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 פרויקטים אקדמיים עכשוויים:

קו בתוכנית ייעודית של פורום קהלת.  כתיבת ספר על תיאולוגיה פוליטית בישראל –

הפוליטית מציע להימנע מלהספיד את הדת כגורם המחשבה המרכזי של התיאולוגיה 

מרכזי בעיצוב התודעה והמוסדות בעידן המודרני. הספר אינו מתמקד בדת ממוסדרת 

אלא בוחן את המנגנון היסודי של דוגמת ההחלפה בתיאולוגיה של פאולוס ומאתר 

, מוקדים שונים בתרבות הפוליטית במערב ובישראל שבהם פועל מנגנון זה בעצמה רבה

אף כי באופן מחולן. מטרת הספר ל לעורר תודעה ביקורתית כנגד דרך החשיבה 

המאפיינת מוקדים אלו, ולגרות את הקוראים לחשוב על מנגנונים תיאולוגיים חלופיים. 

בין הנושאים שבהם עוסק הספר: שלטון החוק, מושג האזרח הדמוקרטי, מושג השוויון, 

ע ההומניטארי, התפיסה המוסרית של תפקיד התפיסה המוסרית של זכויות אדם והסיו

 האינטלקטואל, אתיקה צבאית, טכנולוגיות צילום, ציונות וזכר השואה.

לחקר המדינה היהודית, בראשות פרופ' שמואל  צוות חשיבה 'פוליטיות יהודית'הקמת  –

דיון ציבורי  המכון מתעתד לקדם הגות פוליטית יהודית חדשה לנוכח העדר. טריגנו

-הציונות התבססה על אוטוואקדמי על גורלו הפוליטי של העם היהודי. מאחר ש

אמנציפציה, כלומר על דגם מוגבל ואפילו בעייתי של אזרחות פוליטית שנועד לנרמל את 

, דרושה מסגרת הגותית חדשה שביכולתה לאפשר גיבוש חזון קולקטיבי פוליטי היהודים

פוליטי )אף שיסוד כזה אינו זמין -ד מטאלעם היהודי מבלי להתכחש לקיומו של יסו

 לניהול ולשליטה מוחלטת(.
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