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  20/2/2017תאריך עדכון:                                                                                           

 

 לנאו חסידות  סידותחמ

  30192/01מס' הקורס : 

 ד"ר ציפי קויפמןהמרצה :  

   הרצאה   סוג הקורס:

 

 תשע"ח       שנת לימודים : 

                              ב סמסטר : 

 ש"ש     1 :  היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:           
 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

נאו חסידות היא תופעה תרבותית המאופיינת ביניקת השראה, כלים ותכנים מרעיונות, 
ניה השונים: כיצד טקסטים וריטואלים חסידיים. הקורס יעסוק בבחינת היקף התופעה ומאפיי

והיכן היא מתחילה, מהן זיקותיה לחסידות, האם מדובר בתנועה אנטינומית או נומית 
בהכרח, מהן המוטיבציות של נאו חסידים, ועוד. נעמיק בכמה דוגמאות מתקופות שונות 

 ומהקשרים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים.

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט :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

 :Tomer Persico, 'Neo-Hasidic Revival מבוא -חסידות ונאו חסידות 1

 ,'Expressivist Uses of Traditional Lore(חובה)

 308-34, 3 (2014), 287 Modern Judaism 

מסורת אהובה ושנואה: זהות ניחם רוס, ( חובה)

חסידית בראשית -יהודית מודרנית וכתיבה ניאו
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 134-92, באר שבע תש"ע, עמ' המאה העשרים

Yaakov Ariel, 'From Neo-Hasidism to 

Outreach Yeshivot: The Origins of the 

Movements of Renewal and Return to 

Kabbalah and Tradition', Boaz Huss (ed.), 

, Beer Sheva Contemporary Spiritual Revival

2011, 17-37  

שלום על ישראל לאליעזר אברהם רובינשטיין, מבוא,  אליעזר צוויפל -ראשיות 2

 1972ים , ירושלפליצווי

 

בועז הוס, 'הקדמתו של מרטין בובר ל'סיפורי רבי  מרדכי מרטין בובר 3-5

על פי נחמן' והגנאולוגיה של המיסטיקה היהודית, 

 121-97)תשס"ח(, עמ'  הבאר

תקווה לשעה זו: סוגיות מענייני מרטין בובר, ( חובה)

)בעריכת א' שפירא(, תל אביב  הרוח  והמציאות

  113-101תשנ"ג, עמ' 

המסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות ישראל קורן, 

-192, חיפה תשס"ה, עמ' בהגותו של מרטין בובר

167 

המראה כמראה : טכניקת דניאל רייזר, ( חובה) האדמו"ר מפיאסצ'נה 6-7
, לוס הדמיון במיסטיקה היהודית במאה העשרים

 224-107תשע"ד, עמ' אנג'לס 
 

Zvi Leshem, 'Flipping into Ecstacy: Towards 
a Syncopal Understanding of Mystical 

17  Studia JudaicaHasidic Somersaults', 
(2014), pp. 157-183  

 

 ,Abraham J. Heschel on Moshe Idel' אברהם יהושע השל 8-9

 Modern Judaismmysticism and Hasidism', 

105-29, 1 (2009), pp. 80 

a  an :Med for eNGod’s Arthur Green, '

ritings of Abraham Wpproach to the Anitive U

35, 3  Modern JudaismJoshua Heschel', 

261-(2015), 247 

Abraham Joshua Heschel  Steven Katz, '

 Journal of Jewish Studiesand Hasidism', 

104-31, 1 (1980), pp. 82 

 -ידיתציפי קויפמן, "א"י השל וההגות החס( חובה)
 אקדמותעבודה בגשמיות כתביעה מוסרית טוטלית", 

 137-155כ"ד )תש"ע(, עמ' 
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בקשו פני קראו בשמי: אמונתו אברהם יצחק גרין,  ארתור גרין 10-11

 , )תרגם שלמה צוקר(, תל אביב תשנ"זשל מחפש

 

יהדות רדיקלית: פתיחת אברהם יצחק )ארט( גרין, 

מוריה(, תל  , )תרגם יגאל הרמליןשער למבקשי דרך

 אביב תשע"ז

Hava Tirosh-Samuelson & Aaron W. 

Arthur Green: Hasidism for Hughes (eds.), 

, Leiden & Boston 2015 Tomorrow 

 Tsippi Kauffman, "The Yemima Method as a ימימה אביטל 12
Contemporary-Hasidic-Female Movement", 

215-9532(2) (2012), 1 Modern Judaism 
 (חובה)

ציפי קויפמן, 'טבילת השכינה, טבילה בשכינה: על  מטייעיון ת -טבילה 13
כוונות המקווה בקבלה ובחסידות', אבי אלקיים 

חלמיש למעיינו מים: וחביבה פדיה )עורכים(, 
מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' 

 515-480, ירושלים תשע"ו, עמ' משה חלמיש
 

ניחם רוס, 'תגובה חסידית ואורתודוכסית לכתיבה נאו  סיכום 

 276-237)תש"ע(, עמ'  69-68 דעתחסידית', 

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין  דרישות קדם:     
 

 נוכחות, השתתפות פעילה, עבודה  חובות / דרישות / מטלות: 
  

 עבודה 100%  :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

  

 

 קריאות החובה והרשות לעיל בטבלה )חובה/רשות( וגרפיה:ביבליד. 

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

 
 
 


