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 :סילבוס לקורס

 

 מאידיאליזם לאינדיבידואליזם

 התמודדות עם משברים ערכיים וחברתיים בעולם פוסט מודרניסטי

 

 יוני מילואשם המרצה: הרב 

 כ"ה סיון תשע"ז 19/6/17מועד סיום הקורס:   זתשע" חשון ו' 7/11/16מועד פתיחת הקורס: 

 שעות( 56ש"ש ) 2היקף שעות הקורס:  

 

 :ראשי פרקים של הקורס

 משבר הערכים בעידן הפוסט מודרני .1

 במבחן השעה משפחה .2

 ברה וקהילה למול האינדיבידואלח .3

 ערכים כמחברים בין האדם לחברה .4

 : מטרות

 המשתלמים יבינו ויחוו את משברי הערכים בעולם פוסט מודרני .1

 שורשי התהליכים החברתיים והמשפחתייםהמשתלמים יזהו את  .2

 המשתלמים יחשפו למנעד ערכים הזקוקים להתחדשות .3

 המשתלמים יקנו כלים להתמודדות עם התחדשות הערכים בחברה ובמשפחה .4

 נושאים מרכזיים:

 מי נותן למי -חסד ונתינה .1

 אהבה מהי ? .2

 ערכה של משפחה .3

 קהילתיות וחברה .4

 שחיקה במשפחה והתחדשותה .5

 במעגלי המשפחה והחברהכבוד לזולת  .6

 אחריות אישית וחברתית .7

 חופש ועצמיות .8

 מימוש עצמי וחיבור חברתי .9

 האדם בחוליה בשרשרת היסטורית וערכית .11

 

 נושא תאריך

 בין אינדיבידואליזם ואידיאליזם -חסד ונתינה 7.11.16

 נתינה בין סיפוק לערך 14.11.16

 שורש האהבות היכן ? 21.11.16

 טבעית ואהבה נרכשתאהבה  28.11.16

 משפחה במאבק ומשבר 5.12.16

 בין משפחה לקהילה 12.12.16

 האדם כבריאה חברתית 19.12.16
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 משברי אמון ואמונה 2.1.17

 כבוד ורגישות 9.1.17

 בין חמלה לעשייה 16.1.17

 כהעצמת הייחודיות -שלום 23.1.17

 Yאחריות בדור ה  31.1.17

 מעגלי אחריות -אדם חברה ועולם 6.2.17

 חופש כערך 13.2.17

 חופש הרצון ונאמנות לעצמי 21.2.17

 זוגיות כהשלמת העצמי 27.12.17

 מימוש עצמי כערך רוחני 6.3.17

 מעגלי העצמי והאני 13.3.17

 היכולת לחוש את הזולת 21.13.17

 מעגלי משפחה ואומה 27.13.17

 ממלכתיות כערך רוחני 3.4.17

 וחברה בשרשרת הדורותאדם  1.5.17

 קשר ואחריות האדם למדינתו 8.5.17

 שחיקה והתחדשות בזוגיות 15.5.17

 קשרים וקצרים בשיח 22.15.17

 גוונים בחברה ובעם 29.5.17

 לאן ? -תהליכי עומק בחברה 5.6.17

 לאן ? -תהליכי עומק בחברה 19.6.17

 

 

 *ייתכנו שינויים במערכת

 


