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 moodle            אתר הקורס באינטרנט: 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(:  ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

את הסיפורים המכוננים של ראשית האנושות תוך  א להכיר לעומקם מטרת קורס זה הי

משמעותם הרעיונית. ננתח את תוכן הסיפורים ועיצובם האמנותי, ואת חלקם נבחן   בחינת

ביחס לטקסטים מקבילים מהמזרח הקדום הקרוב. ניתוח הסיפורים ייעשה בעיקר על ידי  

עזר גם בפרשנות המסורתית  שימוש בכלי המחקר של הגישה הספרותית למקרא, אך ני

 בהרתו. ובתחומים נוספים התורמים להארת הטקסט וה

 

 תוצרי למידה 

 מבנהו הכללי של ספר בראשית ומגמתו . התלמיד יכיר את 1

של חטיבת סיפורי הראשית ומשמעותו   הספרותי. התלמיד יכיר לעומק את המבנה 2

 חירה.  בין דחייה לבמבחינת היחס בין אוניברסליזם ולאומיות ו

. התלמיד ידע את פרטי סיפורי הראשית ויבין את המסרים הרעיוניים העולים מהם ואת 3

 התפיסות התיאולוגיות המשתקפות מתוכם. 

. התלמיד יתוודע לשיטת הקריאה הספרותית של המקרא ולשימוש בממצאים מהמזרח 4

 הקדום להבנת המסר של סיפורי הראשית במקרא. 

 ב. תוכן הקורס: 

נדון במוטיבים  יא בספר בראשית, ו -נלמד וננתח את סיפורי הראשית בפרקים א הבקורס ז 

 שאלות תיאולוגיות, חברתיות ומוסריות  עולים מהם בנוגע להעיקריים ובתמות המרכזיות 
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כגון: תפקידו של האדם בעולם, התביעה המוסרית ממנו, מחויבויותיו החברתיות, זיקתו 

 . ודלאלוקים, יכולתו לתקן את חטאיו וע 

 

  עורים:מהלך השי

 .  Moodleהקורס מקוון ויועלה כולו לאתר ה 

יחידות לימוד, אשר כל אחת מהן כוללת כמה שיעורים  בין שתיים לשלוש ובכל שבוע יועל

בשיעור סינכרוני על ידי הזום, אשר  יועברו מהיחידותחלק יתכן שו/או מאמרים לקריאה. 

השיעורים והמאמרים  לצד  הסינכרוני.ר יוקלט לטובת מי שלא יוכל להשתתף בשיעו

תוצגנה שאלות שיסייעו לכם להבנתם. במהלך השיעורים אתייחס למאמרים שונים  

עד  מרשימת הקריאה הנלווית, ולקראת המבחן אבהיר אלו מאמרים יכללו במבחן המסכם )

באחד הנושאים שיעסקו  טלהאו מ בכל שבוע יועלה גם פורוםמאמרים מקסימום(. ארבעה 

היא רשות, והיא מזכה את הסטודנט ב  /במטלות השתתפות בפורוםמזווית שונה.  מדנושל

 נקודות לציון המיטיב.   6. ניתן לצבור עד לציון מיטיב )בונוס(  נקודות 2

 

 

 



 

 

3 

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
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 אין :דרישות קדם ג. 

   דרישות / מטלות: חובות /ד. 

 .)אמריקאי( תברירתי  ינה היא רבהבח. 100% בבחינה = עמידה 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

  .ציון מספרי 100% בחינה =

ארבעה מאמרים מתוך מאמרי  אתר והחומר הנדרש לבחינה הוא השיעורים המועלים ב

 . החובה

 )בונוס(: ציון מיטיב 

נוגעים בנושאים שנלמדו במהלך השבוע.  ה מטלות/ פורומים שלושהבקורס יתקיימו 

כל  לציון המיטיב. נקודות  2מקנה  םמה כל אחד ו  ,מים/מטלות הם רשותבפורו  השתתפות

סה״כ . סגירתםלאחר להגיב לא תהיה אפשרות ו  למשך שבוע בלבד, יפתחו מטלה/ פורום

לא  ציון המיטיב ורס שיצטרפו לציון הבחינה המסכמת. נקודות בונוס בק  6ניתן להשיג 

 יכלל בציון הקורס במקרה שהסטודנט יכשל במבחן המסכם.    

 

 : . ביבליוגרפיהו

פרשנויות ומונוגרפיות לספר  להלן  .בתכנית ההוראה לעיל ת החובה מפורטקריאת רשימת 

 : בהם ניעזר במהלך הקורס בראשית 
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