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 :הקורסמטרות 

 מראשיתם ישראל, עם תולדות אודות על כללי מבוא הסטודנטים בפני לפרוש היא הקורס מטרת

   הביניים. ימי שלהי ועד

 

 תיאור הקורס:

 וכן הביניים, ימי שלהי ועד מראשיתו ישראל עם תולדות של הזמן ציר את יתארו הקורס שיעורי

 ישראל, שנאת היהודים, לשונות ותולדותיו, המקרא ובהם: ישראל, בתרבות יסוד סוגיות יבחנו

  בישראל. המשיחי והרעיון ובמעשה, במחשבה ישראל ארץ וכוח, יהודים היהודית, היצירה עולם

 לכל שיעור יוכן תמסיר.

 

 חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 :חובות הקורס יכללו

 .כהכנה והעשרה לקראת השיעור ם אקדמיים נבחריםקריאה במאמרי .א

 כעשרה עמודים.היקף העבודה יהיה  –כתיבת עבודה בסוף הקורס הסטודנטים ידרשו ל .ב

במסגרת העבודה הסטודנטים יידרשו לבחור נושא אחד מבין שלל הנושאים שילמדו 

בקורס ולכתוב עליו. במהותה תהיה העבודה פעולת סיכום של מאפיין מרכזי בתולדות 
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עם ישראל, כגון: המקרא בגלגוליו ההיסטוריים, 'קהל ישראל', בית הכנסת, בית המדרש, 

 . ועוד חי בישראלשנאת ישראל, ארץ ישראל, הרעיון המשי

מקורות ראשוניים למקורות משניים מספר בעבודה ידרשו הסטודנטים לערוך סינתזה בין 

 ,ולהציג את ממדי ההמשכיות והרצף של חיי הנושא אותו בחרובנושא הרלוונטי, 

 בתולדות עם ישראל.

 

 קריאת רשות

'תולדות  –ספרו של המרצה פרקים מתוך בכקריאת רשות יוכלו תלמידי הקורס לקרוא 

  .היהודים: היסטוריה ישראלית', הוצאת דביר, ישראל תשע"ט

 כמו כן, יוצעו לתלמידים טקסטים נוספים כקריאה לשם הרחבת הדעת.

 

לרמת  יינתנו ביחס מהציון הסופי 20%. הסופי בקורסמהציון  80%משקל העבודה הוא 

 .בשיעורים והשתתפות פעילההמוכנות לשיעורים והקריאה לקראתם 

 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 :נושאים נלמדים בחלוקה לשיעורים

  1שיעור 

 חלק ראשון: מבוא לתולדות  עם ישראל

 המקרא .א

 גולה ונכר .ב

 'עם הספר' .ג

 הזיקה לארץ ישראל .ד

 שנאת ישראל .ה

 השאלה היהודית בעידן המודרני והתנועה הציונית .ו

 חלק שני: 

  וההיסטוריה היהודית מקראה

 מודרניתתפיסה ו מסורתיתתפיסה  .א

 ביקורת המקרא: פילולוגיה וארכיאולוגיה .ב

 המקרא והתרבות היהודית המודרנית .ג

 

 (1973סקירה חודשית )יוסף בן שלמה, 'זיקת העם היהודית לארץ ישראל', קריאת חובה: 
 

, הוצאת תולדות היהודים: היסטוריה ישראליתעשהאל אבלמן, "אמונת ישראל", קריאת רשות: 

 .18 – 13עמ'  ,דביר, ישראל תשע"ט
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   3 - 2שיעורים 

 הטענה ההיסטורית של המקרא: מקורותיה והשלכותיהחלק ראשון: 

 המקרא והיסטוריוגרפיה .א

  הדרך הרעיונית להיסטוריוגרפיה המקראית:

 על פי יחזקאל קויפמן האמונה הישראלית .ב

  תפיסת האדם במקרא: צלם אלוהים, האל פונה לאדם, והבחירה חופשית .ג

 יסטוריה המקראיתתפיסת הה .ד

 המקרא: הספר העממי והסגנון הספרותי .ה

 המקרא והזיכרון הלאומי .ו

 

 חלק שני: התמות ההיסטוריות הגדולות במקרא

 א. אוניברסליות ולאומיות בספר בראשית

 התורהחוק . ב

 ג. הנבואה

 הארץד. 

  ה. המלוכה ובית דוד

 ו. המקדש

 ח. עבודה זרה

 ח. חורבן וגאולה

 הימיםט. חזון אחרית 

 

 : 2-3לשיעורים  קריאת חובה

 

 תורה, )עורך(אברהם שפירא במקרא". בתוך,  הפלילי החוק של היסוד "הנחותגרינברג,  משה

 "ד.תשמ אביב תל, המקרא של בעולמו יסוד בשאלות חיבורים  –נדרשת 

 
 (.2008) 9 קתרסיסדוד כהן, 'מאמר ביקורת על יחזקאל קויפמן', 

 

"חורבן, גלות ושיבת ציון",  ;ישראל": עשהאל אבלמן, "ראשית 2-3לשיעורים  רשותקריאת 

 .48 – 19עמ'  ,, הוצאת דביר, ישראל תשע"טתולדות היהודים: היסטוריה ישראלית
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 4שיעור 

 לאומיות ודת בהיסטוריה היהודית

 : הגדרותודת לאומנות, לאום, לאומיות .א

 הלאומיות: תופעה עתיקה או מודרנית? .ב

 עם ישראל כלאום עתיק .ג

 מחורבן בית ראשון ואילך כוחה של הדת בחיי ישראל .ד

 זהות לאומית וזהות דתית משולבים .ה

 .4.11.2016, תרבות וספרות –הארץ עזר גת, 'האם הלאומיות מומצאת?', קריאת חובה: 

 5 שיעור

 ההיסטוריים בגלגוליהם היהודית והאוטונומיה ישראל  קהל

 השבטים עשרת גלות .א

 ראשון בית חורבן עם יהודה גלות .ב

 בית המקדש השני הפיזור היהודי בימי .ג

 שכונת היהודים  .ד

 רובע היהודים בתקופה ההלניסטית .ה

 בית הכנסת  .ו

 ההלניסטית בתקופה ישראל קהל .ז

 בבבל ישראל קהל .ח

 באשכנז ישראל קהל .ט

 היהודית הפוליטית המסורת .י

 

ישעיהו גפני  ,בתוך, העתיקה" בעת יהודי עצמי שלטון: על "מבואגפני,  ישעיהוקריאת חובה: 

 ., ירושלים תשס"אהעתיקה העת, לדורותיו היהודי העצמי השלטון, ישראל קהל)עורך(, 

 

 ;"עלייתה ונפילתה של מדינת החשמונאים" ;: עשהאל אבלמן, "המקבים"רשותקריאת 

תולדות היהודים: "התרחבות הפזורה", "מלחמות היהודים ברומאים", "גיור וייהוד", 

 .115 – 64עמ'  ,, הוצאת דביר, ישראל תשע"טהיסטוריה ישראלית
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 6 שיעור

 היהודית להיסטוריה כראי ושמותיהם היהודים לשונות

 והעברית המקרא  .א

 : עדות להרס האתני של היהודיםהשתכחות הלשון העברית בגלות ובארץ ישראל .ב

 חדירת הלשונות למרות האיבה ליהודים: עדות לאי טמיעתם של היהודים .ג

 בקרב היהודים שכחת העברית ועלייתן של שפות אחרות .ד

 חדירת הלשונות הזרות לחיי ישראל בתפוצות: שמות היהודים   .ה

 חדירת הלשונות הזרות לחיי ישראל בתפוצות: תרגום כתבי הקודש .ו

 7 שיעור

  והאסלאם הנצרות הופעת ועד העתיקה מהעת ישראל שנאת

 הגלות .א

 אסתר מגילת .ב

 יב יהודי .ג

 בפולקלור המעוגנת השנאה המגרה, היסוד הטבעית, התחרות הדתי, הייחוד .ד

 המאבק באלילות ועליית הנצרות לאחר חורבן ישראל .ה

 אמונת ההחלפה, השוד הגדול, המופת מן החורבן, היהודי כעד .ו

 מסע הצלב הראשון .ז

 ליהודים האסלאם של יחסו .ח

 

 הנצרות, ישראל". בתוך, רבקה ניר )עורכת( ועם "פאולוס, דיויס דוד קריאת חובה: ויליאם

 . ח"תשס רעננה, קדומה

 

, תולדות היהודים: היסטוריה ישראלית: עשהאל אבלמן, "ישו והנצרות", רשותקריאת 

 .130 -116עמ'  ,הוצאת דביר, ישראל תשע"ט
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 10 - 8  יםשיעור

  חתימתו לאחר המקרא ראשון: חלק היהודית: היצירה עולם

 וחתימתו המקרא התקדשות .א

 המקרא מסירת .ב

 השומרונים של התורה .ג

 המקרא תרגומי .ד

 המקרא פרשנות .ה

 

 והתורה חכמיםה שני: חלק היהודית: היצירה עולם

 ומסירה שושלת .א

 חכמים לימי המקרא ימי בין והמשכיות מהפכה .ב

 הנבואה עולם את הממשיכות הכתות מול מקרא כפרשני חז"ל .ג

 היסטוריות כדמויות חכמים .ד

 כמשמעו פשוטו פה שבעל תורה .ה

  ההלכה התפתחות .ו

 המדרש בית מוסד .ז

 

  הלאומי זיכרוןה עיצוב שלישי: חלק היהודית: היצירה עולם

 התפילה .א

 הפיוט .ב

 המנהג .ג

 לרגל ועליות קדושים וקברים אתרים .ד

 

 : 8-10לשיעורים  קריאת חובה

 

", רוחנית-לאומית למנהיגות מופת מדמויות: המשנה בתקופת החכמים "מעמד, אופנהיימר אהרן

 ,העתיקה העת, לדורותיו היהודי העצמי השלטון, ישראל קהל )עורך(,ישעיהו גפני בתוך, 

 תשס"א.  ירושלים
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 העולמי הקונגרס דברי, "כבעיה היסטורית, דתית וספרותית הנבואה' 'סוףמ"י גבריהו, " חיים

 "ו.תשמ ירושלים, היהדות למדעי התשיעי

 

 כט )תשע"ג(. ישראל דינימשה הלברטל, "תולדות ההלכה והופעת ההלכה", 

 

 :8-10 לשיעורים קריאת רשות

, תולדות היהודים: היסטוריה ישראליתעשהאל אבלמן, "התורה, החכמים וגורלו של ישראל", 

 .144 - 131עמ'  ,הוצאת דביר, ישראל תשע"ט

 

 11 שיעור

 וכוח יהודים

 בבל' נהרות 'על .א

 היהודים של 'הנצחית 'הקומדיה .ב

 המערבית והגלות המזרחית הגלות .ג

 חומה' אני 'אום .ד

 היהודי' ו'הכלב החורבן' מן 'המופת .ה

 מות השאיפה האינסטינקטיבית הטבעית .ו

 דוד בית מלכות תקוות .ז

 המשיחית והתקווה הגלות אסון .ח

 

: עשהאל אבלמן, "ציון, בבל,  כיסופים והקומדיה הנצחית", "בין המוסלמים", "ציון רשותקריאת 

 , הוצאת דביר,תולדות היהודים: היסטוריה ישראליתובבל: המאבק האחרון", "בין הנוצרים", 

 .180 - 145ישראל תשע"ט, עמ' 
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 :12 שיעור

 ישראל עם של ובמעשה בתודעה ישראל ארץ

 בבל' נהרות 'על .א

 מגילת אסתר ככתב מחאה נגד החיים בגולה .ב

 ריש לקיש ומאבקו ביהודי בבל .ג

 ישראל לארץ בבל בין .ד

 השבועות שלושת .ה

 תקוות והתעוררויות קצרות ימים ומעטות תוחלת בעת העתיקה המאוחרת .ו

 עליונותה של בבל על ארץ ישראל .ז

 וריה"ל רש"י של ותגובתם הגדולה' 'השתיקה .ח

  ישראל לארץ הזיקה התמדת .ט

 הביניים בימי ישראל לארץ מסעות .י

כוכבא".  בר מרד בעקבות היהודית בתודעה ישראל ארץ של "מעמדה, גפני ישעיהוקריאת חובה: 

 ירושלים, חדשים מחקרים, כוכבא בר מרד, )עורכים(אהרן אופנהיימר ואוריאל רפפורט בתוך, 

 . ד"תשמ

עשהאל אבלמן, "עם ישראל וארץ ישראל במחשבה, בתודעה ובמעשה בימי קריאת רשות: 

 - 194, הוצאת דביר, ישראל תשע"ט, עמ' תולדות היהודים: היסטוריה ישראליתהביניים", 

215. 

 

 13 שיעור

 בישראל המשיחי הרעיון

 חורבן בית ראשוןצפיית הגאולה בגלות לאחר  .א

 אי הגשמת תקוות הגאולה השלמה לאחר שיבת ציון .ב

 אגדת העבר ואגדת העתיד .ג

 משיחים ותנועות משיחיות בישראל בימי הביניים  .ד

עשהאל אבלמן, "עידן הבלהות", "גירוש ספרד", "תקוות המשיח לאחר גירוש : רשותקריאת 

 - 195ישראל תשע"ט, עמ'  , הוצאת דביר,תולדות היהודים: היסטוריה ישראליתספרד", 

251. 
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 קריאות רשות להרחבת הדעת:

 :3 – 1לשיעורים 
, אתר מידה)מאת יגאל בן נון(',  קיצור תולדות ה'יונתן כהן, 'לא עובדי אלילים: ביקורת על 

1.4.2018. 
 

 , ירושלים תשס"ז.גבולות המהפכה המקראית –אמונות המקרא ישראל קנוהל, 
 

Marc Zvi Brettler, The Creation of History in Ancient Israel, London and New York 
1995. 

 
 :4לשיעור 

ישראל ומשפחת העמים, מדינת לאום יהודית וזכויות  אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין,
 .ירושלים ותל אביב תשס"גאדם, 

 
 :5לשיעור 

 , ירושלים תשנ"ג.עם ועדהדניאל אלעזר, 
 

 :6לשיעור 
 

ס'  לשוננויהושע בלאו, "הרהוריו של ערביסטן על השתלשלות עברית המקרא וסעיפיה", 
 .33 – 21)תשנ"ז(, עמ' 

 
 : 7לשיעור 
 .80 – 73עמ' (, 2003) 15 תכלת"מדינת ישראל כתופעה תיאולוגית", יוסף דן, 

 :10 - 8לשיעורים 

 ד, ירושלים תשע"ט.יו"כוחו של קוצו של  –תורה שבפעל פה: פשוטו כמשמעו יעקב זוסמן, 

 : 11לשיעור 

 , ירושלים תשע"ח.פרדוקס הפוליטיקה היהודיתרות וייס, 

 :12לשיעור 

 בעריכת משה חלמיש ואבי רביצקי, ירושלים תשנ"א. ,ארץ ישראל בהגות ימי הביניים

 :13לשיעור 

 , ירושלים תש"ג.מדרשי גאולהיהודה אבן שמואל, 

 

 

 
 

 
 

 


