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 עצמון ארנון ד"ר  שם המרצה:

  הרצאה סוג הקורס:

 ש"ש  2:  שעותהיקף                            שנתי:   סמסטר                    ב"תשפ :  דיםשנת לימו

          lemida.biu.ac.il   אתר הקורס באינטרנט: 
 

 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

   :ת הקורסמטר

אנר  הקורס היא להפגיש את הסטודנט באופן בלתי אמצעי עם מגוון טקסטים אגדיים מהז'מטרת  

ימי הביניים ובעת  ילמדנו שהיה הנפוץ והפופולרי ביותר בקרב הלומדים ב -המדרשי הקרוי תנחומא

 החדשה. 

 

   :הלמיד תוצרי

  במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לטקסטים מספרות זו ולשיטות המחקר הרלוונטיות לתחום.

 . ים ירכשו יכולת לקריאה ולניתוח עצמאי של טקסטים אלו התלמיד 

 

 ורס:ן הקתוכ .ב

 :רציונל, נושאים

תנחומא  הקרוי  מדרשי  בז'אנר  עוסק  בקרב  -הקורס  ביותר  והפופולרי  הנפוץ  שהוא  ילמדנו 

 הלומדים.

  במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לטקסטים מספרות זו ולשיטות המחקר הרלוונטיות לתחום.

 

 

   :מהלך השיעורים

שיים ולאחר מכן ניתוח  טקסטים מדר ות קטנות שלהשיעורים יכללו קריאה עצמאית או בקבוצ

 מפורט של הטקסט והרקע המחקרי שלו. 
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 :  םתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורי

 ילמדנו. -. מבוא היסטורי וספרותי לספרות התנחומא 1-2שיעורים  

 . סקירה ביבליוגרפית של הקורפוס. 3-4שיעורים  

 . סדרי הקריאה הקדומים בארץ ישראל והמדרש.5-6שיעורים  

 ילמדנו.-מא. מאפייני התנחו7-8רים  שיעו

 תנחומא לסדר "לך לך".  –. לימוד פרשה לדוגמה 9-10שיעורים  

 בובר. -הנדפס לבין תנחומא-. השוואה בין תנחומא11-12שיעורים  

 . קטעי ילמדנו מן הגניזה. 13-14שיעורים  

 .. השוואה בין התנחומא לבין בראשית רבה, לסדר "ויהי אחר הדברים"15-16שיעורים  

 א לשמות ושמות רבה . תנחומ17-18שיעורים  

 . השוואה בין תנחומא לויקרא ובין ויקרא רבה.19-20שיעורים  

 . השוואת המהדורות התנחומאיות לספר במדבר.21-23שיעורים  

 

   :דרישות קדםג. 

 קורס מבוא לאגדה ומדרש. 

 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

נוכחות,   יעדר מעל ארבע הרצאות במשך שני  עור. תלמיד שישתיבדק מדי שיבקורס זה יש חובת 

, ולא יקבל ציון בקורס. בסוף  הסמסטרים ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת

 השנה תתקיים בחינה מסכמת של כל החומר הנלמד. 

 

 :מרכיבי הציון הסופי ה. 

 מן הציון בקורס.   100%הציון הסופי מורכב ממבחן בסוף הקורס שמהווה  
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