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הקורס יתמקד בתהליכים ובנושאים שעיצבו את הקהילה היהודית בארה"ב, ושלגביהם 

חוקרים מדורות שונים העלו השערות וטיעונים שונים, וטרם גובשו מבט מקובל אחד על 

בארה"ב, הן בהשוואה מהותם. שיעורי הקורס יתעסקו בהערכת הייחוד של חיי היהודים 

לקהילות יהודיות אחרות בתפוצות ובארץ בתקופות שונות, הן בהשוואה לבני מיעט אחרים 

תהליכי  –מבט מעמיק על כמה נושאי יסוד בעולם היהודי בארה"ב  עניקהקורס יבארה"ב. 

ובני מיעוט אחרים  מערכות יחסים עם שחורים בתקופות שונות; התיישבות וקליטה

האישה בקהילה  באמריקה;מנהיגות יהודית ; בתקופת השואהודדויות התמ בארה"ב;

בארה"ב וגישות  נוצרים ויהודיםמערכות יחסים בין  רה"ב ופמיניזם יהודי;בא היהודית

 ביןבארה"ב ותמורות ביחסיהם  הרעיון הציוניגלגולי נוצריות אמריקניות למדינת ישראל; 

ילה היהודית בארה"ב בקה ת דמוגרפיותמגמו ;1967נת ישראל אחרי מדיויהודי ארה"ב 

היהודים דגמים לחקר המשתנה בארה"ב על כל זרמיו;  עולם היהדות בהווה ובעתיד;

 שמרנות-ליברליזם לעומת ניו בארה"ב בתקופות שונות; ארגונים יהודים בארה"ב;

סטודנטים יתבקשו לא בארה"ב.  תרבות היהודיתומגמות בבפוליטיקה היהודית בארה"ב; 

קלוט מידע בסיסי לגבי הסוגיות הנלמדות, אלא גם להראות ידע באשר לשאלות רק ל

 ומחלוקות שהן עוררות, גם בקרב חוקרים וגם בקרב יהודים אמריקניים עצמם.

ייעשה מאמץ לגוון את העיסוקים בשיעורים, ומדי פעם סטודנטים יתבקשו לקחת חלק פעיל 

 ת.בדיונים, ולכן הנוכחות בשיעורי הקורס מתחייב

בנוסף לנוכחות והשתתפות, חובת הקורס היא כתיבת רפרט או עבודה סמינריונית בהתאם 

לתקנון המוסד ולהנחיות שיימסרו בשלב מוקדם יחסית בסמסטר. כנהוג במוסד, המועד 

למסירת החיבורים ייקבע כסיום הסמסטר העוקב, כלומר בסוף סמסטר הקיץ, ויש להיערך 

יכים לבחור נושא, לבדוק את נגישותם של חומרים, ולעתים צר –מבחינה זו במהלך הסמסטר 

לתאם עם המרצה. בהפסקות בשיעורים, המרצה ינהל שיחות אישיות עם כל סטודנט כדי 

 לקדם נושא זה.

הפרקים להעלותם לאתר \באשר לקריאה בקורס: לרוב, ייעשה מאמץ לסרוק את המאמרים 

ות לנושאים הרלוונטיים, רצוי כמובן לעיין הקורס. למרות שהטלות קריאה נזכרות מטה בצמיד
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