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   07.06.2021 אריך עדכון:ת

 

 תלמוד שם מחלקה: 

   ההתפילעולם  שם ומספר הקורס:

09-1633-01 

 The World of Prayer  :שם הקורס באנגלית

 

 ארנד   אהרן ד"ר  שם המרצה:

 צאההר סוג הקורס:

 סש"  2:   שעותהיקף                           א':   סמסטר                    ב"תשפ :  שנת לימודים

          lemida.biu.ac.il   אתר הקורס באינטרנט: 
 

 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

   :ת הקורסמטר

והתגבשות   ומטרותיה,  התפילה  מהות  כולל  למרכיביו,  בישראל  התפילה  מוסד  התפתחות  הכרת 

 . , מתוך מבט מחקרינוסחיה

התמודד  יש ל  כיצד  ד ילמ, וותהא  ואת הספרות הרבנית המתארת  התלמיד יכיר את עולם התפילה

ולהתפתחותה.   התפילה  לעולם  הקשורות  שאלות  עולם  עם  על  המחקר  לספרות  ייחשף  התלמיד 

 התפילה. 

 

   :הלמיד תוצרי

 

 
 ורס:תוכן הק .ב

  :רציונל, נושאים

בקורס זה נציג לתלמיד את התפילה היהודית על מכלול היבטיה לאורך הדורות ולרוחב התפוצות.  

 תפילה, נוסח התפילה, חלקי התפילה.  הכוונה ב ת התפילה,רו: מטדונוהנושאים המרכזים שי

 

 

   :מהלך השיעורים

השיעורים הם פרונטאליים, וכוללים דיון וניתוח משותף של מגוון מקורות המצויים בחוברת  

 שבידי הסטודנטים. במקצת השיעורים תשולב מצגת.  
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 :  םתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורי

 

 הערות  שת קריאה נדר עור השישא ונ מס' השיעור

חקר התפילה, תפיסת   1-2

ה' בה, מהותה,  

 התפילה בימינו 

  7, 4, 1מקורות  

  2מקור  מטרות התפילה  3

  6, 4מקורות   הכוונה בתפילה  4

,  9  ,8 ,5, 2מקורות   התפילה בעת העתיקה  5-6

10 

 

  10, 2מקורות   חלקי התפילה  7-9

  2 מקור ברכות ה 10

  10, 6, 2ות  מקור קדיש  ה 11

קריאת התורה   13-12

 וההפטרה 

  11 ,10, 9, 2ות  מקור

  2, 1מקורות   סידור התולדות  14

 

 

   :דרישות קדםג. 

 הכרת סידור התפילה ויכולת קריאה בספרות התורה שבעל פה 

 

  חובות / דרישות / מטלות:ד. 

ברוב השיעורים לא  ישתתף  תלמיד שלא    . השתתפות בשיעורים, הבאת חוברת הקורס להרצאות

 יוכל לגשת לבחינה שבסופו. 

 

  :רכיבי הציון הסופי מה. 

ועל   הקורס  במהלך  הנלמד  כל החומר  על  במבחן  הבחינה תהווה    .שייקבעמאמר  קריאת  עמידה 

 מהציון הסופי של הקורס.  100%

 

 

 

 : וגרפיה. ביבליו

    : חובה

    בחמישים  רה שבעל פהוחקר התאל',  י' תבורי, 'התפילה ביובל הראשון של מדינת ישר .1

 84-67ינפלד(, ירושלים תשס"ב, עמ' המדינה )בעריכת צ"א שטי  שנות

 :רשות

 תל אביב תשל"ב   י"מ אלבוגן, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, .2
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 200-176שנ"ח, עמ' א' ארנד, פרקי מחקר ליום העצמאות, רמת גן ת .3

 44-39"ך(, עמ' מ )תש ש"ה ברגמן, 'תפילה כוונה ודבקות', מחניים, .4

 נאים והאמוראים, ירושלים תשמ"ד התי' היינמן, התפילה בתקופת   .5

 105-71, עמ' מ' חלמיש, הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג, ירושלים תש"ס .6

 74-27, עמ'  המשך וחידוש, ירושלים תשל"ח ח כהן )עורך(, התפילה היהודית:"ג .7

 ב' ניצן, תפילת קומראן ושירתה, ירושלים תשנ"ז  .8

 הגניזה, ירושלים תשמ"ד ת ר, תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראליים בתקופפלייש ע' .9

 ע' פליישר, תפילות הקבע בהתהוותן ובהתגבשותן, ירושלים תשע"ב   .10

 כה של הלכה: קריאת נשים בתורה, ירושלים תשס"זדר ד' שפרבר,  .11

 


