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״למען ציון לא אחשה״ :מנהיגים דתיים כמנהיגים פוליטיים ביהדות האמריקאית
במחצית הראשונה של המאה העשרים ,בולטת נוכחותם של רבנים בעמדות הבכירות ביותר של ההנהגה הפוליטית
היהודית-אמריקאית .מה משמעות הדבר? מה היא הזיקה בין עמדותיהם הדתיות לעמדותיהם הפוליטיות? והאם
אפשר לראות ביחסם לציונות פועל יוצא של עמדה דתית? הקורס יתמקד בדמותם והגותם של שלושה מנהיגים
דתיים-פוליטיים בולטים ביהדות האמריקאית – יהודה לייב מאגנס ,אבא הלל סילבר וסטיבן וייז – תוך בחינת
הרקע האמריקאי היהודי והכללי לזיקה בין דת לפוליטיקה בעולמם ,והתקבלותם בישוב ובהמשך במדינת ישראל.
בנוסף ,תיבחן השאלה הדתית-פוליטית אצל מנהיגות ומנהיגים נוספים ביהדות האמריקאית במאה העשרים,
מזרמים דתיים שונים.
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