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 .זו קביעה של וההשלכות בחירה כעם ישראל עם(: במדויק מוגדר) העבודה נושא. 1

 

 ?בחירה עם בני היותנו של המשמעות מהי: התורנית החקר שאלת הגדרת. 2

 

 ( החקר ולשאלת לנושא הפרקים ראשי בין קשר ועל מדויק ניסוח על הקפידו) פרקים ראשי. 3

 הנבחר כעם ישראל עם על המצביעים מקורות': א פרק

 :בחירה עם היותנו של ההשלכות מהן': ב פרק

 ככלל ישראל עם לגבי – 1 חלק

 פרט כל לגבי – 2 חלק



  הבחירה עם שאנו לאמירה העולם אומות יחס': ג פרק

 

 כללי על הקפידו. בעבודה תשתמשו בהם מרכזיים פריטים חמישה) ראשונית מקורות רשימת. 4

 ( המקורות כתיבת

 

: עורך. סגולה עם ישראל עם, ישראל מחשבת: מתוך". ראשון מאמר, הכוזרי ספר. "יהודה, הלוי

 12-17' עמ. נעם מדרשיית: חנה פרדס. עמנואל אליצור

 

 .א"י פרק. מ"תש, יהדות: ברק בני. ישראל נצח. מפראג ל"מהר

 

 הממשלה דפוס: ירושלים. וסרטיל אשר: עורך. האמונה איש". דופק דודי קול. "דוב יוסף, יק'סלובייצ

 22-29' עמ. 1976, ירושלים

 

. 1985, קוק הרב מוסד: ירושלים. ה"הראי אגרות: מתוך". תקנה אגרת. "הכהן יצחק אברהם, קוק

 .ח"קצ-ד"קפ' עמ' ב כרך

 

' עמ. ה"תשס, קוק הרב מוסד: ירושלים. אורות: מתוך". ישראל אורות. "הכהן יצחק אברהם, קוק

 .ב"קע-ח"קל
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 הפוסט בעידו) בימינו האמת מושג תפיסת( במדויק מוגדר) העבודה נושא. 1

 .בחיינו ביטוי לידי באה היא שבהם והמקומות(, מודרניזם

 

 אפשר והאם? נכונה אחת דעה יש האם(_1_התורנית החקר שאלת הגדרת. 2

 ?האמת מושג את ולבטל לבגוד שמנסה בעולם בפרט?אותה למצוא

 ?בימינו האמת תפיסת של דתית-החינוכית המשמעות מהי(2

 

 לנושא הפרקים ראשי בין קשר ועל מדויק ניסוח על הקפידו) פרקים ראשי. 3

 ( החקר ולשאלת

 הפוסט העידן נוכח אותה להגדיר אפשר עדיין האם – האמת מושג הגדרת*

 ? מודרני

 מושג את מקשרים אנחנו למה?אותה מחפשים אנחנו למה -באמת הצורך*

 ?שלנו החיים ולמשמעות קיומנו לעצם האמת

 תפיסת נוכח האמת משמעות לגבי בתפיסתם ביהדות הוגים של תפיסות*

 .לאמת ביחס תיקון קבלה,דחייה -.בימינו האמת

 האמת שאלת עם ומתמודדות מתקדמות אנחנו איך -אישיות ומסקנות סיכום*

 ?לעצמנו ביחס

 



. בעבודה תשתמשו בהם מרכזיים פריטים חמישה) ראשונית מקורות רשימת. 4

 ( המקורות כתיבת כללי על הקפידו

 .ח"תשס שבט',כ אקדמות'.הרוח נושבת לאן.'ברוך,כהנא.1

 הפסיכולוגיה' לשאלת בירורים-בחינוך שיחות.שלמה הרב,אבינר.2

 .א"תשמ תשרי,סופר רותי ערכה',האדלריאנית

 .ז"תשס,אביב תל',מודרני פוסט עולם נוכח-אשליה ללא דת.'גילי,זיוון.3

 אפרת',מודרנית פוסט בסביבה דתית וציונות תורה-שבורים כלים,'ר"שג הרב.4

 .ד"תשס

 בעולם חינוך, זאב גור:בתוך,פילוסופית עמדה-מודרניזם פוסט,עדי,אופיר.5

 .1998(, חיפה' אונ)מאגנס,מודרני הפוסט השיח

 ספריית,אביב תל?מודרניזם הפוסט בעדין חיונך הייתכן.צבי,לביא.6

 .2000,הפועלים
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 התפילה של הקבוע נוסחה( במדויק מוגדר) העבודה נושא. 1

 

 יש והאם קבוע באופן מנוסחת התפילה מדוע התורנית החקר שאלת הגדרת. 2

 ?אישיות לבקשות מקום

 

 לנושא הפרקים ראשי בין קשר ועל מדויק ניסוח על הקפידו) פרקים ראשי. 3

 ( החקר ולשאלת

 התפילה מהות(1

 התפילה מטרת(2

 אישיות לבקשות היחס( 3

  קבוע נוסח(4

. בעבודה תשתמשו בהם מרכזיים פריטים חמישה) ראשונית מקורות רשימת. 4

 ( המקורות כתיבת כללי על הקפידו

 ח"תשמ, ירושלים, ישראל תחיית הוצאת, אמונה דרך, ישראל הס. א

 ב"תשס, מעלות הוצאת, ליבי הגיון, אופיר פיקהולץ. ב

, רחובות",עציון אור" הגבוהה הישיבה הוצאת, ולב מצווה, אלימלך שאול -בר. ג

 ב"תשנ

, אל בית ספריית הוצאת, כמפגש תפילה, מיכאל ורובינשטיין אלי טרגין. ד

 א"תשע, ירושלים

 


