מאמרי הסבר
ספר:
רחל לבמור ,מנעי עיניך מדמעה :הסכמי קדם-נישואין למניעת סירוב גט ,הוצ' אריאל-מפעלי תורה ומועצת
רבני ישראל הצעיר ,ירושלים תשס"ט 274 ,עמ'.

מאמרים:
 .1רחל לבמור" ,יום העגונה בתענית אסתר" ,דף שבועי ,מס'  906תשע"א ,פרשת ויקרא ,אונ' בר-אילן.
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayikra/lev.doc
 .2רחל לבמור" ,הארד טו גט :מניעת עגינות על ידי הסכם קדם נישואין" ,ערוץ המדע-אונ' בר אילן
והארץ ,3.8.2011 ,Online
http://bar-ilan.haaretz.co.il/?p=396&s=1336
 .3רחל לבמור" ,נישואין עם מוצא" ,מעריב ,11.10.12 ,עמ' .22
http://www.beithillel.org.il/blog.asp
http://www.facebook.com/beit.hillel.3?fref=ts#!/photo.php?fbid=327526587346183&set=a.1
98577010241142.41095.198567790242064&type=1&theater
http://www.beithillel.org.il/blog.asp?id=55625#maamar55625
 .4רחל לבמור" ,ההחלטות האמיתיות לקראת החיים המשותפים :להסתכל במציאות ישר לעיניים",
סטודנטים נישאים10.2012, http://www.studentimnissaim.com/article14.php ,
 .5רחל לבמור" ,ההסכמי קדם נישואין ככלי למניעת עיגון וסירוב-גט" ,בית הלל-הנהגה תורנית קשובה ,עלון
מס'  ,1כסלו תשע"ג ,עמ' .7-6
http://upload.kipa.co.il/media-upload/beitHilel/18917851-1242012.PDF
 .6רחל לבמור" ,בעיה כלל חברתית ביום העגונה" ,בית הלל-הנהגה תורנית קשובה ,עלון מס'  ,2אדר
תשע"גhttp://www.beithillel.org.il/blog.asp?id=57570#maamar57570 ,
 .7רחל לבמור" ,תענית אסתר :פועלים למען העגונות במישור החברתי" ,מעריב 21.12.2013 ,nrg
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/439/966.html?hp=11&cat=1103
 .8רחל לבמור" ,תובילו שינוי ביום העגונה הבינלאומי" ,שבת מציון ,עלון מס'  ,42פרשת ויקרא( ,תורה
מציון ,ו' אדר ב' תשע"ד) ,עמ' ,3
http://gallery.mailchimp.com/d749950c8e1fa92ebd2fab7f8/files/Shabbat_MiTzion_Va
yikra_5774_Ivrit.pdf
 .9רחל לבמור" ,להתאהב מתוך בגרות" ,מקור ראשון – צדק12.6.15 ,
 .10רחל לבמור" ,חתימת הסכם קדם נישואים  -פעולה רומנטית"15.6.15 nrg ,
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/702/142.html?hp=11&cat=1104&loc=6
 .11רחל לבמור" ,סיבה למסיבה :הסכם לכבוד הדדי לאחר נישואין" ,בית הלל 21.3.16
http://www.beithillel.org.il/show.asp?id=71609#.Vu_WteJ94dV

 .12רחל לבמור" ,סיבה למסיבה :הסכם לכבוד הדדי לאחר נישואין" ,בית הלל 21.3.16
https://www.facebook.com/B.Hillel/posts/918328618265974:0
https://www.facebook.com/B.Hillel/photos/a.198577010241142.41095.198567790242064
/918328618265974/?type=3&theater
 .13רחל למבור" ,עשה זאת בעצמך :כך תמנעו ממצב של סרוב גט" ,כיפה 21.3.16
http://www.kipa.co.il/family/66976.html?utm_source=&utm_medium=&utm_campaig
=n
 .14רחל לבמור ,סרבנות גט :פשע נגד כולנו ,ישראל היום 17.11.16 ,
http://www.israelhayom.co.il/opinion/428265
 .15רחל לבמור" ,תקדים מסוכן" ,מקור ראשון מוסף שבת ,16.12.16 ,עמ' .4-5
https://musaf-shabbat.com/2016/12/18/%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%A8%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8/
 .16רחל לבמור " ,יום העגונה תשע"ז :חשבון נפשות" ,כיפה 9.3.17
http://www.kipa.co.il/jew/77211.html
מאמרים אקדמיים:
 .17רחל לבמור" ,הסכמי קדם נישואין :לציון יום העגונה הבינלאומי תש"ע" ,פרשת תרומה (תענית אסתר),
תש"ע ,גיליון מס'  ,367משרד המשפטים  -המחלקה למשפט עברי והמרכז להוראת המשפט העברי
ולימודו  -מכללת "שערי משפט".
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C7F8114E-9F74-415B-A700A2A2A74A4B13/18807/367.rtf
 .18רחל לבמור",הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט בישראל" ,שנתון המשפט העברי כ"ג (תשס"ה) ,עמ'
http://www.nevo.co.il/Books.aspx?Type=1.192-127
 .19רחל לבמור",הדרכה לתביעת מימוש ה"הסכם לכבוד הדדי" בבית הדין הרבני" ,בתוך :משפט מבוים,
הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה-הסכם קדם נישואין למניעת עגינות בבית הדין הרבני,מרכז
רקמן לקידום מעמד האשה ,הפקולטה למשפטים אונ' בר אילן ,רמת גן יוני .2012
http://www.rackmancenter.com/wp-content/uploads/2012/12/mishpat-mevuyam2012.pdf
 .20הרב מתתיהו ברויד וד"ר רחל לבמור" ,החוט המשולש לא במהרה ינתק":
הסכם תנאי בקידושין ,הרשאה לכתיבת גט ותקנת קהל ,תחומין לז (תשע"ז) ,מכון צומת :אלון שבות,
עמ' .228-239
http://www.broydeblog.net/uploads/8/0/4/0/80408218/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7
%99%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%98_%D7%9
4%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%9
9%D7%9D_%D7%9C%D7%96.pdf

Youtube:
 .21רחל לבמור" ,פתרון לבעיית העגונות :חינוך הציבור לחתימה על הסכמי קדם נישואין" ,פסגת העגונה
השניה ,אונ' בר אילןhttps://www.youtube.com/watch?v=Q3EmuduTPX8 ,3.3.14 ,
 .22רחל לבמור" ,נשים ציוניות דתיות בבית הדין הרבני הממלכתי ,מנחיתות לעמדות השפעה" ,כנס הציונות
הדתית החדשה ,אונ' בר אילןhttps://www.youtube.com/watch?v=15AfqYU2Iwk.26.3.14 ,
 .23דיון  -גירושין בבתי הדין הרבניים בישראל :משברים ,אתגרים ופתרונות אפשריים ,24.2.15 ,רעננה,
טוענת הרבנית ד"ר רחל לבמור  -המצב הקיים בוועדה לבחירת דיינים והצעות לפתרון
https://www.youtube.com/watch?v=w4O860NVbMQ
 .24רחל לבמור" ,העמקה בהסכם קדם נישואין ,הסכם לכבוד הדדי וכיצד להציג אותו לזוגות( 3.3 ,חלק א)'",
Women’s Beit Midrash, YouTube,10.3.15
https://www.youtube.com/watch?v=T673Otikaoo&feature=youtu.be
 .25רחל לבמור" ,העמקה בהסכם קדם הנישואין "הסכם לכבוד הדדי" וכיצד להציג אותו לזוגות(3.3 ,חלק ב)
'"Women’s Beit Midrash, YouTube10.3.15 ,
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0zTnsTs3Q&feature=youtu.be
 .26ד"ר רחל לבמור בנושא חתימת ההסכם לכבוד הדדי לאחר הנישואין ’ 23.2.16
https://www.youtube.com/watch?v=fPWm-g9kviI&feature=youtu.be
 .27רחל לבמור " ,נשים בציונות הדתית :ה'הסכם לכבוד הדדי' למניעת ה'עגונה המודרנית'" ,בכנס "נשים
בציונות הדתית -עבר ,הווה עתיד " ,אונ' בר אילן9.3.16 ,
https://www.youtube.com/watch?v=QnNCUt1fvl8

