יהודית ודמוקרטית :תיאוריה וסוגיות מפתח ביחסי דת ומדינה בישראל
מטרות הקורס:
המתח האצור בהגדרה ׳מדינה יהודית ודמוקרטית׳ פרנס דיונים ומחקרים רבים .הוא ניזון
ממחלוקת בעלת שורשים היסטוריים בין הסמכות החילונית-פוליטית לבין הסמכות הדתית.
מחלוקת זו צברה ממדים מיתיים ובתולדותיה עוסק הקורס הזה .במהלכו נסקור מודלים
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בישראל ,בין היתר נלמד על הסדר הסטטוס קוו ועל מניעיו ,על שאלת ״מיהו יהודי" ,על מוסד
הרבנות ומעמד בתי הדין הרבניים ועוד.
דרישות הקורס:
 - 20%דו"ח סיור המשלב בין תוכן הסיור ומאמרי הקריאה
 - 80%עבודה מסכמת – נושא העבודה ,הביבליוגרפיה וראשי הפרקים יוגדרו במהלך
הסמסטר הנוכחי.
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