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 בניית הסכמות –פרויקט חדשני: קורס דת קהילה ומדינה 

01-5000-99 

 

הבנוי משני תהליכים  יאנו מזמינים  אתכם לקחת חלק בפרויקט חדשני שיתקיים בהובלתנו בשנה הקרובה: קורס ייחוד

ת בתהליך  של מקבילים: תהליך לימוד חומרי הבסיס במבחר סוגיות משמעותיות בענייני דת ומדינה, ובמקביל השתתפו

 דיאלוג  ובניית הסכמה חברתית בנושאים שייבחרו על ידי הסטודנטים. 

 :התהליך הלימודי

חילוניות בנושאי חברה ומדינה דורשים עיון -דתיות להכרעות שיפוטיות-מוקדי המתח הגלויים והסמויים בין הכרעות הלכתיות

והערכיות העומדות בבסיסן, ובתוכן, היחס למוסדות המייצרים מעמיק הן בפסיקות עצמן, והן בהנחות היסוד האידיאולוגיות 

את אותן פסיקות. הקורס יעסוק בהיסטוריה המשפטית וההלכתית של עמדות עקרוניות אלה תוך השוואתן לתפיסות שונות של 

ות של מערכות היחסים המורכבות שבין פרט, קהילה ומשפט. בין היתר יעסוק הקורס בתפיסות הלכתיות ומשפטיות שונ

סוגיות התהוות הסטטוס קוו, מעמד האישה, גיור ושאלת מיהו יהודי, נישואין וגירושין, המרחב הציבורי, ובסוגית השירות 

בצבא. בחינת הנושאים השונים תהיה באמצעות עיון בחומרים ראשוניים ממקורות המשפט העברי, בחומרים משניים מעולם 

  המחקר, ופסקי דין של בית המשפט העליון.

שעות  2תהליך לימודי זה יימשך לכל אורך שנת הלימודים, ויסתיים בהגשת עבודה אקדמית אישית. השיעורים יהיו בני  

 אקדמיות.

 :תהליך בניית ההסכמות

(. תהליך זה מבוסס על "CONSENSUS BUILDING"בניית הסכמות  )המשתתפות/ים בקורס ייקחו חלק  בתהליך של 

שיח מעמיק תוך בניית יחסי כבוד ושיתוף פעולה.  התהליך  יתמקד בגיבוש -רבם, ומאפשר לקיים מתודולוגיה וכלים מקצועיי

הסכמה בין המשתתפים בחלק מהסוגיות בהן יעסוק הקורס, תוך מתן ביטוי להשקפות והאינטרסים/צרכים, קיום דיאלוג 

 ומתן ודיאלוג.מונחה, וגיבוש הסכמות. בנוסף יוקנו למשתתפים, כלים מקצועיים לניהול משא 

תהליך בניית ההסכמות יונחה על ידי מומחיות לגישור ותהליכי בניית הסכמות בקהילה, יימשך לכל אורך שנת הלימודים, 

 שעות אקדמיות. 3ויסתיים בהגשת מסמך של ההסכמות שהתגבשו . מפגשים אלה יהיו בני 

כ . למרות שהקורס מוגדר 9:00-12:00, ויתקיים בימי חמישי לאורך כל שנת הלימודים, בין השעות הקורס דורש נוכחות מלאה

שעות שבועיות במערכת לאורך כל השנה  עקב החילופין שבין  3, משתתפות/י הקורס מתבקשות/ים לשריין ש"ס( 4נ"ז ) 2

 גשים יופחת בהתאם לכך שחלקם יהיו ארוכים מהרגיל.פמספר המ שעות הדיון הקבוצתי לשעות הלימוד.
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 לכתובת  12.9.2017עם מרצי הקורס. לתיאום ראיון יש לפנות עד ליום הרישום לקורס מותנה בקבלה לאחר ראיון 

eliyahu@biu.ac.il-hila.ben  .בצירוף קורות חיים ומסמך בן חצי עמוד ובו תיאור של זיקת הפונה לנושא ולתהליך המתואר

 הירשם באופן ידני במזכירות.לאחר הקבלה יש ל ום פנוי.פניות מאוחרות יותר יענו על בסיס מק

 ציינו בפנייתכם את המועד המועדף.בשעות הבוקר, אנא  14.9.2017וכן , 31.8.2017 םיהראיונות יתקיימו בתאריכ

 

 פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים וראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

 אליהו, הפקולטה למשפטים, מנהלת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי-ד"ר הילה בן

 

 

 בברכה,              

                                                                                                                       
 פרופ' שחר ליפשיץ                                                                                       
 דיקן                                  
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