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 סילבוס לקורס

 ת ובהלכהובמקורמדיניות רווחה ו מוסר חברתי –קופת העיר 

 

 חן חלמיששם המרצה: הרב 

 

 

 :רקע

בפרקי התנ"ך כיצירה אלוקית, ובמדרשי חכמים כיצירה אנושית, מסופרים סיפורי מהחיים. אלו אינם 

ערכית. סיפורי התנ"ך ומדרשי חז"ל כוללים מערכות -מוסרית-סיפורי היסטוריה אלא יצירה רוחנית

פגוש מבחר יחסים בין אדם למקום ובין אדם לחברו, יחיד וחברה, אדם ועולם, תורה וחיים. בשיעור זה נ

מטבע הדברים הלימוד פרשיות וסיפורים הרוקמים מרכיבים  של חברה ורווחה, ערכים והתמודדויות. 

 החברתיים אינו הגותי בלבד אלא נוגע בנימי נפש היחיד והחברה ובלול משלל מרכיבי החיים

 ועוצמותיהם. 

 

 מטרות:

 פיתוח רגישות מוסרית בקריאה תנ"כית ומדרשית. .1

 יתוח טקסטים מקראיים ומדרשיים.הקניית כלים לנ .2

 הכרת גישת היהדות כלפי מדיניות הרווחה בישראל .3
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 *ייתכנו שינויים במערכת

 נושא  תאריך 

 לחברומערכות יחסים בין אדם למקום ובין אדם  –  1מפגש מבוא  7.11.16 .1

 מערכות יחסים יחיד מול חברה  - 2מפגש מבוא  14.11.16 .2

 גדולי האומה.אחריות מוסרית בקרב  –על הבאר  21.11.16 .3

 חלק א' –אמינות, נאמנות וישראליות  –ברית הגבעונים מיהושע ועד דוד  28.11.16 .4

 חלק ב' –אמינות, נאמנות וישראליות  –ברית הגבעונים מיהושע ועד דוד  5.12.16 .5

 כיצד מתדרדרים עד לשם?! –פלגש בגבעה  12.12.16 .6

 ון המוסרי שהביא לחורבן.הריקב –על מה חרבה ירושלים  19.12.16 .7

 אידיאל מוסרי ישראלי 2.1.17 .8

 שורש הריקבון של כהונת סוף ימי שילה. –ובני עלי בני בליעל  9.1.17 .9

 יציבות שילטונית 16.1.17 .10

 מערכת משפטית בעייתית. –בני שמואל  23.1.17 11

 צדק משפט ומוסר חברתי 30.1.17 12

 היבטים של מוסר ומלחמה. –בעמלק מלחמת דוד  6.2.17 13

 חוקי מלחמה 13.2.17 14

 שחיתות שלטונית בבית אחאב. –הרצחת וגם ירשת  20.2.17 15

 היחס לשחיטות השלטונית בימינו 27.2.17 16

 עיון בספר נחמיה. –תיקון חברה ובנין ירושלים  6.3.17 17

 "כספי החלוקה". –סיפורו של רבי תנחומא  13.3.17 18

 זהירות וזריזות במעשי החסד. –נחום איש גמזו והעני; רבי יוחנן וריש לקיש והעני  20.3.17 19

 סולידריות חברתית במדינת ישראל 27.3.17 20

 תנאי זכאות לסיוע.  –רבי פתח אוצרות  3.4.17 21

 הגנה וסעד לחלשים 1.5.17 22

 חברתיים.דרישות אמינות ביחסים  –עיר ושמה קושטא  8.5.17 23

 כוחה של אחריות ציבורית.  –תקנת יהושע בן גמלא  15.5.17 24

 הנוי והעניות המנוולת -בנות ישראל אל רבי ישמעאל בכינה  22.5.17 25

 היבטים רוחניים מוסריים וערכיים בפרשיות התנ"ך ובמדרש  -לקראת סיכום  א'  29.5.17 26

 היבטים רוחניים מוסריים וערכיים בפרשיות התנ"ך ובמדרש  -לקראת סיכום ב'  5.6.17 27

 בישראל הרווחהמדיניות לאור המקורות: גישת היהדות כלפי  19.6.17 28


