/60840209/%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7
%A8%D7%90%D7%9C
' .14ואין אחריותם עלינו?' עוד לפולמוס הגיור \ אריה אדרעי
http://www2.tau.ac.il/InternetFiles/news/UserFiles//Giyur.pdf
 .15עמך עמי? מלכוד הזהות הישראלית במשבר הגיור \ נדב שנרב
http://woland.ph.biu.ac.il/uploaded/346.pdf
 .16גיור שלא לשם שמים? עיון בשו"ת של הרב ציון מאיר חי עוזיאל  /ממזרח שמש
http://midreshet.org.il/pageview.aspx?id=977
 .17ואת האובדת לא ביקשתם \ הרב ד"ר בנימין לאו \ אקדמות כא )תשס"ח(
http://www.bmj.org.il/files/691290747248.pdf
 .18מיזם הגיור של צהר
http://www.tzohar.org.il/?content=%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D%D7%94%D7
%92%D7%99%D7%95%D7%A8
 .19גיור שלא לשם שמים? \ הרב ציון מאיר חי עוזיאל ,שו"ת משפטי עוזיאל ,כרך ב – יורה דעה סימן נג
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B16qRFdv8NF5YTVIQzFBQndq
NUE
 .20קווי מתאר להשלמת המהפכה הציונית הדתית \ אשר כהן21.11.2010 ,
http://www.izs.org.il/default.asp?father_id=108&catid=401&itemid=274
 .21עמך  עמי \ על בעיות הגיור בימינו \ הרב יעקב אריאל http://www.yba.org.il/show.asp?id=23647

 .22עוצרים להתרעננות במירוץ לגיור
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/502/153.html?hp=11&cat=1102&loc=23
 .23שורשי הפסיקה הציונית–הדתית הרב קוק ופולמוס השמיטה \ אריה אדרעי ,מתוך על דעת הקהל  דת
ופוליטיקה בהגות היהודית ,מרכז זלמן שזר ,2012 ,עמ' .896833
http://www2.tau.ac.il/InternetFiles/Segel/law/UserFiles/file/Edrei_Arye/aricale.pdf
 .24דמותה של ההלכה הנבואית:תשתית עיונית להתחדשות ההלכה \ הרב יובל שרלו
http://www.ypt.co.il/show.asp?id=30467
 .25הרב יגאל אריאל גיור יהודי ברית המועצות \ תחומין י"ב
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=263&ArticleID=253
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http://www.daat.ac.il/mishpativri/skirot/1942.htm  יתרו והלכות גרים \ מנחם פינקלשטיין.26

 מאמר הדור \ הראי"ה קוק זצ"ל.27
http://www.upsite.co.il/uploaded/files/748_c64475e87ef4e739c53d994bf13ff0e9.pdf
http://www.ypt.co.il/show.asp?id=21165  מאמר הדור בדורנו \ הרב יובל שרלו.28

. התכתבות בנושא עם הרב יובל שרלו.29
( שפרה מישלוב )על הרב גורן/  איש הלכה בעולם מתחדש.30
http://musafshabbat.com/2012/11/09/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%9C%
D7%9B%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%D7%9E%D7%AA%
D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A9%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%9E%D7%99%
/D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%91
( אביעד יחיאל הולנדר )על הרב גורן/  ההלכה של איש המדינה.31
http://musafshabbat.com/2012/07/20/%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94%
D7%A9%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%
D7%A0%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%97%D
/7%99%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%A8
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?15619 2425 ' עמ, סולובייצ'יק.ד. הרב י," "חמש דרשות.32

 שנות גיור ממלכתי מזוית אישית וציבורית \ הרב ישראל רוזן15 .33
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=281&ArticleID=650
 דת ומדינה " בכנסת, \ מוגש לשדולת "עם2013  יוני,  משבר הגיור בישראל  תמונת מצב עדכנית.34
http://izs.org.il/papers/masber.pdf

