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מרצה: הרב ד״ר ירון מושקוביץ
הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות: 13:30-12:00.  עלות הקורס: 700 ₪ לסמסטר )בכל סמסטר 12 מפגשים(. 

תוענק הנחה של 100 ₪ לנרשמים לשני הסמסטרים עד לתאריך 15.10.20 )ההנחה תינתן עבור סמסטר ב'(

במה יעסוק הקורס? נדון בשאלות האם קיים, ומהו, הקשר שבין אמונה דתית לפסיכולוגיה? האם היהדות מלבד 
היותה “דת מעשית” מחביאה בתוכה “תורת נפש” מובנית ושיטתית? במה שונה פסיכולוגיה יהודית מפסיכולוגיה רגילה? 

– הפסיכולוגיה מהווה בסיס התנהגותי וטיפולי כחלק מצרכי החיים האנושיים. היהדות, כחלק מתורת חיים, כוללת 
עקרונות תיאורטיים ומעשיים בתורת הנפש הן בתורה שבכתב והן בדברי חז"ל בתורה שבעל פה. בקורס זה נלמד ונכיר 

את מקורות היהדות העוסקים בהיבטים פסיכולוגיים ונבין את משמעותם. נכיר את המקורות בתורה שבכתב, בדברי 
חז"ל בתלמוד ובמדרשים, וכן נכיר את השיטות והמגמות שהתפתחו במחקר המודרני ואת השפעתם היומיומית על חיינו. 

סמסטר א'     מס' הקורס: 25-060-01

00   מבוא – דת ופסיכולוגיה: פסיכולוגיה תיאוריה או מדע מדוייק? מהו הקשר שבין דת ופסיכולוגיה? שיטות המחקר, מקורות הידע.

00   תורת הנפש בחז"ל – תורת תיקון המידות: הידע הפסיכולוגי המצוי בידי חכמי התלמוד והמשנה, עקרונות טיפוליים, גישה ומגמה.

00   עולם החוץ ועולם הפנים- פסיכואנליזה יהודית: ציר התפתחותי, מבנה ותהליך נפשי, פסיכופתולגיה נפשית בהלכה ובאגדה.

00   "השוטה" – פסיכוזה: מיהו השוטה ומהו תהליך פסיכוטי? האם צריך לטפל ב"שוטה? האם ניתן לחלל שבת עבור חולה נפש?

00   תורת הצמצום – פסיכולוגיה וחסידות: העקרונות הפסיכולוגיים של תורת החסידות, הפסיכולוגיה של החברה החסידית.

              תורת הנפש היהודית – הרב יצחק גינזבורג: תיאוריה פסיכולוגית מקורית, הנובעת ממקורות הקבלה וספרות חסידות חב"ד.

00   תורת הנפש רמב"ם: חידושו של הרמב"ם בהבנת הנפש ויישומים טיפוליים של שיטתו, CBT יהודי. 

00   קונפליקטים דתיים של מטפל ומטופל: בגידות, חטאים, נטיות הפוכות: הקונפליקט הדתי של המטפל והמטופל.

00   עקרון הבחירה החופשית: "מודל שליטה פנימי" לעומת "מודל שליטה חיצוני", נדון בתכונות מּולדות ונרכשות, ובתת-המודע.

00   יצר ויצירה. 

00   עבודת אלילים: עבודת אלילים כמודל לאחיזה בדוגמות, אנשים ואובייקטים חיצוניים.

00   התפילה: טיפול פסיכולוגי אישי וזמין העקרונות הטיפוליים שבתפילה, קואוצ'ינג יהודי. 

מועדי המפגשים: סמסטר א'- 20.10.20  ו  27.10.20  ו  3.11.20  ו  10.11.20  ו  17.11.20  ו  24.11.20  ו   1.12.20  ו  
8.12.20  ו  15.12.20  ו  22.12.20  ו  29.12.20  ו  5.1.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

רפואה, מדע והלכה בעידן המודרני – מבחר סוגיות אקטואליות 
מרצה: הרב ד״ר ירון מושקוביץ

במה יעסוק הקורס הדגמת מפגשי תורה ומדע בעידן המודרני ע"י הצגת מבחר שאלות אקטואליות, ניתוח ודיון 
בהן והצגת פתרונות. חשיפת הסטודנטים לדילמות אתיות ומוסריות בתחומי הרפואה, המשפט וההלכה היהודית 

הנובעות מהתקדמות המדע והטכנולוגיה במאה ה-21 וממפגשים הכרחיים ביניהם. 

סמסטר ב'     מס' הקורס: 25-061-01

00   מבוא- המושג והמשמעות של "דילמה הלכתית/מדעית", ההבדל בין המדען והפוסק, האם "חדש אסור מן התורה"?

00   גנטיקה והלכה- גנטיקה ופיצוח הגנום האנושי, מולקולת ה-DNA, יישומים ביו-טכנולוגיים. דילמות ההלכתיות ופתרונן: התערבות  

במעשה בראשית, כשרות בע"ח ומזון, התערבות בגנום האנושי בשלב טרום-עוברי, זיהוי חללים וגופות, בדיקות אבהות וממזרות.   
00   מדעי המח- התפתחות מדעי המח הקוגניטיביים, עקרונות פעילות המוח והזיכרון, הצגת הדילמות המחשבתיות: בחירה חופשית,  

חלומות ונבואה, התערבות בחשיבה של האחר.  
00   הלכה בעידן הקורונה- האם מותר להגביל תנועת אנשים לצורך הצלת חיי אחרים? מעמדו של "חולה מדבק", ודינו של המדביק     

אחרים במזיד או בשגגה? חיבור למכונות הנשמה – האם ניתן לוותר על "חולה זקן" עבור "חולה צעיר"?  
00   זכויות סוציאליות של אנשי רפואה וטיפול- האם רופאים ואנשי טיפול "עבדים" של החברה? האם מותר לקבל שכר על עבודתם?  

האם אנשי הצלה יכולים לבצע שביתות מחאה? נתייחס במיוחד לשביתות הרופאים במדינת במרוצת השנים.  
00   אלצהיימר, דמנציה- התפתחות מחלות נוירו-דגנרטיביות והגורמים להן, הישגי המדע בטיפול ומניעת המחלות, הצגת הדילמה  

ההלכתית: מושג ה"שוטה", התייחסות לזקנה, חיוב ופטור במצוות.  
00   החולה הסופני- הבנת המושג "חולה נוטה למות", הצגת יכולות הרפואה בהארכת/איכות חיים, "המתת חסד" והשלכותיה,   

הדילמה ההלכתית: האם מותר לקרב את המוות? הימנעות מנתינת/קבלת טיפול רפואי – מותר או אסור? תפילה על חולה שימות.  
00   השתלות איברים, קביעת רגע המוות- קביעת רגע המוות על פי המדע ועל פי ההלכה. השתלות מן החי ומן המת.

00   חומרים פסיכואקטיביים – שימוש בסמים ממכרים להנאה ולרפואה: חומרים פסיכואקטיביים על בסיס טבעי/צמחי וסינטתי,   

השפעות השימוש בחומרים ממכרים על המח/התנהגות/גוף, השפעות רפואיות חיוביות, הדילמה ההלכתית: מהי הנאה? האם     
מותר להשתמש בתרופה המבריאה את הגוף אך הורסת את "הנפש"?  

00   בינה מלאכותית- מהי בינה מלאכותית, הישגי התכנות והמחשבים כיום, התקדמות עתידית אפשרית. הדילמה ההלכתית: האם  

האדם יידחק לצדי המציאות? האם רובוט/מחשב יוכל להשלים מניין ולשמור מצוות?  

מועדי המפגשים: סמסטר ב'- 9.3.21  ו  16.3.21  ו  6.4.21  ו  20.4.21  ו  27.4.21  ו  4.5.21  ו  11.5.21  ו  25.5.21  ו  
1.6.21  ו  8.6.21  ו  15.6.21  ו  22.6.21

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

קורס
שיתקיים בזום 

יוזל ל - 550 ש"ח 

לסמסטר א׳


