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 0020082:  מספר הקורס

  לספרות חז": IIמחשבה יהודית  :בעברית שם הקורס

    LiteratureJewish Thought II: Rabbinic :שם הקורס באנגלית

 ף"תש :שנה"ל

 ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי :שם המרצה

 לימודים הומניסטיים התוכנית ל :שם תוכנית הלימודים

 ש"ס 4'; סמסטר ב: משך והיקף הקורס

 שו"ת  : הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז 4   :אקדמיות נקודות זכות

 : מקראIמחשבה יהודית : דרישות קדם

 16.00החל מ  ימי א :ת הקבלהומועד שע

 tikomic@gmail.comדוא"ל  0528996241טלפון  :פרטי קשר של המרצה

 

 :הקורסמטרות 

התלמודית, והיכרות עם היכרות עם ספרות חז"ל ועם השפה הארמית ומבנה השקלא וטריא  .א

 פרשנות קלאסית של חז"ל כולל ההקשר ההיסטורי.

רכישת מיומנות בקריאת סוגיה תלמודית תוך הבנה של המתח בין ההשקפות השונות המוצג  .ב

 באמצעות המחלוקת, או באמצעים מתודיים אחרים.

ת הבנה של השאלות הקיומיות אותן מציגות הסוגיות השונות בזיקה לשאלות אקטואליו .ג

 אינטלקטואליות, פילוסופיות ואחרות.

 

  :תיאור הקורס

הקורס מורכב מהכנה ולימוד ומפגש של הסטודנטים עם הטקסט, הלימוד מודרך ומונחה ומושמים 

 בו דגשים על הקניית מיומנויות, ולאחר מכן דיון בנושאים העולים מן המסכת. בין הנושאים שיידונו:

 פרק א: מערכת בתי הדין ותפקידם,  

 מדדים למומחיות השופט            

 על פשרה ודין           

 הגדרת הזמן ככלי פוליטי           
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 פרק ב: משפט המלך והמדינה המודרנית 

 על ריסון ותאווה שלטונית           

 פרק ג: בוררות ודין

 ראיות קבילות           

 פרק ד, ה: הפיכות וסופיות הדיון

 המתח המוסרי בדין הפלילי              

 י: דילמת הענישה -פרק ו

 היחס לאפשרות הכליאה            

 הודאה ומשקלה           

 הגנה עצמית           

 מהפכות מוסריות מתקופת המקרא ועד חז"ל           

 

 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 2  :20%בחנים שיינתנו במהלך הקורס 

 20: % )נעשה בדרך של מבחן בכיתה( עבודת אמצע 

 60: % עמודים 4בהיקף של  עבודה סופית 

 60ציון עובר בקורס: 

 

 שיעור:והרשות בכל חובה הוקריאת שיעור בכל נלמדים הנושאים , ה(מפגשיםהשיעורים )פירוט 

   

 מבוא לספרות חז"ל ורקע היסטורי.  -1שיעור 

, ע' 2013רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, , לספרות חז"לפתח קריאת חובה: מ' בלברג, 

 1977שטיינזלץ, התלמוד לכל, ירושלים 

 מבוא למסכת סנהדרין.  -2שיעור 

 http://www.daat.ac.il/daat/toshba/sanhedrin/hakdama.htmקריאת רשות: 

 

 

 

 

 אם למסורת ואם למקרא. -3שיעור 

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/sanhedrin/hakdama.htm
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קריאת חובה: נאה ש', "אין אם למסורת או האם דרשו התנאים את כתיב התורה שלא כקריאתו 

 448-401ד )תשנ"ב( עמ' -סא, גתרביץ המקובלת?" 

-56)תשמ"ב(, עמ'  עיונים במקראעמינח נח, "אם למקרא ואם למסורת כביטויים נורמטיביים",  

43 

 ודין פשרה  -4שיעור 

 137-151)תשס"ב( עמ'  משפטי ארץקריאת חובה: ליפשיץ ב', פשרה, 

 מבנה דף הגמרא, מונחים ומושגים -5-6שיעור 

 אין קריאה מלווה

 עיבור שנה -7שיעור 

, תשכ"ו, עמ' אמונה דת ומדעקריאת רשות: פרנקל א' הלוי, עיבור שנים וקידוש החודש, בתוך: 

61-70 

 סמיכה והמחלוקת המודרנית לגביה -8 שיעור

דיני קריאת חובה: בלידשטיין י',הצעת הרמב"ם לחידוש הסמיכה הלכה אידאולוגיה ופרשנות, 

; הבלין ש"ז, רבי לוי אבן חביב, הרלב"ח תולדותיו, 241-252כז )תשס"ט תשע"א( עמ' -כו ישראל

 תתצ-יא, )תשס"ב( עמ' תתסד ישורוןספריו פעולתו ופולמוס הסמיכה, 

 אגדה -דוד ובנות שאול -9שיעור 

האוניברסיטה  -)תל אביב: משרד הביטחון  מדרש האגדהקריאת רשות: חננאל מאק, 

)שני כרכים(  דרכי האגדה והמדרש(. ]מקוון באתר 'כותר'[; יונה פרנקל, 1989המשודרת, 

)תל אביב: משרד  ספרות האגדה עולמה של(; אביגדור שנאן, 1991)גבעתיים: יד לתלמוד, 

 (. ]קיים גם מקוון באתר 'כותר'[1987האוניברסיטה המשודרת,  –הביטחון 

 רות, אלטרנטיבות דיוניותבור -10שיעור 

 אין קריאה מלווה

 פסולי עדות -11שיעור 

 5-30כג )תשס"ח( עמ'  סידראקריאת חובה: סבתו מ, פסולי עדות, 

 חקירת עדים -12שיעור 

 1957-חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים( תשי"ח ת:ת רשוקריא

 לדון לכף זכות וחזקת החפות -13שיעור 

 אין קריאה מלווה

 מבנה הסנהדרין -14שיעור 

תשע לוינס ע', , תל אביב תשכ"ט; מחקרים בתולדות הסנהדריןח"ד מנטל, קריאת חובה: 

  2001תל אביב, -, ירושליםקריאות תלמודיות

 הרבדים השונים בדף הגמרא -15-16 שיעור 

 אין קריאה מלווה

 הספק בתקופת הנבואה מהפרספקטיבה של עבירות הנבואה -17שיעור 



4 

 

 אין קריאה מלווה

 בן סורר ומורה -18שיעור 

ב )תשס"ט(, עמ' אילנות קריאת חובה: בוירסקי מ', פרשת בן סורר ומורה, השלכות חינוכיות, 

33-38 

 הבא במחתרת -19שיעור 

-9ז )תשמ"ט( עמ'  מגדיםקריאת חובה: הנשקה ד', הבא במחתרת, ליחסו של המדרש לפשט, 

15 

 עונש המאסר -20יעור ש

 2015קריאת רשות: פוקו מ', לפקח ולהעניש, ירושלים, 

 "דא עקא" על ניהול ענייני ציבור -21שיעור 

 אין קריאה מלווה

 איום על העדים -22שיעור 

 אביב תשס"ד-, שוקן, ירושלים ותלצלם אלהים: הלכה ואגדהקריאת רשות: לורברבוים י', 

 כישוף בחז"ל -23שיעור 

קריאת רשות: י' לוינסון, גבולות ומכשפות סיפורי עימות בין רבנים ומכשפות בספרות חז"ל, 

באר  ם,דרקונים שדים, ומחוזות קסומי; ד'  רוטמן 295-328ניסן אלול תשס"ו, עמ' תרביץ 

 שבע, תשע"ז

 פלגינן דיבורא, לתולדות השקר -24שיעור 

 רמת גן, תשס"ו הפסיכולוגיה של השקר, ושיטות לחשיפתו,קריאת רשות: א' אלעד, 

 שור הנסקל בין פשט לדרש -25שיעור 

 583-592ניסן אלול, תשנ"ב, עמ' תרביץ קריאת חובה: א' שגיא, בין פשט לדרש, 

 סדום )פרק חלק( –על חוק מעוות  -26שיעור 

 111-125, עמ' שי"חת, מאזניםא הלוי, דרמה וסאטירה באגדה, "א

 

 .שני שיעורים יוקדשו לבחנים

 

 

 

 
 


