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 מטרות הקורס א. 

מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למודלים לבניית שלום דתי, שהיא השלמה חיונית היום  
ן:  ת הואלותינו העיקרישחילונים' שלרוב לומדים במסגרת חקר יישוב סכסוכים. -למודלים ה'מודרניים' 

   מהו מודל לבניית שלום דתי? מיהו מנהיג דתי שמשמש כסוג של מגשר שבונה שלום ומנהל משברים?
דתיים בעולם, ובפרט בהקשר  -ועד כמה יש למודלים אלו פוטנציאל להשפיע בפועל על סכסוכים אתנו

     פלסטיני?    -של הסכסוך הישראלי 
 

   תוכן הקורס ב.  
דתיים".    -רוב רובם של הסכסוכים בעולם שהם הכי עקוב מדם הם סכסוכים "אתנו 21במאה ה 
פתירים", מתמשכים, עם פגיעות באזרחים, צדדי הסכסוך נמצאים  -"בלתיסביב זהות,  אלו הם  סכסוכים  

כדי   סמוכים אחד לשני ובתוך אותה ממדינה. ויש שימוש בדת )מוסדות, סמלים, מקורות, מיתוסים( 
ניסיונות, של הגישות 'ליברליות, מערביות, חילוניות' להתמודד עם סכסוכים כאלו  להסלים את הסכסוך.  

  , ומנהיגי הדת בעיקר, שימוש בדת גם  לכלול  ויש צורך להרחיב את ארגז הכלים כדי    לרוב לא מצליחות,
בקורס זה נלמד את התיאוריות השונות של בניית שלום דתי, כפי  כדי ליישב סכסוכים ולבנות שלום.  

שהן פותחו מתחילת המאה הנוכחית, אבל בעיקר נכיר מספר דוגמאות של מנהיגים דתיים ששימשו  
במהלך הקורס נלמד על מנהיגים אמיצים  וני שלום באזורי קונפליקט שונים בעולם.    כמגשרים, ב

בניגריה, צפון אירלנד, עיראק ועוד.  אבל בעיקר נלמד על מנהיגי דת, יהודים ומוסלמים, שפועלים לרוב  
מאחורי הקלעים בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני.  גם נלמד על מקומן החשוב והלא פשוט של  

   פטריארכליותים לפעול כבוני שלום דתי בתוך חברות מאוד נש
עם מצגת שתכלול בתוכה, בין היתר, סרטונים על מנהיגי  פרונטאלי השיעור יעובר  מהלך השיעורים:

דת שפועלים כבוני שלום.  הציפיה היא שיהיו הרבה מאוד דיונים גם בתוך הכיתה וגם בדרך האתר של  
הקורס. ייתכן שגם חלק מהמנהיגים שנלמד עליהם יוכלו לבקר או דרך זום או בכיתה עצמה על מנת  

 שנכיר אותם באופן אישי.    
 

 : ובות הקורס מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי( וחג. 

 מאמר: וביקורת סיכום  תמטל  20% •
o  ולרשום את השם ות.ז. שלך ליד אותו מאמר  מאמר אחד הביבליוגרפיה ב בחוריש ל

   .   בדף הויקי שבאתר המודל 
o  ההגשה היא על ידי העלאת  6.4.2021 עד יש להגיש את הסיכום וביקורת מאמר  .

  הגשת המטלה באיחור תביא  הסיכום ליחידה המתאימה באתר המודל של הקורס. 
   נק' בסה"כ( כל שבוע של איחור.    20נק' )מתוך   2להורדת הציון ב'

o  12, גופן עמודים מודפסים  6 –  4בין הסיכום צריך להיות ,David  בהתאם   1.5רווח(
 לאורך המאמר(.   

o  מאמר כולל:  וביקורת סיכום 
  תאריך ו,  ים /הסטודנט/ית  , שם)שם המאמר באנגלית(  פרטי המאמר המלאים  ▪

 הגשה. 
אם המאמר מתייחס לטקסטים  סיכום הטיעונים העיקריים של המחבר/ת.  ▪

   בסיכום הטיעונים. חלק מהם  יש לכלול  , או מקרים מסוימיםדתיים ספציפיים
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   : את דעתך האישיתלכתוב ביקורת על המאמר שבה את/ה מביע/ה  בסוף יש   ▪
מה למדת מהמאמר, וגם לפחות שאלה )משהו שלא ברור לך( או קושיא  

 )משהו  שלא מקובל עליך( אחת על המאמר. 
יש לבוא מוכנים להציג את סיכום המאמר שלך בצורה בלתי פורמאלית   ▪

    ופן פעיל בדיון הכיתתי. ף באבשיעור בו נדון באותו מאמר, ולהשתת
 

   : כוללש תרומה לדיוןהשתתפות ו 20% •
o שתי מעל  שייעדר  תלמיד.  שיעור   מדי תיבדק, שהשיעורים בכל  נוכחות  חובת  יש  

, ולא יקבל ציון  ת המחקרעבודאת  להגיש  יורשה  לא  מוצדקת סיבה ללא  הרצאות 
 . בקורס 

o 3  לשאלות הדיון שמופיעות בסוף כל יחידה באתר המודל    ( 12)מתוך  קצרות תגובות
   , לפני תחילת השיעור הבא  שורות( 3-5)

o  לסיכומי  )תגובות קצרות    3קריאת סיכומי המאמרים של שאר הסטודנטים וכתיבת
שורות( לפני תחילת   3-5)   בכל יחידה באתר במודל אחרים מאמרים של הסטודנטים 

 . השיעור שיוקדש לאותו מאמר 
 

 :   עבודת מחקר   60% •

o   יש למצוא מאמר אקדמי אחד שמתמקד במודל של דת ויישוב סכסוכים, ובניית

 מופיע ברשימת הביבליוגרפי.  שלא שלום 

o   הוא יכול להיות מאמר    עמודים.  15המאמר האקדמי צריך להיות לפחות

בספר, פרק מדוקטורט, או אפילו מאמר שמופיע באתר  שפורסם בכתב עת, פרק 

עמודים ניתן   20אם המאמר הוא מעל  הוא לא יכול להיות כתבה בעיתון.   מסוים.

     לעבוד בזוגות.

o השיעור השני    יש לרשום את השם, ת.ז., הפרטים המלאים של המאמר עד

נט/ית  בשיעור אחרון של הקורס, יהיה סבב שבו כל סטוד . לאחרון של הקורס 

     י/תציג בקצרה את המאמר הנבחר ולמה הוא נבחר. 

o   המאמר יכול להיות על מנהיג או מנהיגי דת שמשמשים כמגשרים ובוני שלום

באזור קונפליקט מסוים, או על יוזמה מסוימת שמקדמת שלום דתי, או תיאוריה  

 מסוימת לקידום דת ויישוב סכסוכים ובניית שלום שהמחבר/ת מציע/ה. 

o 12עמודים מודפסים, גופן  8 - 6מחקר צריכה להיות בין עבודת ה, David   רווח

  עמודים אם מדובר במאמר ארוך שנעשה בזוגות(.  12 -  8)או בין  1.5

o  :עבודת המחקר כוללת  

עמוד ראשי עם פרטי המאמר המלאים והמדוייקים )שם המאמר   ▪

 באנגלית(, שם הסטודנט/ית/ים, ומועד הגשה. 

מה ההקשר של אותו   קריים של המחבר/ת. סיכום הטיעונים העי ▪

מיהו או מהו ההתערבות של דת ויישוב סכסוכים ובניית   קונפליקט?  

 שלום )כלומר המנהיג דת, היוזמה או התיאוריה?(. 

יש לערוך השוואה בין אותו המנהיג דתי, היוזמה או התיאוריה שמוצגת   ▪

וריה  בתוך המאמר, ללפחות דוגמא אחת של מנהיג, יוזמה, או תיא 

במה הם דומים ושונים? ומה ניתן ללמוד   שלמדנו עליו במהלך הקורס. 

     חובה להפנות למאמרים או הרצאות שנלמדו במהלך הקורס.  מזה?

בסוף יש לכתוב ביקורת על אותו מנהיג, יוזמה או תיאוריה שמוצגת   ▪

מה התובנות והשאלות   במאמר שבה את/ה מביע/ה את דעתך האישית: 

   בעקבות המאמר?שלך 

ההגשה היא למייל של    . 1.8.2020יש להגיש את עבודת המחקר עד ה  ▪

חובה גם להגיש את    המרצה יחד עם מילוי הטופס של הגשת עבודה.

    שאותו בחרתם לכתוב. עצמו המאמר האקדמי 
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   ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 מבוא לבניית שלום דתי חלק א':  
 לבניית שלום דתי  מבוא  .1

 חקר הדת ויישוב סכסוכים  . א
Daniel Roth, Third-Party Peacemakers in Judaism, (book manuscript), “The Study of 
Religion and Peacebuilding”, pp. 25- 44.   

 
Katrien Hertog, The Complex Reality of Religious Peacebuilding: Conceptual 
Contributions and Critical Analysis, Lexington Books, 2010, pp. 1-38.   
 
Cassandra Lawrence, Dr. Sara Singha, Najla Mangoush, and Rev. Douglas Leonard,  
“Demystifying Religion in Mediation Identifying gaps in Training, Knowledge, and 
Practice”, Al Amana International, 2017. 
 
Owen Frazer and Mark Owen, 2018, Religion in Conflict and Peacebuilding: Analysis 
Guide - summary, USIP and Salam Institute, 1-9. 
https://www.usip.org/sites/default/files/USIP_Religion-in-Conflict-Peacebuilding-
Summary.pdf 
 
S. Ayse Kadayifci-Orellana (2009) “Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of 
Religion in Conflict Resolution”, in The SAGE Handbook of Conflict Resolution, eds., 
J. Bercovitch, V. Kremenyuk, and I. W. Zartman, SAGE, London, pp. 264-280. 

 
 

 במקומות שונים בעולם  שלום  בונידת כ ימנהיגחלק ב' 
        מבוא למנהיג דת כבונה שלום  .2

David Little, Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution, 
Cambridge University Press, 2007, pp. 3-21. 
 

 בניגריה בוני שלום  כמנהיגי דת   אמאם אשאפה וכומר ג'מס .3
David Little, “Warriors and Brothers: Imam Muhammad Ashafa and Pastor James 
Wuye” in Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution, 
Cambridge University Press, 2007, pp. 247-277 
 

גארי מייסון כמנהיג דת בונה  וכומר ק ע אירב מנהיג דת בונה שלום כ רו ווייט דכומר אנ  .4
   בצפון אירלנד   שלום

Clayton Maring, “War Junkie for G-d: Andrew White, Iraq”, in Peacemakers in Action: 
Volume 2: Profiles in Religious Peacebuilding, (Ed, Joyce S. Dubensky), Cambridge 
University Press, 2016, pp. 71-114.  

 

 חלק ג' מנהיגי דת כבוני שלום בסכסוך הישראלי פלסטיני 
 הדת כחסם לשלום בסכסוך הישראלי פלסטיני   .5

חסמים לשלום בסכסוך  פלסטיני", בתוך –יצחק רייטר, "דת כחסם בפני פשרה בסכסוך הישראלי 
  - 294, עמ' 2010טוב(, מכון ירושלים לחקר ישראל, ישראל, -סימן-, )עורך יעקב בר פלסטיני-הישראלי 

325  . 
 

 פלסטיני: - הישראלי  לבניית שלום דתי בהקשר של הסכסוך מבוא  .6
Yehezkal Landau, Healing the Holy Land: Interreligious Peacebuilding in 
Israel/Palestine. Washington: United States Institute of Peace, 2003. 
 

https://www.usip.org/sites/default/files/USIP_Religion-in-Conflict-Peacebuilding-Summary.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/USIP_Religion-in-Conflict-Peacebuilding-Summary.pdf
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Y. Wang, (2014). Strategic Engagement and Religious Peace-building: a case study 
of religious peace work in Jerusalem. Approaching Religion, 4(2), 71-82. Retrieved 
from https://journal.fi/ar/article/view/67551 
 
Offer Zalzberg, (2019). Beyond Liberal Peacemaking: Lessons from Israeli-
Palestinian Diplomatic Peacemaking.  Review of Middle East Studies, 53(1), 46-53. 
 

  כמנהיג דת בונה שלוםהרב מנחם פרומן  .7
David Little, “The Settler who Spoke with Arafat: Rabbi Menachem Froman” in 
Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution, Cambridge 
University Press, 2007, pp 341-356. 
 
Nesya Shemer, “Because of Your Beard I can Speak with You’: Rabbi Menachem 
Froman as a Mediator in Times of Crises between Israelis and Palestinians”, 
(forthcoming).  
 
Nesya Shemer, “God’s Most Beautiful Name is Peace: Rabbi Menachem Froman’s 
Vision of Inter-Religious Peace between Israelis and Palestinians” (forthcoming).  

 

   טקסי  - שורשי כבונה שלום דתי רודף שלום אליהו מקליין  .8
Marc Gopin (2012) Bridges across an Impossible Divide: The Inner Lives of Arab and 
Jewish Peacemakers, Oxford University Press, pp. 47-75.  
 
Y. Wang, How Can Religion Contribute to Peace in the Holy Land? A Study of 
Religious Peacework in Jerusalem, PhD Thesis University of Oslo, 2011, Chapter 11 
“Jerusalem Peacemakers”, pp. 183-191.   
  

 הישראלי פלסטיני  בסכסוךבוני שלום ושיח' רא'אד בדיר כ שיח' עבדאללה נימר דרוויש  .9
Nesya Shemer, “Islamic Peace: The Philosophy of Sheikh ῾Abd Allāh Nimr Darwish as a 

Bridge to Peace Between Israel and the Palestinians”, (forthcoming) 
 

 האסלאמי" )טרם יצא לאור(. "שיח' ראא'ד בדיר: פסיקה ופרשנות בראי גישת ההומניזם  נסיה שמר,  
 

 בסכסוך הישראלי פלסטיני      כבונה שלום הרב מיכאל מלכיאור  .10
Michael Melchior, “Establishing a Religious Peace,” Kronish, Ron, ed., Coexistence & 
Reconciliation in Israel: Voices for Interreligious Dialogue, New York 2015, 117-128.  
 
Michael Melchior, “Opening the Tent of Peace”, in Violent Extremism in the 21st 
Century: International Perspectives (G. Overland et al, eds), Cambridge Scholars 
Publishing, Cambridge, UK, 2018, pp. 447 – 452.  
 
[Landau, Yehezkel. Healing the Holy Land: Interreligious Peacebuilding in 
Israel/Palestine. Washington: United States Institute of Peace, 2003, pp. 16-25, 51-
52.] 

   

 חלק ד' נשים כבוני דת  
 

 דתי    נשים דתיות כבוני שלוםמבוא ל .11
Susan Hayward and Katherine Marshall, (2015) “Religious Women’s Invisibility: 
Obstacles and Opportunities” In Women, Religion, and Peace: Exploring Experience, 
Probing Complexity Susan Hayward and Katherine Marshall eds. USIP press 
(Washington DC), pp. 1-27. 
 

     דתי שלום  כבוני נשים יהודיות ומוסלמיות .12

https://journal.fi/ar/article/view/67551
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Lucy Kurtzer-Ellenbogen (2015) Jewish Women in Peacebuilding: Embracing 
Disagreement in the Pursuit of “Shalom” Women, Religion, and Peace: Exploring 
Experience, Probing Complexity Susan Hayward and Katherine Marshall eds. USIP 
press (Washington DC), pp. 113-125. 
 
S. Ayse Kadayifci-Orellana (2015) “Muslim Women’s Peacebuilding Initiatives” 
Women, Religion, and Peace: Exploring Experience, Probing Complexity Susan 
Hayw ard and Katherine Marshall eds. USIP press (Washington DC), pp. 71-96.   

 

 שלום דתי   יכבונ ורבנית עדינה בר שלום בטיסאם מאחמיד יא .13
Marc Gopin (2012) Bridges across an Impossible Divide: The Inner Lives of Arab and 
Jewish Peacemakers, Oxford University Press, Ibtisam Mahameed: An Introductory 
Palestinian Case Study, pp. 22- 46.   
 

    Religious Models of Peacebuilding : שם הקורס באנגלית ד. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


