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 והתרבות החינוך במשרד תורנית לתרבותהמחלקה
 השנתיים מהכינוסים הרצאות קוגל בזהמגישה

 תשב-ה. יסוכות תשכ.ד סוכות היהדות,למחשבת

 ב ההרצאות של סדרן לפי כלל גדרך ערוכים בקובץהמאמרים
 הסדר. שנוי חייב שהענין למקריםפרט

י  הממשלתי המדפיסהוצאת
 . ירושלים בע"מ, התחיה בדפוס נדפס;ד

1967Israel, סו Printed 
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 1 פ ס , י םע

 בכנוס ההרצאות את שכלל ומדעי, דת -אמונה, הקובץ הופעתאחרי

 במשרד תורנית לתרבות המחלקה מגישה היהדות, למחשבת הי-אהשנתי

 קודמים. כנוסים של הדיונים את גם ספר בצורת והתרבותהחינוך

 היה אשר התשיעי, בכנוס שנאמרו הדברים רוכזו שלפנינובקובץ
 בכנוס שהושמעו אלה עם יחד ביהדות. החינוך -מחשבת לנושאמוקדש

 היהדות-- בתפיסת היעודו יאדם היה, בו המרכזי הנושא אשרהעשירי
 אליה אשי הטירה, על דנות האדם של ייעודו על ההרצאותאם

 לשאוףיש
 למטרה בדרכיי החינוך מחשבת על הדיונים עוסקים הרי -

 ברציפותן הבעיות האות רק לא הקורא ימצא השונים במדוריםזאת.

 סיסטי- מבחינה שונות גישות של נרחבת קשת גם אלא -ההסטורים
מאתית.

 לא - וייעוד חינוך לנושאים מסביב והממשיות האמתיותהגעיות

 בין ועשיה, ידיעה בין היחס של השאלה הדורות. במשך נהרגההשתנו
 או יגורה יהודית במסגרת חינוך מקיף, כללי לידע יהודיתהשכלה

  ויישדו עמו בת71 היהתי של מקומי החיצוני, לעולם פתיחות שלבאוירה
 כולהבאנושות

- 
 היהודיים הדעות הוגי את העסיקו האלח הבעיות כל

 שיר הרב ,של הנותבו במרכז עומדות שהן כמו הקודמיט, הדורותשל

 האחרונים. בדורות קוק והראי"ההירש

 יהיה ,ה, בספר החומר שרכוז מקווה תורנית לתרבותהמחלקה
 ולהורים, למחנכים ולמורים, לוגמם מחקר, ולאנש' מחשבה לבעלילעזר

 בעיות אשר תשיבות אחרי לתורם - משכילים ולצעירים נוערלמדריכי
 ובעבודתם. בחייהם בפניהם מעמידות והייעודהחיניך
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 - ,י , -" ביהדוות החינוךמחשבת

 ק.. להגשמתרנהפיסתייהדות" והדרךהתימכיהאידיאל
 פדוי / היהדות בתפיסת החע1כיהאידיאל

 יג אורבך א.
 לג גולדשמידט י. / בחינוך ואומפורמיגםאינדיבידואליום

 שי / לאמונההחינוך
 לוסטיג_

 מא ... .., ,",

 ארמנית צ. / לאמויה בחינוך יינו ,.,ז
- 

 נח .

 ./ כוצדז - דתי צג.11 געלת ננוהחהשילה

מא אליצור י.פרופ'

 ווזרוגוונ וזכוקווורווו בגזפרוורנרירזינווך

 חיל./1-המ."י שלוימשנתם"חעוכיה
.

 עה

 היחודי בחינוך דעוות כהוגה ועגך הלוי צ- יי ד-רהרב",4
--

_nhwn פ )זצ-ל( דה-פריס ב. חרופ. _/ למיה

 מרן חכוללת,ישל האחדות במשנת החינוך מחשבת,,

צח :_,~ ד'ה,ח-,ליפשיך. / ל זצ היקיק "ךרא'כ

 עיוניים יסודות -*הישיבה"
קמא ברויאר מ- ד-ר / הביניים ימי שלהישיבה

Db>1Vמ.יסדי של החנוכית ומשנתם הדוחני 
קנת בן-ששון י' / הליטאיתהישיבה

 שי חח,נ1נית והמשמעות הפסיג1לוגיים השרשים ' ''.
 ישראל ר' של כתביו פי על המוסריגנועת

ריו ק~רצווייל צ. פרופ' /מסאלאנט
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 ב'חלק

 היהדות בתפיסת וייעודואדם

 סימפוסיון - היהדות בתפיסת וחברהיחיד
 גולדתן אליעזך / היהדית בתפיסת וחברהיחיד

 ליבוביץ י. פרופ' / היהדית בתפיסת וחברהיחיד

 , חז-ל ואצל במקרא וייעודואדם
 אליצור י. פרופ' / האדם בחיר ישי בןדוד

 חכם עמים / גנבותיה וייעודוארס-

 פלס זאב ד-ר / ההלגת' בספרות וייעודואדם
 1 הילל גיח גמחל,קת 1גריאת, האדםמהת

 לריר ב. ד-ר /שמא,

 ובשיח בהגות וייעודי האדםמעמד
 שט אלער אליעזר / התפילה גסידור לבוראו האדםיחס

 האדם "עוד ת5.סת של והמיסטי התיאולוגהיסוד
שיט... גוטליב' (י. דיר בגובלו;'/.

 / גאון 1עחה ר לשיטת השלם: האדם של חיתאורח
שלג' ן'- אפלדב
 / והרמג.גז נחיי רבנו לפי הדתי העל'11האדם
שמא אורבאך ש-בהרב

 האחרונים בדורות הרוחניים בזרמים וייעודוהאדם
 / החסידות מחשבת לפי בעולמו האדםחובת

שזז פרנקל יי י.הרג
שמז כץ דב הרב / המוסר בעלי של בתפיסתם וייעודואדם

 / ארץ- דרך עם -תורה ההשקפה פי על וייעודו . אדם-

 1aw . שטרן אליעזר.,;

 בעלי של לתפיסתט איש, החזון בשיטת וייעודואדם
שצו אפרתי גי הרג / גדורנוההלכה
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