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 סילבוס לקורס

 

 בין זכויות הפרט לאחריות חברתית –כולם בשביל אחד 

 

 שם המרצה: הרב יגאל קמינצקי

 

 מטרות הקורס:

 המשתלמים ילמדו את הערכים החברתיים בעידן הפוסטמודרני 

 המשתלמים יכירו בערך האחווה המשפחתית כערך המכונן של כל הערכים החברתיים

 המשתלמים יזהו את נקודות ההשקה בין רווחה לתורה

 אל על פי התורה המשתלמים ידעו מהי המדיניות החברתית במדינת ישר

 

 נושא  תאריך 

 ערכים מערביים -תרבות מערבית  7.11.16 .1

 משפחה קהילה אומה –פירוק המעגלים הקולקטיבים  14.11.16 .2

 המדינה כחברת אחריות 21.11.16 .3

 אחריות המדינה מול אחריות הפרט המשפחה והקהילה 28.11.16 .4

 חקיקה חברתית 5.12.16 .5

 אחריות חברתית וזכויות הפרט 12.12.16 .6

 ערך האחווה מול השיויון 19.12.16 .7

 אחריות חברתית וערכי היהדות 2.1.17 .8

 מעגלי האחווה בתפיסה היהודית 9.1.17 .9

 אחריות חברתית קשר בין חלקי העם 16.1.17 .10

 הקהילה ותפקידה   23.1.17 11

 ערבות הדדית התנדבות וסולידריות חברתית 30.1.17 12

 חקיקה יהודית חברתית 6.2.17 13

 ערכי היסוד של המשפחה המהווים ערכי יסוד של כל חברה ואומה חלק א 13.2.17 14

 ערכי היסוד של המשפחה המהווים ערכי יסוד של כל חברה ואומה חלק ב 20.2.17 15

 חיזוק ערכי המשפחה והקהילתיות 27.2.17 16

 תאוריות טיפוליות ומקצועיות ע"פ התורה 6.3.17 17

 העקרונות לפסיכולוגיה יהודית מקורית 13.3.17 18

 תפקידם של הרבנים בטיפול בסיטואציות הדורשות טיפול ברמת הפרט הקהילה והאומה 20.3.17 19

 הזיקה בין סוגיות חברתיות לבין סוגיות של זהות 27.3.17 20

 משנה סדורה בשאלות המדיניות החברתית 3.4.17 21

 ברור סוגיות מרכזיות ברמה ההלכתית 1.5.17 22
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 ים במערכת*ייתכנו שינוי

 ברור סוגיות מרכזיות ברמה האמונית 8.5.17 23

 זהות קהילתיות ומדיניות חברתית יהודית 15.5.17 24

 המדינה כביטוי ממלכתי של האומה  22.5.17 25

 חלק א –מדיניות חברתית על פי התורה במדינת ישראל  29.5.17 26

 חלק ב –מדיניות חברתית על פי התורה במדינת ישראל  5.6.17 27

 מפגש מסכם: יעדי הציונות הדתית אל מול הלכי הרוח של החברה הישראלית 19.6.17 28


