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  :תאור כללי של הקורס

המשפחה של  תרבותייםמאפייניה החברתיים וההקורס נועד להציג בפני הסטודנטים את 

דתית. ת ותרבותי :תוהמשפחה מנקודת מבט שונבחן את יבישראל. הקורס  מוסלמית-הערבית

קיום בנסיבות השל המשפחה הערבית והשינויים שחלו בה  יההיררכהקורס ידון במבנה 

אפיינו הפוליטיים שהקורס ידון בתהליכים החברתיים התרבותיים ו. מדינת ישראלייחודיות של ה

את המגמות שאפיינו אותם, וינתח בין השאר , ומאז קום המדינהמוסלמית -את החברה הערבית

 . בישראל מוסלמית-הערביתהמשפחה והאתגרים שעומדים בפני  , הקשייםאת המצוקות

  

 קריאה שוטפת של חומר המקורות והמחקרים.  : חובות התלמידים

   .2017באוגוסט  2ביום רביעי הגשת עבודה     

 

  :קורסהית תכנ

 היסטורי-רקע סוציו: שלישי-שיעור ראשון

מאבק הזהויות בקרב המיעוט העדתי והחלוקה הגיאוגרפית,  , הפסיפסהיבטים דמוגרפיים

-התרבות הערבית אקונומי, מערכת החינוך,-ומצב סוציו כלכלה, תעסוקה, מוסלמי-הערבי

 .בישראלהמוסלמים בקרב הערבים דתיות מגמות , מוסלמית

 

 מוסלמית-מבנה המשפחה בחברה הערבית :רביעי שיעור

את מערכת היחסים השוררת בתוך המשפחה הגרעינית ומערכת היחסים בין תאר השיעור י

 המשפחה הגרעינית למשפחה המורחבת והחמולה.

 

   מוסלמים-השפעת הסביבה הישראלית על המשפחה והילדים הערבים: חמישישיעור 

וחלוקת  מוסלמית-ה הישראלית על מבנה המשפחה הערביתשיעור זה ידון במידת השפעת הסביב

 התפקידים והאחריות בתוך המשפחה, וההשלכות של שינויים אלה על הילדים.

 

 יחס דיני השריעה למשפחה ולילדים: שישישיעור 

השיעור ידון בעקרונות הבסיסיים של דיני השריעה בענייני נשים וילדים והזכויות שלהם במסגרת 

 היעדים של השריעה בענייני המעמד האישי. ף לכך ידונו. בנוסהמשפחה

 

 מזונות –  יחס דיני השריעה למשפחה ולילדים: שביעישיעור 

ילדים על פי דיני השריעה, ויסקור את ההתפתחויות הדיון בשיעור זה יתמקד בנושא מזונות 

 ההלכתיות בנושא זה.
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 תאבהו – יחס דיני השריעה למשפחה ולילדים: שמינישיעור 

הדיון בשיעור זה יתמקד בנושא אבהות על פי דיני השריעה, ויסקור את ההתפתחויות ההלכתיות 

 בנושא זה.

 

 משמורת ילדים – יחס דיני השריעה למשפחה ולילדים: תשיעישיעור 

על פי דיני השריעה, בנושא משמורת ילדים השיעור ידון בעקרונות הבסיסיים של דיני השריעה 

  .ות ההלכתיות בנושא זהיסקור את ההתפתחויו

 

 מעמדם וזכויותיהם של ילדים בין הדין הדתי והמשפט האזרחי :עשירישיעור 

 .השיעור ישווה בין מעמדם של ילדים בדיני השריעה והמשפט הישראלי

 

 משפחה וילדים בין הדין הדתי והמנהגים.: אחד עשרשיעור 

 ית ביחס לנשים וילדים.השיעור ישווה בין דיני השריעה והמנהגים של החברה הערב

 

 השפעת השינויים החברתיים על יחס בתי הדין השרעיים לילדים: שנים עשרשיעור 

השיעור יבחן את השינוי ביחס בתי הדין השרעיים למעמדם של ילדים במשפחה ולזכויות שלהם 

 .מוסלמית-בחברה הערביתחלים יים החברתיים והתרבותיים שובעקבות השינ

 

 בעקבות סכסוך בין ההוריםמצב הילדים  :עשר לושהששיעור 

, כיצד משפיעים מוסלמית-וך בין ההורים במשפחה הערביתסהשלכות של סכהשיעור יעסוק ב

 ילדים, בפרט הפן החמולתי של המשפחות.החברה על הפרקטיקות המקובלות ב

 

 סיכום  ה עשר: ארבעשיעור 
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