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 תשע"ט                     :שנת הלימודים 

                          בסמסטר :  

 ש"ש       1  היקף שעות :

     : אתר הקורס באינטרנט
        

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

 מטרת על:

הסטודנטים יכירו את מגוון ההיבטים השונים של יחס העולם הדתי כלפי מדינת ישראל,  .1

 מבחינה תיאולוגית ופראקטית.

 מטרות ספציפיות:

ות הסטודנטים יבינו את שרשיהן הדתיים והתיאולוגיים הן של התמיכה ברעיון של ריבונ .1

 יהודית מחודשת לארץ והן של התנגדות לה.

הסטודנטים יבינו את ההבדלים בין הגישות החיוביות השונות ביחס למדינת ישראל בכל  .2

הנוגע למעמדה הדתי ולמשמעויות התיאולוגיות וההיסטוריוסופיות השונות שבבסיס השקפות 

 אלה.

דינת ישראל מיום היווסדה הסטודנטים יבינו את התשתית הרעיונית של ההתנגדות הדתית למ .3

 ועד היום.

הסטודנטים יבינו את מגוון המתחים והאתגרים החינוכיים שעומדים בפני מנהיגי רוח דתיים  .4

 בכל הנוגע למדינת ישראל ולמוסודתיה.

 הסטודנטים יעמדו על התמורות ביחס הדתי למדינת ישראל לאורך השנים. .5
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 הלמידה: תוצרי

קרב קבוצות ומגזרים באשר לנחיצות אופיה הדתי של הבנת הגישות השונות הקיימות ב .1
 המדינה.

 הבנת המחלוקות התיאולוגיות העמוקות ביחס לקיומה של המדינה. .2
יצירת מתאם אצל הסטודנטים בין התנהגויות פוליטיות קונקרטיות של חלקים מהחברה  .3

 הישראלית והעם היהודי, לשרשיהם האידיאולוגיים והתיאולוגיים.
 
 ס:הקור תוכן ב.

הקורס יחשוף את המגוון הרעיוני שקיים בעולם הדתי במאות השנים האחרונות, ובפרט  :רציונל
, בכל הנוגע לרעיון של מדינה יהודית בארץ ישראל. זאת ועוד, מאחר שהמדינה איננה 1948מאז 

משמשת באופן מוצהר, ואף בפועל איננה מתפקדת כמדינה שזהה עם אידיאל דתי של קבוצה כזו 
רת, קיומה של המדינה מזמן אתגרים דתיים רבים ומשמעויותיים למגוון קבוצות בחברה או אח

האורתודוקסית בישראל ומחוצה לה. בכוונתי להמחיש באמצעות ניתוחים טקסטואליים 
מעמיקים, בפני התלמידים, מגוון זה, וכן לעודד אותם לחקור ולאתר את ההבדלים בין ההשקפות 

להיבטים המעשיים של כל קבוצה והשקפה, כי אם בבסיס הרעיוני ואף השונות לא רק בכל הנוגע 
התיאולוגי שלהן. זאת באמצעות אבחון היחסים שבין האל למציאות, בכל הנוגע להשגחה, 

 לשליטה בהיסטוריה, להבנת הגורם האנושי בהיסטוריה של העם היהודי, ועוד.
 

 למידה של בתצורה מתקדמות, תטכנולוגיו עם בשילוב יועברו השיעורים השיעורים: מהלך
 החכמה, אוצר ,hebrewbooks) ביהדות מידע מאגרי על דגש שימת מתוך המסך, על פעילה

 הלימוד לתכני בנוסף הסטודנטים, יקבלו בכך אקדמיים. מידע ומאגרי השו"ת( פרוייקט
 םמשאבי של נכון וניצול במרשתת, זמין מידע ועיבוד ניתוח לאיתור, כלים הפרונטאליים,

 אינטלקטואליים.
 

  השיעורים: לכל מפורטת הוראה תכנית
 

 הערות  נדרשת קריאה השיעור נושא השיעור מס'

מהתנ"ך לחז"ל: הארץ  1

 והמדינה

  

ארץ ישראל בהגות  2

 –ובהלכה היהודית 

 ימי הביניים

  

ארץ ישראל בהגות  3

 –ובהלכה היהודית 

 העת החדשה

  

מהגאון מוילנה  4

 למבשרי הציונות

  

חיבת ציון ותחילת  5

פולמוס על דתיותה של 

 המדינה שבדרך

  

בין העליה הראשונה  6

לעליות השניה 

 והשלישית
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התנועה הציונית  7

בעיניים דתיות 

 אוהדות

  

התנועה הציונית  8

 בעיניים דתיות עוינות

  

   ציונות חסידית-אנטי 9

ציונות -ציונות ואנטי 10

 רפורמית

  

פסיקת הלכה עם קום  11

 המדינה

  

   נריה-פולמוס ליבוביץ' 12

תמורות במעמד הדת  13

במדינה )משפחה 

 לגבירה(

  

 

  :קדם דרישות ג.

 אין.
 

 מטלות: / דרישות / חובות ד.

  נוכחות. 85% – למבחן לגישה קדם דרישת חובה. נוכחות
 הסמסטר. בסוף מבחן – הקורס דרישות

 

 :הסופי הציון מרכיבי ה.

 .100% – מבחן
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