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Social Entrepreneurship in a Conservative Traditional Minority Environment  

the Case Study of the Ultra-orthodox Jewish and the Arab communities in Israel 

 

 

 : תאור הקורס

קורס זה יוצא מתוך הנחה כי על מנת שהתערבותם של פעילים חברתיים תהיה מוצלחת, הכרחי לבססה על הבנה והיכרות 

יע להבנה שכזו תוך מיקומה של הקהילה החרדית והקהילה מעמיקות עם הקהילה. בחלקו הראשון של הקורס נחתור להג

הערבית בקונטקסט התרבותי, הדתי, החברתי וההיסטורי הרחב. נלמד על המגמות, התמורות, והתהליכים שהביאו 

להתעצבותן במתכונתה הנוכחית, ועל הכוחות הפועלים עליהן ובתוכן כיום. בחלקו השני של כל שיעור, ננתח מיזמים 

, אנאליזה מורפולוגית, זיהוי חסמים SWOT( תוך כדי תרגול של כלי ניהול כמו case studyמצליחים )חברתיים 

קבוצות, הבחנות בין גורמים חיצונים ונקודות התערבות, זיהוי מנגנוני קבלת החלטות עם מספר רב של -וצרכים של תתי

, בנית תרחישים עתידיים, הובלת שינוי עם שחקנים, אפיון שיתופי פעולה מצליחים עם גורמים ציבוריים ועסקיים

 המנהיגות המסורתית ועוד.

 ת הקורסומטר 

 הכרות עם החברה החרדית והחברה הערבית בקונטקסט הישראלי. .א

 חשיפה למקורות הדתיים העומדים מאחורי הפעילות החברתית של התארגנויות דתיות ודרכי פעילותן. .ב

סורתיות והבנת הדילמות והסוגיות העשויות להתעורר בישום הבנת החסמים לשינוי חברתי בתוך החברות המ .ג

 מדיניות ציבורית במגזרים הנדונים. 

 תרגול כלים ניהולים לחשיבה אסטרטגית בהקשר של חברה מסורתית. .ד

ניסוח דרכי פעולה להתערבות חברתית בתוך המגזרים הנדונים תוך כדי העצמת מנהיגות מקומית ושיתופי פעולה  .ה

 יגות הקיימת, החברה האזרחית, המגזר העסקי וקובעי מדיניות ציבורית.יעילים עם המנה

 :חלקיםה חמישמכיל הקורס 

 ניזציה ומגבלותיהן לגבי המיעוטיםתיאוריות של מודר .א

 הכרות עם העולמות הנחקרים .ב

 רות הדתיים הקשורים לשינוי חברתילימוד המקו .ג

 2030-מיעוטים בישראל ב-יחסי רוב: תרחישים עתידיים .ד

 תוח מיזמים חברתיים מסוגים שוניםתן לעשות? נימה ני .ה

 

 :ורכב משני מרכיביםמכל שיעור 

 הרצאה פרונטאלית בחלק הראשון •

חלק זה ייעשה  .ים או מאמרים מחקריים( בחלק השניניתוח מיזם או לימוד ביקורתי של מקורות )מקורות ראשונ •

 בהדרכת המרצה(באופן סדנאי )לימוד בקבוצות קטנות או הצגה ע"י תלמיד/ה 

 

 :נבחרים אתרים

 www.biu.ac.il/SOC/so/mfriedman.html בכתובת להורדה ניתנים פרידמן מנחם' פרופ של המאמרים

 www.fips.org.il  בכתובת להורדה ניתנים" פלורסהיימר מכון"מ המחקרים

 www.sikkuy.org.il  בכתובת להורדה ניתנים" סיכוי עמותת"מ המחקרים

 www.adva.org  בכתובת להורדה ניתנים" אדווה זמרכ"מ המחקרים

 www.idi.org.il בכתובת להורדה ניתנים" לדמוקרטיה הישראלי המכון"מ המחקרים

 http://masoret.hevre.co.il/hydepark/index_new.asp": חרדים בחדרי" חרדי פורום
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 האתגרים והצגת ציפיות תיאום :1 מס' שיעור

 ורס.תיאום ציפיות ומסגרת הק .1

 התמורות המאתגרות את החברה החרדית ואת החברה הערבית. דימוי ושוני. מיפוי ראשוני של .2

 מיפוי האסטרטגיות של המיעוטים. פרספקטיבה בינלאומית והיסטורית.  .3

 מיעוט. בדיקת יתרונות, חסרונות, הצלחות וכישלונות.-ארבעת המודלים העיקריים ליחסי רוב .4

 מיעוטים מתגברים.תורת המובלעת ואסטרטגיות של  .5

 כלים העומדים ברשות המדיניות הציבורית ומגבלותיהם. .6

  דרכי פעולה של מספר אלכ"רים מצליחים בחברות מסורתיות. .7
 

 : תרגול

דאגלס מפענחת את במבנה העומק של התרבות תוך ברור של לימוד מקורות : עיון בכתבי מרי דוגלאס. נראה כיצד  .8

 טומאה והכוח והשפעתם על המבנה החברתי. היחסים בין הטהור למזוהם, בין ה

 למובלעת שהופכת למיעוט המאיים על הסדר החברתי של מרי דוגלאס. מה קורא Grid-Groupתרגול המודל  .9

 הקיים?

 קריאת חובה: 

Douglas (1993), 42-58 ,( 'תרבות המובלעת" עמ' 1991סיון ואח" ,)29-107. 

 

 

 תיאוריות א': חלק

 

 ומגבלותיהן מודרניזציה של ותתיאורי :2 מס' שיעור

 שתי תיאוריות של מודרניזציה. מה לא עבד עם המיעוטים? הביקורת של ש. נ. איזנשטאט על התיאוריות הכלליות. .1

 מיעוט. פרספקטיבה בינלאומית והיסטורית. -יחסי רוב .2

 תגובות המיעוטים השמרנים: תרבות המובלעת ומגבלות התיאוריות הקלאסיות. .3

 .בהקשר הישראלי : קטע מתוך הסדרה 'תקומה', העוסק בהתעצבותה של החברה החרדיתסרט דוקומנטארי .4

 

 תרגול: 

"כיפאיה אלעאבידין" : התודעה הקיומית של החרדי לדבר ה': לימוד הפתיחה של המסורתיים מקורותשל  ביקורתי לימוד 

 לר' אברהם בן הרמב"ם. 

 

 קריאת חובה:

Eisenstadt, S. N. (2000) 1-31עמ' ; "כוחות וסכנות33-54. "טומאה טקסית", עמ' 2004( 1966, מרי. ), דגלס ,"

117- 134. 

 

 קריאת רשות: 

Berger (1967) 1990( עמ' 2001, סמוחה )365–231. 

 

 

 העולמות הכרת ב': חלק

 

 ההיסטורית התפתחות החרדית, היהדות :3 מס' שיעור

 ההיסטורי להופעתה של האורתודוכסיההרקע  .1

 ן דחייה, התפשטות ומידורמסורתניות בי .2

 התפתחותה של החרדיות בהקשר הישראלי. הסתגרות והתגוננות כדפוסים מאפיינים. .3

 בחו"ל החרדים .4

 

הירש,  לימוד מקורות בשיטה ישיבתית ובשיטה ביקורתית: ליקוט תגובות למודרנה ביהדות , החתם סופר,רש"רתרגול: 

 .הראי"ה, רב ריינס

 

 את חובה: קרי
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 .14-21( 2005, סמט ) 40-51(, 2001, רוזן )41-122 (,2006בראון )

  

 קריאת רשות: 

 )תשנ"ב(. , כ"ץ(1991) (, פרידמן2009 )לוין 

 

  המערבית למחשבה כאלטרנטיבה החרדיות :4 מס' שיעור

 .התפתחות היסטורית מהתגוננות להתקפה .1

 ים, מהחזון איש ועד הרב אליישיב.חח"ח: מהחתם סופר עד החפץ חי .2

כת והבחנה בין דת כנסייתית )תנועת ש"ס, תנועת חב"ד, האחים המוסלמים( ודת כיתתית -ה ככנסייהטיפולוגי .3

 )החרדיות האשכנזית ועוד(. 

 האידיאולוגיה של החזון איש והשלכותיה החברתיות. .4

 האידיאולוגיה הכנסייתית של ש"ס והשלכותיה החברתיות. .5

 

 תרגול:

ים המוסלמים במצריים ובעזה, המלחמה בפשע ובסמים של התנועה ניתוח מקרי בוחן: הפעילות החברתית של האח

 פחם, רשת החינוך הבלתי פורמאלי "אל המעיין" ורשת גני הילדים של ש"ס.-האסלאמית באום אל

אתיופים. השוואה  לימוד מקורות: עיון בפסקי הלכה של הרב עובדיה יוסף על הגיור, יחס לחילונים וביתא ישראל ויהודים

 לכה של הרב אליעזר וולדנברג.עם פסקי ה

 

 קריאת חובה: 

 (2007, רוז )Soloveichik( 2002בראון )

 

 קריאת רשות:

Swatos (1981).Weber (1973):140-149, (  1989, קליין) 

 

 ומוסר מין משפחה, אישה, :5 מס' שיעור

 .התמורות והדילמות המאתגרות את העולם החרדי .1

 .תיה החברתיותהתמורות בעולם האישה החרדית והשלכו .2

  .קבוצות נשים ויוזמות חברתיות .3

 מהחתם סופר עד החפץ חיים, מהחזון איש ועד הרב אליישיב. .4

 נח ועוד(.-נ-, תנועות ננסייתית )תנועת ש"ס, תנועת חב"דכת והבחנה בין דת כ-טיפולוגיה ככנסייה .5

 קריאת חובה: 

 .189-205( עמ' 1999) , פרידמן20-30( עמ' 2002מימון )

 רשות: קריאת 

 ( 1991, אלאור )49-62 ( עמ'1985טיין ), ברנש199-249, 49-94עמ'  (1982)פורמן, 

נקודות חולשה,  שני המגזרים. אבחון נקודות חוזק,ככלי ניתוח השוואתי בין  SWOTתרגול: שימוש המודל העסקי 

 הזדמנויות. אבחון בין גורמים חיצוניים, גורמים פנימיים ונקודות התערבות. 

 

 

 אלטרנטיבית וכלכלה פנימיים מנגנונים וחסד: רווחה :6 מס' עורשי

 הסיבות החברתיות לכלכלה האלטרנטיבית. יתרונותיה וחסרונותיה. .6

 הקשר בין ניכור, עבריינות ושמירת חוק. .7

 התיאולוגיה החברתית שמאחורי הגמ"חים, בתי תמחוי, ארגוני חסד ועזרה הדדית. .8

 . faithful believer)י )הפעילות החברתית של המאמין הטוטאל .9

 הפעילות החברתית המיסיונרית של תנועת חב"ד במזרח אסיה ושל ארגוני קירוב )החזרה בתשובה( בארץ.  .10

 

 סרט דוקומנטרי: 'מעגלי חסד'. בימוי ותסריט: ארן פטנקין

וני דולרים מילי . ניתוח של הפעילות של "הגמ"ח המרכזי" המגלגל מאותSWOTתרגול: המשך שימוש המודל העסקי 

 בשנה בירושלים וארגון "דור ישרים".
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 ( 1996(, פארס, אמין )2008קריאת חובה: מלחי ואח' )

 

 קריאת רשות: 

Jaffe (1993) 45-55( עמ' 2000(, נראל )2005, כהן )299-330( עמ' 2000, קפלן )283-297 . 

 

 וחסמים מצב תמונת בישראל. הערבית החברה :7 מס' שיעור

 ב: נתונים סטטיסטיים, כווני שינוי: בין שיפור והרעת המצבתמונת מצ .1

 פוליטיים וחוקיים-חסמים תרבותיים, פסיכו .2

 חסמים מבניים והתנהגותיים, מערכת מוסדות התכנון, תהליכי ותכני תכנון .3

 החסם הפסיכולוגי ומשבר הזהות. .4

 מה בין תהליכי ישראליזציה, פלסטיניזציה ואיסלאמיזציה? .5

 

 ייה ביקורתית בקטעים נבחרים של סדרת הטלביזיה "עבודה ערבית".צפ

 

תרגול: שימוש במשחק תפקידים )"מה עלי לעשות כדי שתקבל אותי כאזרח סוג א'?"( ככלי שינוי חברתי. ניתוח של 

  הדינאמיקה ושל מנגנוני קבלת החלטות בהחלטות המשלבות שחקנים משלושת המגזרים.

 

 (.2010אח' )נויברגר וקריאת חובה: 

  .(2004, חמאיסי )3-22( עמ' 2004חסון ואבו עסבה ), Al-Haj (2004)קריאת רשות: 

 

 תרבותי-הסוציו המעבר בישראל. הערבית החברה :8 מס' שיעור

 בישראל. במגזר הערביהקומוניסטית בתהליך אקדמיזציה התפקיד ההיסטורי של התנועה  .1

 . מגזר הערביבחברתי שינוי הובלת בגוני סנגור וארבינלאומיים השל המוסדות  רומההת .2

 התמודדות עם קשיי אשראי, נגישות, שירותים.הקשיים של השלטון המקומי במגזר הערבי בישראל, ברשות ובירדן.  .3

 

חברתיים של הג'וינט המיזמים הל בישראל ובדיקת היעילות ש של החברה הבדוית מורפולוגיתשימוש באנאליזה ל: תרגו

 זה.קידום תעסוקת נשים במגזר הכשרת שילטון מקומי וואלקה ב

 

 (1998(, דהאן מ. )1999, הרמן א. )171-200( עמ' 2005ת חובה: חידר )קריא

 (1994(, אלחאג' )2000ילינק )ו הןקריאת רשות: קא

 

 ופרגמטיזם לאומיות אסלאם, בין בישראל: הערבית החברה :9 מס' שיעור

זמים חברתים יהודים ישראלים )הסוכנות היהודית, קק"ל, קרן  רש"י, הג'וינט, יהתרומה של קבוצות דיאלוג,  .1

 קרנות זרות ומכוני מחקר בשינוי חברתי, העצמת מנהיגות ובהנצחת מצב ההפליה.הפדרציות היהודיות ועוד(, 

 ועקרונותיה. ילות החברתית של התנועה האסלאמיתהפע .2

 יהודיות וערביות בשינוי חברתי. התרומה של היוזמות החברתיות המשותפות  .3

 התרומה של היוזמות העסקיות המשותפות יהודיות וערביות בשינוי חברתי. .4

 התרומה של היוזמות הציבוריות המשותפות יהודיות וערביות בשינוי חברתי. .5

 

חברתית, התיחסות יזמים חברתיים, תרבותיים וכלכליים תוך כדי בחינת יעלותם המהצגה ע"י תלמידים/ות של  תרגול:

 שיתופי פעולה בין המגזר השלישי והמגזרים האחרים.למנהיגות הדתית והפוליטית, 

 

  3020-ב ישראל למדינת תרחישים :אסטרטגית ראיה ':ג חלק

 

 ההווה את לתכנן כדי חזון לחשוב :11-10 'מס שיעור

 .התרחישים שיטת של מתודולוגיה .1

 .בישראל ביםער-יהודים יחסי עבור תרחישים שבע .2

  .לדמוקרטיה הישראלי המכון של" ישראלי תסריט" הפרויקט .3

 .בישראל חילונים-דתיים יהודים יחסי עבור תרחישים שישה .4

 .JPPI -ה של בתרחישים המיעוטים מקום .5
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 :תרגול

 המגזרים םע מוצלחים פעולה ושיתופי השלישי המגזר של למעורבות הזדמנויות זהוי מתוך התרחישים שיטת תרגול

 .האחרים

 

  .13-28' עמ( 2002) חסון. 5-21' עמ( 1999) שרה לזר-ואוסצקי גאנם: חובה קריאת

 

 שונים מיזמים יישום בדיקת ?לעשות ניתן מה .ומכישלונות מהצלחות לימוד ':ד חלק

 

  חברתי שינוי להובלת ואתגריו בקהילה האזרחי השירות :12 'מס שיעור

  החוקתית ותההתערב מגבלות על: טל חוק .1

 ? עתידי לזמן מעבדה תוכנית או פיקציה: החרדי ל"הנח .2

 .תרבות חוקר היום. החרדי ל"הנח בוגר. לשעבר בעלז חסיד, רוז ארון מר: אורח מרצה .3
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 מטלות/דרישות הקורס

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.   (1

נק' נוספות בציון הסופי.  10סיכומים של מאמר מחומרי קריאת החובה. הגשה עם ציון "עובר" מקנה  ארבעההגשת  ( 2

 עמוד אחד בלבד ובו יתייחס התלמיד/ה לסוגיות הבאות:עבודה אישית. דף המשוב יהיה בן 

 חלק א'. הצגת התיזה: יש לסכם את הטיעונים המרכזיים של המחבר/ת בלא יותר מחצי עמוד ומסכנותיו/ה. 

 חלק ב'. הדברים הרלוונטיים ליזמות חברתית או להתוויית מדיניות.

 שות במהלך הלוגי, ביקורת אישית ג'. ביקורת: להעלות סתירות לוגיות, הנחות יסוד וחול חלק

השוואתי בין שני המגזרים הנחקרים. עבודה אישית או  SWOTמהציון הסופי(. ניתוח סווט  10%תרגיל ראשון ) ( 3

 זוגית. בעבודה זוגית, אני ממליץ לחשוב כל אחד לבד ורק אחר כך להשוות לנסח תשובה משולבת להגשה למרצה. 

סופי(. עבודה זוגית או אישית. תרגיל יעוץ אסטרטגי משני פרספקטיבות שונות בנוי מהציון ה 20%תרגיל שני ) ( 4

משלושה חלקים. חלק א': כיועץ למנהיגי המגזר. חלק ב': כיועץ לממשלה הדואגת לאינטרסים שלאו דווקא תואמים 

(. WIN-WINרויקטים את אינטרס המגזר. חלק ג': תובנות לגבי הפער וניסיון פתרון גישור במידה והדבר אפשרי )פ

בשני התפקידים יש להגדיר מספר מצומצם של המלצות מדיניות עם הרציונל שלהם. יש לבחור אחד בלבד משני 

 המגזרים. 

מהציון הסופי(: עבודה זוגית או אישית. שתי אפשרויות: או ניתוח של תהליך שינוי או הצעה  70%מטלה סופית ) ( 5

שוב לזהות את הגורמים הקריטיים שהשפיעו או ישפיעו על הצלחה/כשלון תהליך עמודים. ח 10לפרויקט יישומי. עד 

 השינוי. 

מבנה קלאסי של ניתוח תהליך מתהווה: התופעה הלא רצויה, הגדרת הבעיה, מניעים והסטרטגיות של הגורמים 

רכזיים שהשפיעו על והשחקנים המרכזיים, ניתוחים רלוונטיים אחרים, חומר הרקע וראיונות במידה ויש. הגורמים המ

 "הצלחת" השינוי. מהי התיאוריה של פרקטיקה )הרציונאל( וסיבות התאמתה למציאות. 

הצעת פרויקט: זיהוי הלקוח. רציונאל הפתרון או האופציות המוצעים. בדיקת ישימות לאופציה, זיהוי נקודות תורפה 

 אפשריים. הצעה להתמודדות עם הקשיים הצפויים. 

)מדובר במדיניות ציבורית כלפי המגזר או שינוי חברתי פנים מגזרי(: תוכנית הכשרה בשלטון  דוגמאות של מטלות

מיניים, מניעת נשירה ואלימות, מניעת -המקומי, העצמת נשים, קבוצות נשים בדואיות או חרדיות, קבוצות חד

, רווחה מגזרית )מניעת עבריינות, מינגור, נגישות להשכלה גבוהה, תעסוקה, תוכנית ליבה, צבא, שירות אזרחי

אלימות, עוני בין דורי, טיפול בחריגים(, תוכניות דיאלוג ושילוב, בנית עיר ערבית חדשה, הסרת החסמים, בנית 

 חברה כללית ברמת המאקרו. -יהודים או חרדים-תרחישים ביחסי ערבים

קטים. אתם מוזמנים לתרום את הצגה בכיתה: שלושה השיעורים האחרונים יעסקו בניתוח מיזמים קיימים ופרוי ( 6

דקות  10שלכם. התלמידים שיהיו מוכנים לקראת שלושה השיעורים האחרונים יוכלו להכין מצגת קצרה )סה"כ 

מקסימום לא כולל שאלות ומשוב( של מטלה ולהציג אותה לכיתה. ברור שלא נוכל להציג את כל העבודות ולכן 

 המעוניינים יתאמו איתי במייל.
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