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 ש"ש 1:  היקף שעות

 
 

 

 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

 החילוןתופעת עם  יהודים במאה העשריםהוגים של  הכרת דרכי ההתמודדות *

 בקרב יהודים בעת החדשה

המחשבה היהודית  שללזרמים  אלובהגויות תפיסות החילון של ן הכרת זיקת* 

 הקודמת להם

הוגים  מאת לניתוח ספרותי, לשוני ורעיוני של טקסטיםהקניית כלים מתודיים  *

 יהודים במאה העשרים

 

 

 ב. תוכן הקורס: )רציונל, נושאים(

אתגר של ממש להגות היהודית היוותה תופעת החילון בקרב יהודים בעת החדשה 

לעסוק בשורה של סוגיות מהותיות שו יהודים במאה זו נדרבמאה העשרים. הוגים 

ומגוונות הכרוכות בה, החל בתפיסת דמותו של היהודי החילוני המודרני, עבור 

במעמדה של הציונות החילונית וכלה בסוגיות היסטוריוסופיות שונות. בקורס זה 

החילון  ייבחנו גישות שונות שהתפתחו בהגות היהודית במאה העשרים כלפי

 שמעותו והשלכותיו.היהודי המודרני, מ
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 מהלך השיעורים:

 

 בטקסטיםמודרכת  פרונטלית + קריאה הרצאה :שיטות ההוראה

 

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

 

 )חובה( קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1-2 

מבוא: החילון המודרני בעם היהודי 

כאתגר להגות היהודית במאה 

 העשרים

Yuval Jobani, ‘The Lure of Heresy: A Philosophical 

Typology of Hebrew Secularism in the First Half of 

the Twentieth Century’, Journal of Jewish Thought 

and Philosophy 24 (2016), pp. 95-121 

 קטעים נבחרים )מקראה( המודרני נוכח החילון חסידיים הוגים 3-4

 קטעים נבחרים )מקראה( נוכח החילון המודרני ליטאיים הוגים 5-6

7-8 
נוכח החילון  ציונים דתיים הוגים

 המודרני

 קטעים נבחרים )מקראה(

9-10 
נוכח החילון  מזרחים-ספרדים הוגים

 המודרני

 קטעים נבחרים )מקראה(

11-12 
נוכח החילון  בחו"ל יהודים הוגים

 המודרני

 ה(קטעים נבחרים )מקרא

13 

הגות תפיסות החילון בסיכום: 

 במאה העשרים היהודית

 בפרספקטיבה היסטורית ורעיונית

אליעזר שביד, 'צידוק הדת במבחנה של השואה', 

דב שוורץ, 'בין זמן ; 24–3)תשמ"ו(, עמ'  5יהדות זמננו 

לון ברעיון לנצח: עיונים בתפיסת הארעיות של החי

דידיה צ' שוורץ וי הדתי', בתוך אבי שגיא, דודי-הציוני

שטרן )עורכים(, יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות, 

ברק, וריאל א; 181–169 עמ'ירושלים תש"ס, 

'ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה 

הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת אתחלתא 

עמ' )תשס"ט(,  66–64, דעת דגאולה בחוג הראי"ה'

361–415. 

 

 

 

 ג. חובות הקורס:

 

 איןדרישות קדם: 

  

 ת ביבליוגרפיהקריא, מלאה בכל השיעורים נוכחות חובות / דרישות / מטלות:

  ומבחן מסכם השתתפות פעילהקריאת מקורות, , יםכהכנה לשיעור
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נוכחות והשתתפות פעילה +   מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(:

 מבחן בכתב

 

  ביבליוגרפיה:ד. 

      

 ( וספרי עזר נוספים:textbooksוד )ספרי הלימ

 

 * טקסטים נבחרים מכתבי ההוגים יימסרו במקראה בתחילת הקורס.

 

 

 מחקרים:

משה, 'רעיונות משיחיים ורעיונות ציוניים', בתוך שמואל נח אייזנשטדט ומשה ליסק  אידל

 .81–73)עורכים(, הציונות והחזרה להיסטוריה: הערכה מחדש, ירושלים תשנ"ט, עמ' 

, )תשמ"ח( 20בנימין, 'הסובלנות במשנת הרב קוק ושורשיה העיוניים', דעת  יש שלוםא

 .168–151עמ' 

 , ירושלים תשע"ב.מסורת המחשבה היהודית החילונית לא בשמים:דוד, ביאל 

בלפר אלה, זהות כפולה: על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם היהודי, רמת גן תשס"ד, 

 .200–184עמ' 

, 'קודש וחול במשנת הרב קוק', בתוך רחל אליאור ויוסף דן )עורכים(, ףיוס שלמה-בן

מחקרי ירושלים במחשבת ב ) ,אופנהיימר-קולות רבים: ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ

 .524–495עמ' (, ירושלים תשנ"ו, ישראל יג

לבב אבריאל, רון מרגולין ושמואל פיינר )עורכים(, תהליכי חילון בתרבות היהודית, -בר

 רעננה תשע"ג. ב,-א

ברינקר מנחם, 'תפיסות חילוניות של הלאומיות היהודית בסוף המאה הי"ט', בתוך דרור 

 .60–47עמ' תשנ"א,  , רחובותמגוון דעות והשקפות בתרבות ישראלכרם )עורך(, 

, 'ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים וריאלא ברק

 .415–361עמ' )תשס"ט(,  66–64, דעת חוג הראי"ה'על תפיסת אתחלתא דגאולה ב

שלים 'ְיִחיֵדי ַהְסֻגּלֹות ִיְהיּו ַלֲעָדִרים': עיונים בקבלת המאה העשרים, ירוגארב יהונתן, 

 .תשס"ה

חינוכי', בתוך יעקב ידגר, גדעון -גובני יובל, 'חילונויות יהודיות: קווים למתווה פילוסופי

ר להלכה: מסורתיות, חילוניות ותרבות העידו החדש כ"ץ ושלום רצבי )עורכים(, מעב

 .159–141עמ' תשע"ד,  בישראל, באר שבע

, 'ציונות חילונית, תעודת ישראל ותכלית התורה: מאמרי הרב קוק אליעזר גולדמן

מחקרים ועיונים: )עורכים(,  שגיא' סטטמן וא 'דבתוך תרס"ד', –תרס"א ב"הפלס",

 .182–159עמ'  הגות יהודית בעבר ובהווה, ירושלים תשנ"ז,

פי הרב אברהם יצחק קוק', עיונים -יהודה, 'ציון וירושלים: המדינה היהודית על גלמן

 .514–505)תשנ"ד(, עמ'  4בתקומת ישראל 
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'חילון, שלילה ושילוב: תפיסות של היהדות המסורתית ומושגיה יחיא אליעזר, -דון

 .46–29עמ' )תש"ם(,  8בציונות הסוציאליסטית', כיוונים 

הרמן מוריה, 'היחס לבני הנוער בחסידות בתקופה שבין מלחמות העולם: החידושים 

–1914ההגותיים והמעשיים בחסידות פולין ביחס לבני הנוער כתגובה לעזיבת הדת 

 אילן, תשע"ה.-', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר1939

בהגותו של אחד העם, תל חוייבות כפולה: זהות יהודית בין מסורת לחילון חבלין רינה, מ

 .2001אביב 

לבב אבריאל, רון מרגולין ושמואל -כ"ץ גדעון, 'ויכוחים על הגותו של אחד העם', בתוך בר

 .835–830עמ' פיינר )עורכים(, תהליכי חילון בתרבות היהודית, ב, רעננה תשע"ג, 

חילון היהדות באלטנוילנד', בתוך יעקב ידגר, גדעון כ"ץ ושלום כ"ץ גדעון, 'זהות קלושה ו

רצבי )עורכים(, מעבר להלכה: מסורתיות, חילוניות ותרבות העידו החדש בישראל, 

 .64–50עמ' תשע"ד,  באר שבע

כ"ץ גדעון, לעצם החילוניות: ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר ישראלי, ירושלים 

 תשע"א.

לבב אבריאל, -פתחויות והתגוונויות אצל ממשיכי אחד העם', בתוך ברמרגולין רון, 'הת

רון מרגולין ושמואל פיינר )עורכים(, תהליכי חילון בתרבות היהודית, ב, רעננה 

 .894–870עמ' תשע"ג, 

, '"ניצוצות שאין בהן ממש", יחסו ההגותי וההלכתי של הראי"ה קוק לחילוני משה פאלוך

הורוביץ ואחרים )עורכים(, ספר זיכרון  '', בתוך רשכבתית-ולחילון: קריאה רב

 לפרופסור זאב פלק ז"ל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה, ירושלים תשס"ה,

 .121–89עמ' 

 , ירושלים תש"ע.18-פיינר שמואל, שורשי החילון: מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה

ודולוגי', בתוך יוכי פישר )עורכת(, מצע תיאורטי ומת –פישר יוכי, 'מבוא: חילון וחילוניות 

 .43–11עמ' תחומיים, תל אביב תשע"ו, -חילון וחילוניות: עיונים בין

ן, פרז נחשון, 'זהות יהודית בין נתק לחידוש: ביקורת הזהות של מ"י ברדיצ'בסקי: על חילו

בתוך משה הלינגר )עורך(, המסורת הפוליטית ', סשלילה עצמית ונצחונות פירו

 .227–201עמ' לדורותיה: ספר זיכרון לדניאל י' אלעזר, רמת גן תש"ע, היהודית 

אודי, דפוסים שונים של חילון וחילוניות ביצירתו הספרותית של י.ח. ברנר, עבודת צברי 

 מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, תשע"א.

מנחם, 'טיוטה נעלמה מכתבי השחרות של הרב קוק על אודות הציונות החילונית',  קליין

תוך מיכל אורון ועמוס גולדרייך )עורכים(, משואות: מחקרים בספרות הקבלה ב

–395ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של אפרים גוטליב, ירושלים תשנ"ד, עמ' 

413. 

אביעזר, הקץ המגולה ומדינת היהודים: משיחיות, ציונות ורדיקליזם דתי  רביצקי

 .בישראל, תל אביב תשנ"ג

 .והתרבות החילונית, תל אביב תשמ"א, היהדות אליעזר שביד

 .24–3)תשמ"ו(, עמ'  5שביד אליעזר, 'צידוק הדת במבחנה של השואה', יהדות זמננו 
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 ,אמונה על פרשת דרכים: בין רעיון למעשה בציונות הדתית, תל אביב תשנ"ו דב, שוורץ

 . 228–215עמ' 

הדתי', -ברעיון הציונישוורץ דב, 'בין זמן לנצח: עיונים בתפיסת הארעיות של החילון 

שטרן )עורכים(, יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין  'צדידיה שוורץ וי אבי שגיא, דודיבתוך 

 .181–169 עמ'עולמות, ירושלים תש"ס, 
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