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 סילבוס לקורס

 ''דרוש צדק חברתי

 תפקודיות חברתית לזהות לאומיתבין 

 

 
 שם המרצה: הרב ערן טמיר

 10:40-12:00יום הלימודים : יום שני   שעות: 

 

 

 פרקים של הקורס:ראשי 

 .בירור מהו צדק 1.

 בירור מהו צדק חברתי בישראל ביחס לצדק חברתי אצל אומות העולם. 2

 בירור כיצד יש לממש בפועל צדק חברתי ישראלי בעידן המודרני. 3

 בירור מהן הסיבות המעכבות את הופעותיו השונות של הצדק החברתי בדורנו. 4

הישראלית בתקופת גאולה אחרונה כמנוע להופעת הצדק בירור תהליכי העומק בחברה . 5

 החברתי בישראל

 

 

 :מטרות

 הבחנה בין מהות לתפקוד .1

 הבחנה בין ישראליות לאוניברסליות .2

 הקניית כלים רעיוניים ומעשיים לבניית חברה ומדינה מתוקנת .3

 .הקניית דרכי התמודדות עם מעכבי הופעת הצדק ופתרונן .4

5.  

 

 נושאים מרכזיים:

 מושג הצדק.הגדרת 1

 משפחתי ואישי .צדק לאומי,2

 .צדק חברתי ישראלי3

 .צדק אוניברסלי4

 .משברי הזהות החברתית בישראל5

 המשותף,השונה והמשלים-.מרכיבי החברה הישראלית6

 ערכית,מוסרית ואלוקית-.כיצד בונים מדינה צודקת7
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 ייתכנו שינויים בתכנית*
 

 נושא  תאריך 

 מהו צדק 7.11.16 .1

 בין צדק לצדקה 14.11.16 .2

 צדק אוניברסלי 21.11.16 .3

 צדק ישראלי 28.11.16 .4

 משולש חברתי 5.12.16 .5

 מאבק חברתי 12.12.16 .6

 זהות מול תפקודיות 19.12.16 .7

 ערך הזהות 2.1.17 .8

 ערך התפקודיות 9.1.17 .9

 היחס בנין הזהות לתפקודיות 16.1.17 .10

 לאומיות ישראלית 23.1.17 11

 מרכיבי הלאומיות הישראלית 30.1.17 12

 סיבוכי הלאומיות הישראלית 6.2.17 13

 דרכי התמודדות 13.2.17 14

 דרכי פיתרון 20.2.17 15

 א –תהליכי עומק חברתיים  27.2.17 16

 ב -תהליכי עומק חברתיים  6.3.17 17

 צדק מול צרכים –בנין מדינה  13.3.17 18

 ציבור מול יחיד –צדק חברתי  20.3.17 19

 שכל מול רגש –צדק חברתי  27.3.17 20

 הנהגה מול המון –צדק חברתי  3.4.17 21

 קודש מול חול –צדק חברתי  1.5.17 22

 חברה או לאום 8.5.17 23

 השבטיות בישראל 15.5.17 24

 מדינת משיח 22.5.17 25

 תיקון עולם 29.5.17 26

 אמת או שלום 5.6.17 27

 מחלוקת לשם שמיים 19.6.17 28


