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  .א. מ–) ש" ש2( קורס בחירה שנתי
  ח"תשס

  משה הלינגרר "ד
   יפורסמו בהמשך:שעות קבלה

  )מקסיקו (213 בנין 2.48 :מספר חדר משרד
 hellinm1@mail.biu.ac.il :ל"או דוא) נייד(טלפון 

  
  :מטרות הקורס
: כגון,  נושאים שונים העוסקים בהיבטים דמוקרטיים ליברליים בעולם המחשבה היהודיתלימוד וניתוח

. ב"ציות לדעת תורה וכיו, חירויות הפרט לעומת מחויבות ציבורית, סמכות האל לעומת סמכות הקהילה
 באשר לזיקה שבין, הקורס מצביע על כיוונים שונים העולים מהמקורות היהודיים הקלאסיים והעכשוויים

  .יהדות לבין הדמוקרטיה הליברלית
  .במהלך הקורס יחולקו טקסטים שונים לדיון והמשתתפים יופנו למספר פריטים מהרשימה הביבליוגרפית

  
  :הקורסדרישות 

 עמודים 15 – 10עבודה בת הגשת ). 10% (קריאה שוטפת לקראת השיעורים,  במפגשים פעילה השתתפות
  ).70%( מבחן שנתי עם חומר סגור.לך הקורס פרטים על העבודה יינתנו במה).30%(
  

   ).מתוך הרשימה יינתנו מאמרים או עמודים מסוימים מתוך הספרים (רשימה ביבליוגרפית
   במהלך השנהייתכנו שינויים

  
, "כבוד האדם וחירותו: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: דרך חוק בחוקה", מנחם, אלון

   . 688 – 659 'עמ, )1993ינואר  (3: יז, עיוני משפט
  כתב עת בספריה למשפטים

  
 המסורת המדינית –עם ועדה , )עורך(דניאל אלעזר : בתוך, "סמכות ועצמה בקהילה היהודית", –––––––

, )א"תשנ, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה והוצאת ראובן מס: ירושלים( היהודית והשלכותיה לימינו
  .245 – 220 'עמ

  )155821(ועד   .המדינה לפי עם מדעישמור 
  

, אביב ספרית אופקים עם עובד-תל (פנים של יהדות, "הסובלנות והמסורת היהודית", אלכסנדר, אלטמן
   . 232 – 217 'עמ, )ג"תשמ

  )16285(פנ   . אלט081A) השאלה מגבלת(בספריה המרכזית 
  

עם ועדה , )עורך(אלעזר ' דניאל י: בתוך, "יתהברית כיסוד המסורת המדינית היהוד"', דניאל י, אלעזר
המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה והוצאת : ירושלים (המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו

   . 54 – 26 'עמ, )א"תשנ, ראובן מס
  )155821(ועד   .המדינה לפי עם מדעישמור 

  
 2כרך  תרבות דמוקרטית, )עורכים(ידידיה שטרן , אאבי שגי: בתוך, "הלכה ודמוקרטיה", יעקב, בלידשטיין

  . 40- 9 'עמ, )ס"תש, אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת(
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
 המסורת –עם ועדה , )עורך(דניאל אלעזר : בתוך, "יחיד ורבים בהלכות צבור של ימי הביניים", –––––––

, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה והוצאת ראובן מס: ירושלים( המדינית היהודית והשלכותיה לימינו
   . 273 – 246 'עמ, )א"תשנ

  )155821(ועד   .המדינה לפי עם מדעישמור 
  

  ).ז"תשכ, מוסד הרב קוק: ירושלים(ר שמעון מרכוס "ד: מצרפתית, ישראל והאנושות, רבי אליהו, בן אמוזג
  )21679(יש   .אמו-  בן13Aובפילוסופיה ) השאלה מגבלת(בספריה המרכזית 

  
  .ו"תשנ, אביב רמות-תל (קובץ מאמרים – מדינה יהודית ודמוקרטית, )עורכת(דפנה , ברק ארז

  )315724(יה   .שמור מדעי המדינה לפי מדי
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רונן שמיר , אבי שגיא, מנחם מאוטנר: בתוך, "אתגרים וסיכונים: מדינה יהודית ודמוקרטית" ,רות, גביזון
אוניברסיטת : רמת גן (ל"ספר הזכרון לאריאל רוזן צבי ז – ותיות במדינה דמוקרטית ויהודיתתרב-רב, )עורכים(

  . 278 – 213 ' עמ,)ט"תשנ, אילן-בר
  )378040    ()רב(שמור מדעי המדינה לפי רוז

  
, )עורכת(דפנה ברק ארז : בתוך, "אידיאולוגיה ומשפט, זהות פוליטית: מדינה יהודית ודמוקרטית",–––––––

  . 222 – 169 'עמ, )ו"תשנ, אביב רמות-תל ( קובץ מאמרים– נה יהודית ודמוקרטיתמדי
  )315724(יה   .שמור מדעי המדינה לפי מדי

  
תל (אברהם שפירא : עורך ,קובץ כתבים – על המקרא ועל היהדות, "אתם קרויים אדם", משה, גרינברג
  . 67 – 55 'עמ, )ו"תשמ, עם עובד: אביב

  )27260(על   . גרי108.1T) ף פתוח והשאלה מוגבלתמד(בספריה המרכזית 
  

  .)ס"תש, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (בין יהדות לדמוקרטיה: מדינת ישראל, )עורך(יוסי , דוד
322.1E 449504)    (דוד( מדי(  

  
, )עורך(עזר אל' דניאל י: בתוך, "רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית", וזיסר ברוך, דון יחיא אליעזר

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה : ירושלים (עם ועדה המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו
  .131 – 104 'עמ, )א"תשנ, והוצאת ראובן מס

  )155821(ועד     .שמור מדעי המדינה לפי עם
   

טיה היהודית מול דגם היהדות הדמוקרטית בהגות האורתודוקסית המודרנית דגם הדמוקר, משה, הלינגר
  ).ב"תשס, אילן-אוניברסיטת בר, גן-רמת: עבודת דוקטור (הציונית במאה העשרים
  )533423)     (מדעי החברה(ר בדלפק  ובספרית השמורים " עבודת ד-בספרית מדעי החברה 

  
מחויבות יהודית , )עורכים(אבי שגיא וצבי זוהר : בתוך, "תיאולוגיית הברית של דוד הרטמן", –––––––
  ).ב"תשס, הקיבוץ המאוחד ומכון שלום הרטמן: אביב-תל( על עולמו והגותו של דוד הרטמן –מתחדשת 

  )510310)  (מחי( הרט19Aובספריה לפילוסופיה ) מדף פתוח(בספריה המרכזית 
  

  ).1976, דעם עוב: אביב-תל (תיאוקרטיה יהודית, גרשון, ויילר
  )134106(תא    .שמור מדעי המדינה לפי ויל

  
  .)ח"תשמ, משרד הביטחון: אביב-תל( זכויות אדם במקרא ובתלמוד, חיים, כהן

  )70450(זכ  . כהן221.83234
     

מקומו במחשבה המדינית היהודית והשלכותיו על חקר : מושג שלושת הכתרים"', סטיוארט א, כהן
 המסורת המדינית היהודית –עם ועדה , )עורך(דניאל אלעזר : בתוך, "תההיסטוריה החוקתית היהודי

  . 75 -55 'עמ, )א"תשנ, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה והוצאת ראובן מס: ירושלים( והשלכותיה לימינו
  )155821(ועד     .שמור מדעי המדינה לפי עם

  
 – מדינה יהודית ודמוקרטית, )עורכת(דפנה ברק ארז : בתוך, "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית", אשר, מעוז

  . 168 – 83 'עמ, )ו"תשנ, אביב רמות-תל (קובץ מאמרים
  )315724(יה   .שמור מדעי המדינה לפי מדי

  
האיגוד : ירושלים(  רב שיח ומקורות נלווים–מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , )עורך(רון , מרגולין

  ).ט"תשנ, העולמי למדעי היהדות
322.1E411639  (יש. מדי(  

  
תרבותיות -רב, )עורכים(רונן שמיר , אבי שגיא, מנחם מאוטנר: בתוך, "פגיעה ברגשות דתיים", דניאל, סטטמן

 ' עמ,)ט"תשנ, אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן (ל"ספר הזכרון לאריאל רוזן צבי ז – במדינה דמוקרטית ויהודית
133 – 188 .  

  )378040)   (רב(נה לפי רוז שמור מדעי המדי
  

, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל (בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, )עורכים(זאב ואבי שגיא , ספראי
  .104 – 95 'עמ, )1997

  )360656(סמ   . בין296.501
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  . 11 – 5 'עמ, )ח"ניסן תשנ (1 דעות, "השלכות הפמיניזם על תיאולוגיה יהודית אורתודוקסית", תמר, רוס
  )X-5856(כתב עת בספריה לפילוסופיה ובמדף לכתבי עת   

  
  ).ז"תשנ, מאגנס: ירושלים (פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון – דמוקרטיה והלכה, אליעזר, שביד

  )341843(דמ   . שבי322.1E)    מדף פתוח ויהדות(בספריה המרכזית 
  

  ).ו"תשנ, הספרייה הציונית: שליםירו (הציונות שאחרי הציונות,      –––––––
  )322958(צי   .שמור מדעי המדינה לפי שבי

  
  ).1996, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל (אלו ואלו משמעותו של השיח ההלכתי עיון בספרות ישראל, אבי, שגיא

  )326604(אל   . שגי501Aובספריה לפילוסופיה   ) מדף פתוח ויהדות(בספריה המרכזית 
  

  . 186 – 177 'עמ, )ה"תשנ-ד"תשנ(מד -מג עיון" סובלנות ואפשרות הפלורליזם: היהודיתהדת ", –––––––
  כתב עת בספריה המרכזית ובספריה לפילוסופיה

  
  ).1998, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל (יהדות בין דת למוסר, –––––––

  )403047(יה   . שגי411.7Aבספריה המרכזית ובספריה לפילוסופיה 
  

 417 'עמ, )א"תשנ-ן"תש(יז - טזשנתון המשפט העברי, "הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל", אליאב, שוחטמן
– 500 .  

  )X-3225(כתב עת בספרית יהדות ובמדף לכתבי עת   
 

Liebman, Charles S., Religion, Democracy and Israeli Society (Amsterdam: Harwood Academic 
Publishers, 1997). 

  )339408    (LIE 322.1Eובספרית מדעי החברה  )  מדף פתוח(בספריה המרכזית 
  

Liebman, Charles S., and Cohen Steven M., Two Worlds of Judaism: The Israeli and American 
Experiences (New-York: Yale University Press, 1990). 
933.48LIE   (150091) 
 
Simon, Ernst, "The Neighbour (Re'a) Whom we shall love", in: Marvin Fox (ed.), Modern 
Jewish Ethics (Ohio: State University Press, 1975), pp. 29-56. 
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