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שעות קבלה :בתאום עם המרצה במייל
תיאור הקורס ומטרותיו
הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בנושא תהליכי שינוי בקרב קבוצות מיעוט
בעידן הרב תרבותי .הרעיון המרכזי של הקורס יגע במפגש הקונפליקטואלי בין שני מוקדי כוח משמעותיים
בחברות בנות זמננו ,קבוצות מיעוט בעלות ערכים שמרניים אל מול תהליכי מודרנה ושינוי.
על מנת ליישם את החומרים התיאורטיים שיילמדו בתחילת הקורס ,נבחן בהמשך את מיקומה של החברה
החרדית בקונטקסט התרבותי ,החברתי וההיסטורי הרחב .נכיר את העקרונות המרכזיים של ההשקפה
החרדית ואת מנהיגי זרמי היהדות החרדית בישראל לגווניה.
כמו כן ,נלמד על המגמות ,התמורות ,והתהליכים שהביאו להתעצבותה במתכונתה הנוכחית כקבוצת מיעוט
בחברה הישראלית.
דרישות הקורס
א .נוכחות חובה והשתתפות פעילה בשיעורים (היעדרות מותרת עד  2מפגשים בסמסטר)
ב .הגשת תרגיל (תאריך הגשה והנחיות ימסרו בכיתה)
ג.בחינה מסכמת ()100%

נושאי השיעור ורשימת הקריאה
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