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  תאריך עדכון:

 __________ 

   שם מחלקה: 

 ביהדות  לימודי יסודביה"ס ל

 שם ומספר הקורס:  

 דיני משפחה 

02-097-95 

 The Jewish Family: responsibility, loyalty and:  שם הקורס באנגלית

devotion 

 

 עמיחי כהןד"ר  שם המרצה:

 מתוקשב  סוג הקורס:

 ש"ש  2  :היקף שעות                  קיץ      :סמסטר            ב" פתש:    שנת לימודים

             אינטרנט:בקורס אתר ה

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(:  ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

ומתפרש ומגוון  נרחב  היהדות  של  בדיני   לע  עולמה  מתמקד  זה  קורס  שונים.  נושאים 

 .המשפחה והדין האישי היהודי

העניק ידע בסיסי לתר וקורס זה נועד  אישי רחב ומורכב ביודיני המשפחה והדין התחום  

רו  ,בלבד זה חשוב עבור כל אזרח ישראלי בגלל  אך  חבי עד כמה שניתן. המידע בקורס 

 .ת החקיקה והמשפט הישראליכבמערהרלוונטיות והמרכזיות של הדין האישי היהודי 

 : ע ייסי הקורס

 .הדין האישי היהודיעקרונות היסוד של הרת בהב (1

ר בקשר ם או היו בעב המתכננים, נמצאי  בין גבר ואישה  הלכתי-המצב המשפטי  בנתהב (2

  .יםנישוא

   קשר נישואים וביטולם. אור התהליכים ליצירת יבת (3

 בתחום   קי דין ופס  מאמרים,  םועיאיר  של יותר  מעמיקה  הבנה  ברכישת כלים לקריאה ו (4

   ישי.דין האה



 

 

2 

 

 ב. תוכן הקורס: 

  רציונל, נושאים:

ס מכיל  מ הקורס  יחידות  אדרת  הנפ -תוקשבות  שבועיים תסינכורניות  או  שבוע  מדי  חות 

ולימוובה קריאה  מטלות  יש  לימודיחד.  ם  מספק  ידות  והענקת   ותאלו  להעשרה  תשתית 

 שפחה של העם היהודי.י המכלים להרחבת הדעת בתחום הבסיסי של דינ

ה .א והמש תפיסת  בזוגיות  ועלפחה  היהודית  השינו  מחשבה  החדים    התרבותייםיים  רקע 

 חום זה. בת

, נישואים אזרחיים מונוגמיה-סוגיות הפוליגמיהיה בתחום  ותר הלכה לדוקפתה של ההש .ב

 ובת.ונישואי תער

 .פי עקרונות הדין האישי-על שלבי בניית הזוגיות .ג

 עקרונות הדין האישי. -על פי ת בזוגיותויבויות ההדדיו המח .ד

 אישי.פי עקרונות הדין ה-פירוק הזוגיות על .ה

סיום   ובהתקלקראת  מפגש  הקורס  יערך  הבחינה  מועד  ציפיות רב  תאום  לצורך  פרונטלי 

המסכם.וכ למבחן  במפגש    הכנה  שהועבר  החומר  השלמת  אך  במפגש  נוכחות  חובת  אין 

 באחריות הסטודנט עצמו. 

 

 רים:  ורטת לכל השיעותכנית הוראה מפ 

 
 קריאה נדרשת יחידהה אנוש יחידה 

כשיו, זקס יונתן, רדיקלית אז רדיקלית ע תניםעל נאמנות הלכתית בזמנים מש   1 יחידה

 .209-197, עמ'  תשע"וירושלים, 

זקס יונתן, לכבוד השוני, ירושלים,  הזוגיות והמשפחה    2יחידה 

 . 121-137עמ'  תשס"ח,

  פוליגמיהביגמיה ו   3 יחידה

  לי החיתון פסו   4 יחידה

  נישואי תערובת ונישואים אזרחיים    5 יחידה

  –יות האדם לבדו' ה, '''לא טוב בד הרמן אירוסין( -ידוכין )ובלשון ימינו הש   6 יחידה

נישואין בחברה היהודית מתקופת גיל ה

)תשע"ח(,  ימינו'', סיני, קנא חז"ל ועד

 .קלה –עמ' קכ 
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 קריאה נדרשת יחידהה אנוש יחידה 

סתיו אברהם, 'הסכם אבינר אלישע ו הקידושין   7 יחידה

הרקע והיסוד ההלכתי', בתוך:   – מאהבה

 .69-63עמ'  ,(תשע"ה) צהר, לח

 -ם נישואין זזון דוד, 'הסכמי קד בן הנישואים   8 יחידה

', תדילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיו

 .82-79, עמ' (תשס"ה)בתוך: צהר, כ 

  הכתובה   9 יחידה

  –גולדמן ברש נחמה, נישואין אזרחיים  יןס סביב הסכם קדם הנישואהפולמו 10 יחידה

ות יישום, סקירה הלכתית ואפשרוי

 נאמני תורה ועבודה, אדר )תשעח(

  בנישואים  זכויות וחובות   11 דהיחי

  המורד והמורדת    12יחידה 

אפיינים,  מ ולפיש שולמית, סרבנות גט:  הגירושין, יבום וחליצה   13 יחידה

, צהר לדודרכי התמודדות, מניעים 

 .128-117(, עמ' תשסט תשרי)

  :דרישות קדם ג. 

 אין

 מטלות:  חובות / דרישות /ד. 

 ות הלימוד.לימוד החומר המופיע ביחיד •

 בפורום לפי דרישה ברורה ומפורטת שתעלה במהלך הקורס. פעילות  •

 מבחן מסכם.  •

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 ציון מספרי 

 

 : . ביבליוגרפיהו

 פרות שעל הסטודנט ללמוד/להכיר.שימת הסר –יאה חומר חובה לקר

אזרחיי  .1 נישואין  נחמה,  ברש  יישום,    –ם  גולדמן  ואפשרויות  הלכתית  נאמני סקירה 

 .דר )תשעח(תורה ועבודה, א

לבדו'   .2 האדם  היות  טוב  '''לא  דב,  מתקופת    –הרמן  היהודית  בחברה  הנישואין  גיל 

 קלה. –ע"ח(, עמ' קכ חז"ל ועד ימינו'', סיני, קנא)תש

 . 209-197ס יונתן, רדיקלית אז רדיקלית עכשיו, ירושלים, תשע"ו , עמ' זק .3
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 . 121-137ח, עמ' יונתן, לכבוד השוני, ירושלים, תשס"  זקס .4

)תשרי ולפי .5 לד,  צהר  התמודדות,  ודרכי  מניעים  מאפיינים,  גט:  סרבנות  שולמית,  ש 

 . 128-117תשסט(, עמ' 

 
 יאת העשרה קר –חומר לקריאה מומלצת 

 

הרקע והיסוד ההלכתי', בתוך: צהר,  –סתיו אברהם, 'הסכם מאהבה ו אבינר אלישע .1

 . 69-63ה(, עמ'  לח )תשע"

אילן, תל:מעלות. -חה בישראל, ברדיני המשפ -ת ומשפחה איזנברג יהודה, אישו .2

 תשנ"ח.

דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות', בתוך:   -בן זזון דוד, 'הסכמי קדם נישואין  .3

 . 82-79ר, כ )תשס"ה(, עמ'  צה

ך: תחומין היצא שכרו בהפסדו?', בתו -דורון אליהו, 'חוק נישואין וגירושין -בקשי .4

 .107-99כה )תשס"ה(, עמ'  

 Hebrew Union College Annual 79ה אני לך', כהן עמיחי, טענת 'טמא .5

 כז. -(, א2008)

 . מלמד אליעזר, פניני הלכה, משפחה, מכון הר ברכה, תשנ"ג .6

 . 1984חה, ירושלים: ראובן מס, בסקי בן ציון, דיני משפשרש .7

 


