
 

 

1 

 

 

 04/2018תאריך עדכון : 

 

 ספרות השו"ת כמקור בסוגיות פילוסופיות 

 30153/01מס' הקורס : 

  ד"ר י. הרשקוביץשם המרצה : 

 הרצאה  : וג הקורסס

 

 תשע"ט                     :שנת הלימודים 

 סמסטר :  א                         

 ש"ש       1  היקף שעות :

     : אתר הקורס באינטרנט
        

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

 .הלכתיות-לא בסוגיות השו"ת ספרות של העיסוק עם היכרות – על מטרת .1

 וולונטריות בין הדתי, המחשבה שבמעשה השונים הצדדים הבנת – ספציפית המטר .2

 להדרכה. ציווי בין לחיוב,

 האמונה, )יסודות מחשבה בענייני השו"ת של השונים הסוגים הבנת – ספציפית מטרה .3

 בתפילה(. כוונות תיאוסופית, קבלה ואגדה, פרשנות

 כרונולוגית. סקאלה לפי המחשבתי השו"ת במרחב התמצאות – ספציפית מטרה .4

 
 הלמידה: תוצרי

 שבמחשבה. מעשים על ההלכתי הציווי מורכבות הבנת .1
 שלהם. היעד קהל מול אל םהשו"תי מחברי של השונות הדיספוזיציות אחר תחקותה .2
 העממיים. ההלכתיים הקודקסים מול אל רבני"-"פנים כטקסט השו"ת הבנת .3

 .המחשבתי השו"ת בעולם מפתח דמויות זיהוי .4
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 למידה של בתצורה מתקדמות, תטכנולוגיו עם בשילוב יועברו השיעורים השיעורים: מהלך
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 םמשאבי של נכון וניצול במרשתת, זמין מידע ועיבוד ניתוח לאיתור, כלים הפרונטאליים,

 אינטלקטואליים.
 הישראלי לקורא פשוטות אינן שמטבען השו"ת, ספרות של הקריאה יכולות על נרחב דגש יושם

 המודרני.
 

  השיעורים: לכל מפורטת הוראה תכנית
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 ותפקיד מבנה

  

 השו"ת: לספרות מבוא 2
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 מפתח

  

 כאמצעי השו"ת 3

 מול אל חינוכי,

 הקודקס

  

 הלכה בין השו"ת, 4

 להדרכה

  

 עיקרי בענייני שו"תים 5

 האמונה

  

   קבלה בענייני שו"תים 6

 של בסוגיות שו"תים 7
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-מטה שו"תים 8

 הלכתיים
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 בשו"ת עצמו

  

 והיחס ישראל מדינת 10
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 שומרי שאינם יהודים 11
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 מבחן כמקרה השו"ת

-מטה למדיניות

 הלכתית

  

   שו"תים הקדמות 12
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 רוחני הנחיה כמקור

 מודלים ופוסק, קהילה 13

 היררכיה של

  

 

  :קדם דרישות ג.

 אין.
 
 מטלות: / דרישות / חובות ד.
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 הסמסטר. בסוף מבחן – הקורס דרישות

 

 :הסופי הציון מרכיבי ה.

 .100% – מבחן
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