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 :טרות על / מטרות ספציפיות()מ מטרות הקורס

ש"א הורודצקי טען כי החסידות העניקה לנשים 'שיוויון גמור בחיים הדתיים'. האומנם? האם 
ובמה שונה החסידות בהקשר זה מהתרבות בכלל ומהתרבות היהודית בת הזמן? הקורס 
יעסוק במקומן של נשים בתנועה החסידית: במציאות החברתית וההיסטורית, ובטקסטים 

דרשניים והסיפוריים. נבחן באיזו מידה נכחו נשים בעולם החסידי: בריטואלים, במסורות, ה
בתפילות וכדומה, והאם ובאיזו מידה ניתן לזהות איכויות נשיות בעולמה הרוחני של התנועה. 
נתמודד עם מגוון הטענות הקיימות במחקר בנושא זה, לצד היכרות בסיסית עם תיאוריות 

 המציאות הטקסטואלית והממשית. מגדר ככלי לבחינת

 
 .סיפוריםטקסטים חסידיים: בדרשות ובלעיון בהרמנויטיים רכישת כלים  (1

 .רכישת כלים מהתיאוריה המגדרית לקריאת טקסטים (2

 .בחסידות בכלל ובנשים בחסידות בפרטהיכרות עם ספרות המחקר העוסקת  (3

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםוט)שי מהלך השיעורים:    
 

 הרצאה, קריאה וניתוח טקסטים, דיון בכיתה :שיטות הוראה
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

 -נשים בחסידות 1
 ראשית המחלוקת

, תל אביב ות והחסידיםהחסידשמואל אבא הורודצקי, 
 עא-תשי"ג, כרך ד, עמ' סז
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2003 

 
Nehemia Polen, 'Rebbetzins, Wonder-Children, 
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 :חובות הקורסג. 
 

 אין דרישות קדם:     
 

 נוכחות, השתתפות פעילה, מבחן חובות / דרישות / מטלות: 
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 מבחן 100% :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 

 הקריאת החובה והרשות לעיל בטבל )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 
  חומר מחייב למבחנים: 

 
 
 


