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 פרנץ רוזנצוייג: בין התגלות לתיקון עולם 

  30490/01מס' הקורס : 

 פזי -המרצה : ד"ר חנוך בן

 הרצאה סוג הקורס: 

 

                       תשע"ח    : לימודיםהשנת 

                              א  : סמסטר

   ש"ש  1  : היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

  מטרות הקורס .א
 

הקורס מבקש להפגיש את הלומדים עם הגותו של פרנץ רוזנצוייג, אופן 
התפתחותה וסוגיות יסוד להבנת השפעתה על התרבות היהודית של המאה 

 העשרים. 
 הכרת המחשב החדש .1
 אולההתמצאות במבנה כוכב הג .2
 דרכי הקריאה והעיון בכוכב .3
 הרלוונטיות של מחשבת רוזנצוייג .4

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 התפתחות המחשבה הקיומית של פרנץ רוזנצוייג .1
 כספרות קאנונית  –כוכב הגאולה  .2
 השיטה האנטי שיטתית: רוזנצוייג והגל .3
 תרגום המקרא ומחשבת המקרא .4
 התפילה, ועיצוב הסידורים .5
 י יהודה הלוישירת רב .6
 וכיצד לקרוא בספר –מבנה הכוכב  .7
 מושג ההתגלות בהגותו של רוזנצוייג .8
 תפיסת הגאולה והדיאלוג שבין הדתות .9

 תיקון עולם, כשליחות  .11
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 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט הלך השיעורים:מ
 

 מבוססת על הרצאות פרונטליות כמבוא לקורסהלמידה בקורס 
 ריאה משותפת ועיון במחקר רוזנצוייג ובעיקר ק

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

 
 ולנושאים -בחלוקה לתקופות למידה תכנית ההוראה מפורטת 

 

מס' 

 השיעור

קריאה  נושא השיעור

 נדרשת

 הערות 

מפגש עם סיפור  –פרנץ רוזנצוייג   .1

 חייו ותולדות הגותו 

  

   ות המחשבה הקיומיתהתפתח  .2

   מבנה כוכב הגאולה  .3

   הדיאלוג עם בובר ותרגומי המקרא   .4

   התפילה ועיצוב סידור התפילה  .5

   בית המדרש היהודי החופשי  .6

   שירת רבי יהודה הלוי  .7

   החלק הראשון של הכוכב  .8

   משמעות ההתגלות בכוכב  .9

   והשיח היהודי נוצרי  –הגאולה   .11

   ן עולםמגאולה לתיקו  .11

   השפעותיו של רוזנצוייג   .12

 
 

 :חובות הקורס ג. 
 

 אין דרישות קדם:     
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 
 הכנת המקורות הרלוונטיים לקראת השיעור 
 השתתפות פעילה 
 כתיבת עבודה מסכמת או עבודה סמנריונית  

 
 :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 
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