
  
 

 

סילבוס

בין חרדיות לישראליות - 62351 
  תאריך עדכון אחרון 20-08-2017

  
  2נקודות זכות באוניברסיטה העברית:  

  
בוגר  תואר:

  
משפטים  היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:

  
  0השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

  
סמסטר א'  סמסטר:

  
עברית  שפת ההוראה:

  
הר הצופים   קמפוס:

  
עו"ד יהושע פפר  מורה אחראי על הקורס (רכז):

  
 Yehoshua.pfeffer@mail.huji.ac.il דוא"ל של המורה האחראי על הקורס:

  
לפי תיאור מראש  שעות קבלה של רכז הקורס:

  
 מורי הקורס:

  עו"ד יהושע פפר 
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 תאור כללי של הקורס:

   קורס זה עוסק בחברה החרדית, וביחס המורכב שלה עם החברה הישראלית הכללית. יחס זה מעלה
אתגרים רבים במגוון זירות, שרובם זכו אף לביטוי מפורט בזירה המשפטית: החינוך החרדי, השירות

הצבאי, השתתפות בשוק התעסוקה, ההפרדה בין המינים, אופי הפרהסיה הציבורית, ועוד.
 

 טרם יעסוק בסוגיות הספציפיות, הקורס ייתן הקדמה במאפיינים של החברה החרדית על גווניה,
ביסודות האידיאולוגיות והסוציולוגיות שלה, ובמגמות עכשוויות. הקדמה זו תאפשר דיון בסוגיות

ובאתגרים הרלוונטיים הן מזווית ראייה של החברה הכללית, והן מזו של החברה החרדית עצמה.
 

 
 מטרות הקורס:

   להקנות לתלמידים ידע והבנה באופי החברה החרדית וביחסה מול החברה הכללית
 להניק לתלמידים הכרה לעומק ביחס האמור דרך עיון בסוגיות המשפטיות העולות באינטראקציה של
החברה החרדית עם החברה הכללית, כולל סוגיות רגישות ונפיצות, ולהבין את הצדדים השונים שלהן.
 לעודד את התלמידים לראות את השאלות העולות מתוך זוויות ראייה שונות, ולדון בהן מתוך מודעות

למורכבות הנושאים.
 להטמיע בקרב התלמידים את החשיבות הרבה שיש לסוגיות השונות, החברתיות והמשפטיות, של יחסי

הציבור החרדי עם הציבור הכללי, ואת החשיבות של טיפול ראוי בהן.
 

 
 תוצרי למידה

  בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
   להכיר את יסודותיה של החברה החרדית

 להצביע על נקודות החיכוך בין החברה החרדית לחברה הישראלית הכללית, ולהבין את המשמעות
המשפטית שלהן.

 לדון בנקודות אלו מתוך זוויות ראייה שונות.
 להכיר בחשיבות ובמורכבות של הסוגיות השונות ודרכי פתרונן.

 

 
 דרישות נוכחות (%):

  80% 

 
הרצאה  שיטת ההוראה בקורס:

  
 רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

   1. מיהו חרדי? זהות חרדית בחברה רב-תרבותית
 2. עיקרון ההתבדלות: הלכה ומעשה

 3. "חברת הלומדים" החרדית � תרבות של תורה ואתגריה
 4. "חרדים לציונות" � היחס למדינת ישראל

 5. "במדינת החרדים" � איך תיראה מדינה חרדית?
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 6. הפרהסיה הציבורית: מאבקי השבת ועוד
 7. החינוך החרדי: מלחמות האוטונומיה

 8. שאלות מגדריות: "כל כבודה בת מלך פנימה"
 9. "צבא העם" או "צבא השמד"? � גיוס חרדים לצבא

 10. השתתפות בשוק התעסוקה: מגמות
 11. אפליה עדתית או בחירה דתית? פרשת "נוער כהלכה"

 12. החרדים והמשפט הישראלי: סוגיות נבחרות
13. החברה הישראלית: אמנם שבטים? 

  
 חומר חובה לקריאה:

  1. מפגש 1
 � בג"ץ 5851/13 קושלבסקי נ' המועצה להשכלה גבוהה (1.10.2013)

� אביעד הכהן "מיהו אשכנזי? מיהו ספרדי? מיהו חרדי? הלכה, משפט ובית המשפט כ
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