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 1020201 :מספר הקורס 

 מקרא מבוא  שם הקורס בעברית:

 Introduction to the Hebrew Bible גלית:נשם הקורס בא

 ב פ"תש שנה"ל:

 ד"ר אורית אבנרי שם המרצה:

 ללימודים הומניסטיים  התכנית כנית הלימודים:שם ת

 שיעור  סיווג הקורס:

 ש"ס 4, 'סמסטר א קף הקורס:י משך וה

 נ"ז  4 אקדמיות:נקודות זכות 

 ללא דרישות קדם דרישות קדם:

 0012:-13:15שני  וםי מועד שעות הקבלה:

 or.avnery@gmail.com פרטי קשר של המרצה:

 

  תיאור הקורס

בזמנים שונים, על ידי מחברים מגוונים ובסגנונות   המקרא הינו אסופה של ספרים שנתחברו
לשאלות יסוד   ביחס  רבים. בעקבות זאת ניתן לשמוע בו קולות סותרים, משתלבים ומקבילים

רבות שעולות מתוכו. גם מבחינת אופי הכתיבה, המקרא מאופיין בעושר יוצא דופן: יש בו קטעי  
 שירה, משלי חכמה, סיפורים, חוקים ונבואות. 

לתרבות   השראה  מקור  ומהווה  היוותה  התהליך  בסיום  שנתגבשה  כפי  המקראית,  היצירה 
ב אחר תימות, דמויות, אירועים ותמונות  נעקו בקורס  המערבית בכלל ולתרבות היהודית בפרט.  

האינטר הקריאה  והדגשת  הספרותית  ליחידה  הצמודה  הקריאה  מיומנות  פיתוח  -תוך 
 .טקסטואלית, המשווה בין יחידות טקסטואליות שונות )בתוך המקרא ומחוצה לו(

 

  מטרות הקורס

, תוך יצירת  במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בקריאה של הז'אנרים השונים בספרות המקרא 
 מפגש משמעותי בין הקורא לבין הטקסט הנקרא.

בסיום הקורס הסטודנטים יכירו את הז'אנרים השונים, ירכשו כלים לניתוח מקראי, יקבלו ידע  
רב הן בחקר הסוגות והן במחקר התהוות המקרא, הסטודנטים יכירו את התקופות השונות, 

 מרכזיות השוזרות את המקרא לאורכו.את גיבורי המקרא המגוונים ובעיקר את התימות ה

יתנסו הסטודנטים בשאלת מחקר, עיון במאמרים אקדמיים מקראיים   לקראת עבודת הסיום 
 וכתיבת טענה וביסוסה.
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 חובות הקורס והרכב הציון בקורס 

 עבודת יישום של מאמר אקדמי. -   30%  – (עמודים  4אורכו עד ) ל אמצעתרגי

בחירת נושא, תרגול שאלת מחקר ובנייה של   -   70%  : (עמודים  6אורכה עד  )  עבודת סיכום
 עבודה מתוך הסתמכות על מאמרים אקדמיים. 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 פירוט השיעורים וקריאת החובה והרשות בהם:  

   ( לכמה מן הקריאות בקורס נדרשים )חובה לעשות שימוש באחד מן הפריטיםחומרי עזר 

 עולם התנ"ך 

 דעת מקרא 

 מקרא לישראל 

 )אנגלית(  ברית עולם

 אנקור בייבל )אנגלית(

 

 : חומר עזר כללי

 אנציקלופדיה מקראית 

 קונקורדנציה 

 וסד ביאליק ודביר, תשל"ו.תל אביב: מ-ירושלים  ,תולדות האמונה הישראליתקויפמן יחזקאל,  

 . 2012ידיעות אחרונות, תל אביב: , כיצד לקרוא את התנ"ךברטלר מארק צבי, 

 

 קריאת חובה לשיעורים: 

 : פתיחה. אין קריאה1שיעור 

 ג-: בראשית א2שיעור 

 יא -: בראשית ד3שיעור 

 כ -: בראשית יב4שיעור 

 כו  -: בראשית כא5שיעור 

 לג  –: בראשית כז 6שיעור 
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 לו-: בראשית לד7שיעור 

 מה-: בראשית לז8שיעור 

   נ-: בראשית מו9שיעור 

קריאת חובה של מאמר: גרוסמן יונתן, "מכירת יוסף: מהניתוח הדיאכרוני אל עיצוב הסיפור", 
 . 98-69, עמ'  2020יא, אונ' בר אילן  עיוני מקרא ופרשנות

 ג-: שמות א10שיעור 

 יב -: שמות ד11שיעור 

.  (כא )אפשר ורצוי לרפרף על כל המשכו של הספר, כדי לדעת מה קורה  -:שמות יד12שיעור  
 . יד. במדבר כ. במדבר לו-דבר יבמ

 . טו-: דברים א13שיעור 

", דברים  בספר  והפולחן  האלוהות  בתפיסת  המפנה, " משה  קריאת חובה של מאמר:  ויינפלד
 . 17-1' עמ, ב(" )תשכ לאתרביץ 

 לא -: דברים טז14שיעור 

 י -: יהושע א15שיעור 

 ברפרוף  –: כל ספר שופטים 16שיעור 

 לא -ח: שמואל א 17שיעור 

 יג-: שמואל ב א18שיעור 

 : מגילת רות 19שיעור 

 , מה, נח, ס, סו: ישעיהו א, ב, יא, לא, לו, לז, מ20שיעור 

 סוף הפרק, יח, לג, לז, מז-יא יד יחזקאל:; מג-יא, כד, כט, לא, מבא, ב, ז, : ירמיהו: 21שיעור 

 : אסתר22שיעור 

 : יונה 23שיעור 

 פרקים   4בחרו  –פרקים, קהלת  2בחרו  –: ספרות החכמה. משלי 24שיעור 

 : שיר השירים 25שיעור 

 : סיכום 26שיעור 

 

 

   המעשירה מומלצת קריא
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 : )מבוא( 1שיעור 

 . 1997, אוניברסיטה משודרת, משרד הבטחון סוגיות בביקורת המקראהופמן יאיר, 

מוסד ביאליק,  ספרית האנציקלופדיה המקראית,  ירושלים:  ,  ביקורת נוסח המקראטוב עמנואל,  
1997 . 

 

 : )ספר בראשית( 9-2שיעורים 

 2017 ,, ידיעות ספריםבראשית: סיפורן של התחלותגרוסמן יונתן,  

 שלם, תש"ע.ירושלים: הוצאת , ראשית חכמה: קריאה בספר בראשיתקאס ליאון, 

אברהם אבי המאמינים, דמותו בראי ההגות חלמיש משה, כשר חנה, סילמן יוחנן )עורכים(, 
 , אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ב.ותיהלדור

 . 2014, ידיעות ספרים אברהם: סיפורו של מסעגרוסמן יונתן, 

 2012דביר  הסיפור המפתיע של אבי האומה, – יעקב זקוביץ יאיר, 

 

 : )ספר שמות(12-10שיעורים 

 מאגנס, תשכ"ט  ירושלים: פירוש על ספר שמות, קאסוטו מ.ד, 

 , תל אביב תשמ"ג ם באמונת המקראיציאת מצריהופמן יאיר, 

 תשס"ח. תל אביב: דביר, , מאין באנוקנוהל ישראל, 

 

 : )ספר דברים(14-13שיעורים 

 2014ביתן, דביר,  -, תל אביב: כנרת, זמורההנאום האחרון של משהגודמן מיכה, 

 

 )ספר יהושע( :15שיעור 

  ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע,   עסיס אליהו,
 ירושלים תשס"ה. 

 

 )ספר שופטים(  :16שיעור 

, ידיעות  למען עמו ולמען עצמו: סיפורם של שלושה מנהיגים בספר שופטיםעסיס אליהו,  
 . 2006אחרונות, 

 מאגנס, תשמ"ב., ביקורתי-טז(: ניתוח ספרותי-חיי שמשון )שופטים יגזקוביץ יאיר,  
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 1965, מוסד ביאליק, מלכות שמים, עיונים בספרים שופטים ושמואלבובר מרטין, 

 . 1962, קרית ספר,  ספר שופטיםקויפמן יחזקאל, 

 . 2016, מאגנס בין התנחלות לגלות: לחקר העריכה של נביאים ראשוניםחיות נח, 

 

 )ספר שמואל(  : 18-17שיעורים 

 , יד יצחק בן צבי, תשנ"ו.למשיחדוד מרועה זקוביץ יאיר, 

 רמת גן תשנ"ז. –, ירושלים קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאיםסימון אוריאל, 

 . 2005ידיעות אחרונות,  תל אביב: , נשות דוד: מיכל, אביגיל, בת שבעשרגא בן איון חיה, 

 . 2015רסלינג  סיפורים כפולים בספר שמואל, –בין שני מלכים כץ ישראל, 

 

 : )מגילת רות(19ר שיעו

הנשי   "הקול  מאיר,  אילן  ומרחוק",    – בר  למאיר  מקרוב  בלשונות   – אור  במקרא,  מחקרים 
שישים   לו  במלאות  גרובר  למאיר  מוגשים  עתיקות,  ובתרבויות  חז"ל  בספרות  השמיות, 

 . 86- 33, שמיר יונה )עורך(, באר שבע תש"ע, עמ' וחמש שנה

שנתון למקרא ולחקר המזרח ת רות למעשה בנות לוט",  זקוביץ יאיר, "בין תמונת הגורן במגיל
 33-29ג )תשל"ט(, עמ' הקדום 

 . 2015כתר -, הרטמןעומדות על הסף , שייכות וזרות במגילות רות ואסתראבנרי אורית, 

 , מכללת הרצוג תשע"ו.מגילת רות: גשרים וגבולותגרוסמן יונתן, 

 

 )ישעיהו(   :20שיעור 

יאיר,   ירושליםזקוביץ  לשלום  חזון  פרקי  שבעה  טוב:  מבשר  שלום  הוצאת משמיע   ,
 אוניברסיטת חיפה, חיפה תשס"ד.

 . 2013 ידיעות אחרונות,תל אביב: , ישעיהו, כציפורים עפותלאו בנימין ובן נון יואל, 

דוד,  -כהן הימים  צמח  באחרית  הבריאה   –והיה  ובסיפורי  ישעיהו  בחזון  ושלום  ,  מלחמה 
 . 2019רסלינג 

 

 )ירמיהו ויחזקאל(  :21עור שי

 . 2010ידיעות אחרונות, תל אביב: , ירמיהו: גורלו של חוזהלאו בנימין, 

 , אוניברסיטה משודרת, משרד הבטחון תשס"ה.נבואתו של ירמיהואביעוז מיכאל, 
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 : )מגילת אסתר( 22שיעור 

 . 2013הוצאת קורן,  ירושלים: , ספרי מגיד, אסתר: מגילת סתריםגרוסמן יונתן, 

 . 2015כתר -, הרטמןעומדות על הסף: שייכות וזרות במגילות רות ואסתראבנרי אורית, 

 : )יונה(23שיעור 

 , ידיעות אחרונות תשע"ה. פירוש ישראלי חדש  –ספר יונה זקוביץ יאיר ושנאן אביגדור, 

 

 : )ספרות החכמה(24שיעור 

א: מבואות ומחקרים כרך ספרות המקרהופמן יאיר, "ספרות החכמה: משלי איוב וקהלת",  
 . 354 -325יד יצחק בן צבי, תשע"א, עמ' ירושלים:  , עורכת ציפורה טלשיר, ראשון

איוב",   את  האלוהים  "ניסיון  )אד(,  אליעזר  במקרא גרינשטיין  מחקרים  יפת:  לשרה  ש"י 
  - 263מוסד ביאליק, תשס"ח, עמ' ירושלים: , עורכים: משה בר אשר ועוד, בפרשנותו ובלשונו

272 . 

 

 )שיר השירים(  :25שיעור 

 .  2009, ידיעות אחרונות אהבת עולם אהבתיך, קריאה חדשה בשיר השיריםעסיס אליהו, 

 

 

 

 

 

 

 

 


