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 00-1020501  :מספר הקורס

 Iספרות המערב : שם הקורס בעברית

 Western Literature I :שם הקורס באנגלית

 ף": תששנה"ל

 )סמסטר ב'( ויגודה-יהונתן סופריןמר , )סמסטר א'( ד"ר עידו חברוני :שם המרצה

 ללימודים הומניסטייםהתוכנית : שם תוכנית הלימודים

  .שש" 2שנתי; : משך והיקף הקורס

 שיעור: הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  4: אקדמיות נקודות זכות

 ללא דרישות קדם : דרישות קדם

 12:00ד"ר עידו חברוני: ימי א,  : מועד שעות הקבלה

 15:00ימי א, : יהונתן סופרין ויגודהמר                               

 : צוות הקורספרטי קשר של 

  idoh@shalem.ac.il –ד"ר עידו חברוני 

  yehonatans@shalem.ac.il –ויגודה -יהונתן סופריןמר 

 
 :הקורסמטרות 

 . היכרות מעמיקה עם ראשיתה של מסורת הספרות המערבית ביוון וברומא, מהומרוס ועד אובידיוס

 

  :תיאור הקורס

 האודיסיאהו האיליאדהבמהלך הקורס נקרא את יצירות היסוד הקלאסיות של ספרות יוון ורומא: 

 משתהה של אריסטופנס,הצפרדעים אייסכילוס, אוריפידס וסופוקלס,  מאת טרגדיותשל הומרוס, 

של אובידיוס. נדון בהרחבה ביצירות אלו,  מטמורפוזותוה ללוקרציוס על טבע היקוםאפלטון, של 

נבחן את השפעתן המכוננת על תרבות המערב ודרכן גם את סגולותיה ואת כליה הייחודיים של 

הספרות. נעסוק בשאלות הקיומיות העולות מן הטקסטים ונבחן את עולמנו לעומת עולמם של 

סטואליות שהיצירות נתונות היוצרים הקלאסיים. בתוך כך, ניתן את דעתנו למערכות האינטרטק

חברתי -בתוכן, ונתבונן בדיאלוג המורכב המתנהל בין היוצר ובין מסורתו, וכן בהקשר ההיסטורי

 שבו הוא מצוי.
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 :חובות הקורס והרכב הציון בקורס

    10%  :ומוכנות לשיעור דיוניםב פעילה השתתפות

ורווח של שורה  12 פונט בגודל, כל אחת שלושה עמודים-)שניים סמסטראחת בכל  אמצע, עבודות שתי

 30%      : כולל עמוד כותרת וביבליוגרפיה(וחצי, לא 

ורווח של שורה וחצי, לא כולל עמוד כותרת  12 פונט בגודלעמודים,  שבעה-שישה)ת סיום עבוד

 60%   :(וביבליוגרפיה

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.  

 

 1שיעור מס' 

 נושא השיעור: היכרות, מתודולוגיה, נושא האיליאדה ויסודות עולמה

)עמ'  4-1(: שירים 2016, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, איליאדההומרוס, קריאת חובה: 

130-43.) 

 

 2שיעור מס' 

 אלים והאללות ,נושא השיעור: כבוד, קסניה

)עמ'  7-5(: שירים 2016, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, איליאדההומרוס, קריאת חובה: 

198-131.) 

 

 3שיעור מס' 

נושא השיעור: דמותו של הקטור, המשלחת לאכילס, בושה ואשמה: אפיון דמות, היבטים רטוריים, 

 חשיפת מוטיב 

 10-8(: שירים 2016, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, איליאדההומרוס, קריאת חובה: 

 (.263-199)עמ' 

 

 4שיעור מס' 

 גורל בעולמה של האיליאדהובין ים והיחס בין אלים תט: דימויים, אפינושא השיעור

 17-11(: שירים 2016, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, איליאדההומרוס, קריאת חובה: 

 (.436-264)עמ' 
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 5שיעור מס' 

 נושא השיעור: דמותו של אכילס ומגנו )אמנות האקפרזיס(

 21-18(: שירים 2016, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, איליאדההומרוס, קריאת חובה: 

 (.512-437)עמ' 

 

 6שיעור מס' 

 נושא השיעור: המשחקים האולימפיים וסופה של האיליאדה

 24-22(: שירים 2016, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, איליאדההומרוס, קריאת חובה: 

(589-513.) 

 7שיעור מס' 

 נושא השיעור: נושאי האודיסיאה 

  4-1(: שירים 2014, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, אודיסיאהקריאת חובה: הומרוס, 

 (.25-103)עמ' 

 (.2011)ירושלים: כרמל,  אדיפוס: לידתו של מיתוסמזור, מעין, קריאת רשות: 

 

 8שיעור מס' 

 נושא השיעור: מגדר אלוהי, מגדר אנושי 

 7-5(: שירים 2014, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, אודיסיאהקריאת חובה: הומרוס, 

 (.104-144)עמ' 

 (.2011)ירושלים: כרמל,  אדיפוס: לידתו של מיתוסמזור, מעין, קריאת רשות: 

 

 9שיעור מס' 

 נושא השיעור: אמנות הסיפור ואמנות הסיפר של אודיסאוס

 10-8(: שירים 2014, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, אודיסיאהקריאת חובה: הומרוס, 

 (.145-205)עמ' 

 (.2011)ירושלים: כרמל,  אדיפוס: לידתו של מיתוסמזור, מעין, קריאת רשות: 

 

 10שיעור מס' 

 באודיסיאה אחרּותאחרים ונושא השיעור: 

 11-13(: שירים 2014, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, אודיסיאההומרוס,  קריאת חובה:

 (.260-206)עמ' 

 (.2011)ירושלים: כרמל,  אדיפוס: לידתו של מיתוסמזור, מעין, קריאת רשות: 
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 11שיעור מס' 

 שלוש השיבות של האודיסאהנושא השיעור: 

 14-18(: שירים 2014, אהרן שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, אודיסיאהקריאת חובה: הומרוס, 

 (.351-261)עמ' 

 (.2011)ירושלים: כרמל,  אדיפוס: לידתו של מיתוסמזור, מעין, קריאת רשות: 

 12שיעור מס' 

 נושא השיעור: מושג הבית וסיכום הקריאה

 19-24 (: שירים2014שבתאי, מתרגם )תל אביב: שוקן, , אהרן אודיסיאהקריאת חובה: הומרוס, 

 (.352-450)עמ' 

 13שיעור מס' 

 נושא השיעור: מחשבות עתיקות וחדשות על ספרות ועל לימודי ספרות

ט' )עמ' -(: פרקים א'2003, יואב רינון, מתרגם )ירושלים: מאגנס, פואטיקהאריסטו, קריאת חובה: 

17-30.) 

, צור ארליך, מתרגם, רגו את לימוד הספרות, ולמה הוא חיוני לנפש""איך המורסון, גארי סול, 

 . 4.9.2015מידה, 

https://mida.org.il/2015/09/04חיוני/-הוא-ולמה-הספרות-לימוד-את-הרגו-/איך 

 חופשת סמסטר

 14מס' שיעור 

 גיבור הטרגיהנושא השיעור: 

 (. 1990, אהרן שבתאי, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, נוןמאגמאיסכילוס, קריאת חובה: 

 קריאת רשות: 

Raeburn, David & Oliver Thomas, The Agamemnon of Aeschylus (Oxford: OUP, 

2011).   

 15שיעור מס' 

 הטרגדיה הולדת הדמוקרטיה מתוךנושא השיעור: 

, אהרן שבתאי, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, נושאות הנסכיםאיסכילוס, קריאת חובה: 

 (. 1990, אהרן שבתאי, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, נוטות החסד(; איסכילוס, 1990

 קריאת רשות: 

מתרגם  , א"ד שפיר,ואתונה: מחקר במקורות החברתיים של הדרמה איסכילוס תומסון, ג'ורג',

 )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשט"ז(.

Goldhill, Simon, Aeschylus: The Oresteia (Cambridge: CUP, 2004). 
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 16שיעור מס' 

 נושא השיעור: גורל, ידיעה וידיעה עצמית

 (.1994, אהרן שבתאי, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, אדיפוס המלךסופוקלס, קריאת חובה: 

 

 17שיעור מס' 

 נושא השיעור: נשיות, זרות ולוגוס

 (. 1983, אהרן שבתאי, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, מדיאהאוריפידס, קריאת חובה: 

 18שיעור מס' 

 הולדת הטרגדיה ומותה בקורות המערבנושא השיעור: 

(: 1976ישראל אלדד, מתרגם )תל אביב: שוקן, הולדת הטרגדיה, ניטשה, פרידריך,  קריאת חובה:

 (.95-7)עמ'  15-1סעיפים 

Steiner, George. The Death of Tragedy (New York: Hill and Wang, 1961): Ch. 1 

(pp.3-10).  

 19שיעור מס' 

 הומור וקדושה בעולם היוונינושא השיעור: 

 (.1997, אהרן שבתאי, מתרגם )ירושלים ותל אביב: שוקן, הצפרדעים, אריסטופנסקריאת חובה: 

 

 20מס' שיעור 

 ארוס והדרמה האפלטוניתנושא השיעור: 

 (2001, מרגלית פינקלברג, מתרגמת )תל אביב: הוצאת חרגול, המשתהאפלטון, קריאת חובה: 

 

 21שיעור מס' 

 ארוס והאהבה האפלטוניתנושא השיעור: 

 (2001, מרגלית פינקלברג, מתרגמת )תל אביב: הוצאת חרגול, המשתהאפלטון, קריאת חובה: 

 

 22שיעור מס' 

 מטריאליזם פואטינושא השיעור: 

(: 1962, שלמה דיקמן, מתרגם )ירושלים: מוסד ביאליק, על טבע היקוםלוקרציוס, קריאת חובה: 

 . 1-61שורות  :ספר שני ,ספר ראשון
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 23שיעור מס' 

 מדוע לפחד מהמוות?נושא השיעור: 

(: 1962מתרגם )ירושלים: מוסד ביאליק, , שלמה דיקמן, על טבע היקוםלוקרציוס, קריאת חובה: 

 .1058-1287-ו 1-29, ספר רביעי: שורות ספר שלישי

 

 24שיעור מס' 

 "מטמורפוזות"נושא השיעור: קוסמולוגיה ואבולוציה מוסרית ב

(: 2008, שלמה דיקמן, מתרגם )ירושלים: מוסד ביאליק, מטמורפוזותאובידיוס, קריאת חובה: 

 .255-1: 3, ספר 875-833: 2, ספר 746-1: 1ספר 

 

 25שיעור מס' 

 אהבה, יצירה ואלימות בעולמן של המטמורפוזותנושא השיעור: 

(: 2008, שלמה דיקמן, מתרגם )ירושלים: מוסד ביאליק, מטמורפוזותאובידיוס, קריאת חובה: 

 .193-1: 11, ספר 10, ספר 797-447: 9, ספר 235-183: 8ספר , 733-253: 3ספר 

 

 62שיעור מס' 

 של אובידיוס, המסה הפיתגוראית וסיכום הקורסנושא השיעור: האיליאדה 

(: 2008, שלמה דיקמן, מתרגם )ירושלים: מוסד ביאליק, מטמורפוזותאובידיוס, קריאת חובה: 

 15, ספר 13, ספר 12, ספר 265-194: 11ספר 
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 להרחבת הדעת קריאת רקע כללית

 

 הומרוס

מימזיס: התגלמות המציאות אאורבך, אריך, "צלקתו של אודיסאוס", בתוך: אריך אאורבך, 

 .19-3(, עמ' 1969 מוסד ביאליק, ם:, ברוך קרא, מתרגם )ירושליבספרות המערב

 (.1993 מוסד ביאליק, , מרדכי שניאורסון, מתרגם )ירושלים:הומרוסדה רומיי, ז'קלין, 

 )ירושלים: מאגנס, תשכ"ה(. היוונית העתיקהפרקים בספרות סימון, אריה, 

 (.2014)תל אביב: הוצאת אוניברסיטת ת"א,  הומרוספינקלברג, מרגלית, 

 (.1989)ירושלים: מאגנס, הומרוס שפיגל, נתן, 

Louden, Bruce, Homer's Odyssey and the Near East (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2011). 

 

 טרגדיות

 (.1972, אברהם יבין, מתרגם )תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  יסודות הטרגדיהקרוק, דורותיאה, 

Easterling, P. E., ed., The Cambridge Companion to Greek Tragedy (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997). 

Gould T. F. & C. J. Herington, eds, Greek Tragedy (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009). 

Sommerstein, Alan, Greek Drama and Dramatists (London: Routledge Press, 

2002). 

 לוקרציוס

, יפתח בריל, מתרגם )ירושלים: הוצאת מאגנס, התפנית: הולדת המודרניותגרינבלט, סטיבן. 

2017.) 

Gale, M. R. Oxford Readings in Classical Studies: Lucretius (Oxford, Oxford 
University Press, 2007). 

 אובידיוס

Hardie, Philip R., The Cambridge companion to Ovid (Cambridge: CUP, 2002). 

   

 

 


