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 22.10.19 תאריך עדכון:          

 

 שם ומספר הקורס:

 הרפורמה תנועת תחילת –על עקרונות היהדות  ויכוחים

 19מהמאה ה במסמכים

 

 (30-013-01) 

 

 שיעור סוג הקורס:

 

       ש"ש 2:  היקף שעות             'א : סמסטר                    תש"פ : שנת לימודים

 

 :מטרות הקורס .א
 

הצדקתם של השינויים בדת  –בקורס לומדים על ההגות של ה"רבנים הרפורמים" הראשונים 
על ידי קריאת מסמכים בני הזמן: שותים, סידורים והפרוטוקולים של  –שהציעו ומטרתם 

. נגיע לתמונה היסטורית כוללת לגבי הסיבות של 19ועידות הרבניות בגרמניה במאה ה
 .הקמת תנועת הרפורמה ביהדות

 
 :תוכן הקורסב. 

 

  – 19מהמאה ה ובמסמכיםטקסטים דון בקראה וננ יםבשיעור מהלך השיעורים:    
. 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

  

 נושא השיעור מס' השיעור

 19וההגות היהודית בגרמניה במאה הלתקופה )עת החדשה( מבוא  1 

 1840ויכוח על מועמדות של גייגר כרב בבֵרסלאו  
 ןשו''ת הרב איינהור

 

-1844הרבנים בגרמניה בשנים  תהועידוקריאה מן הפרוטוקולים של   2
 ן(איינהור) נשיםשוויון של \: האמונה במשיח1846
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" היחסים בין המשמעות הטבעית של המקרא לפירוש התלמודימאמר " 3
 על פרשנות חז''ל והצדקתם של ההלכה 1844 של אברהם גייגר

 

 1845 בימות המשיח התורהחוק : הולדהייםשמואל  רבה 4
 

 קריאה בסידורים הרפורמים הראשונים 5
 

  1857 ספר "מקרא ותרגום" של אברהם גייגרביקורת המקראה:  6

 (1912) "קווים מנחים לתוכנית ליהדות ליברלית" 7

 

 תאולוגיה חדשה: הרמן כהן 

 אחרית דבר 8

  

 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין. לא נדרש ידע קודם בתכנות. דרישות קדם:     

 
 בסיום הקורס. דהועבקריאת חומרים,  חובות / דרישות / מטלות: 

 
 בסיום הקורס. העבודההציון ייקבע על פי הציון  :מרכיבי הציון הסופי 

 

  ביבליוגרפיה:ד. 
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