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 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

   :ת הקורסמטר

עם   מעמיקה  ארץהיכרות  למקבילות  בהשוואה  ועריכתה  עיצובה  הבבלי,  בתלמוד  -האגדה 

 רושלמי ובמדרשים בי ישראליות במקורות תנאיים,

 

   :הלמיד תוצרי

  בספרות   השונים  בחיבורים  יםמופיעהם    שבו  האופנים  ועם,  יםלי"החז  האגדהסוגי    עם  . היכרות1

 .  ל"חז

  ולהבנת  הסיפורים  לפרשנות  ותרומתם,  לי"החז   האגדה  סיפור  של  העיצוב   דרכי  עם  היכרות.  2

 .  שלהם המסר

 בבבלי ואלה שבירושלמי  גדהההבחנה בין דרכי עיצובה ועריכתה של הא . 3

   יםומיומנות בביקורת הנמוכה ובביקורת הגבוהה של התלמוד . הקניית רקע4

על ההתפתחות של סיפורים בבבלי ובירושלמי תוך עיון מדוקדק בנוסח הסיפור ובכל    . עמידה  5

 המקבילות. 

 

 ורס:תוכן הק .ב

  :רציונל, נושאים

.  ובמקבילות נוספות  ירושלמיה בתלמוד  ,  בבליה וד  בתלממעשי חכמים    בקורס זה נעסוק בסיפורי

על דרך ההתפתחות של כל   ננסה לעמוד  נשים לב לשפה של הסיפורים ולמבנה הספרותי שלהם. 

הנוכחית   לצורתו  ועד  המקורית  הצורה  מן  הספרותית  ההתפתחות  את  ולתאר  שנלמד  סיפור 

 בתלמוד בבלי לפנינו. 
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   :מהלך השיעורים

דברי הפרשנים המסורתיים ודברי   ות ראשוניים וננתחם לאורקור במהלך השיעור נעיין במ

החוקרים המודרנים. לקראת כל שיעור יתבקשו הסטודנטים לעיין במקורות ובספרות המחקר  

 שיידונו בשיעור הבא. 
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