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 הקורס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(: א. מטרות 

הטקסטים המקראיים הרלבנטיים על פרשנותם, הן זו המדעית והן זו הסטודנטים יכירו את  .א
 המסורתית.

 ידעו לקשר את השירים הנלמדים לטקסטים הרלבנטיים.הסטודנטים  .ב

 ם בפזמונים שונים. "כיהסטודנטים יקבלו כלים לזיהוי מוטיבים תנ . ג

 הסטודנטים יתייחסו לזמר העברי כאבן יסוד מדעית המעמיקה את ההיכרות עם .ד
 בכללותה.היהודית "כית וההיסטוריה התנ

 

 ב. תוכן הקורס: 

  רציונל, נושאים:

  התלמיד/ה ולהרחיב את האופקיםבית הספר שואף להעשיר את החיים האינטלקטואליים של "
  על ידי הוראת קורסים אקדמיים במדעי היהדות ובכך גם לתרום לעיצוב הזהות  
 " )מתוך: אתר ביה"ס ללימודי יסוד(. של התלמיד/ה  אינטלקטואליתה

התנ"ך, כספר המתורגם ביותר בהיסטוריה האנושית, הוא אבן יסוד לאלפי פריטי ספרות. גם      
הזמר העברי  המתחדש שהחל להיכתב בראשית הציונות והלך ופרח עם התקדמות המדינה  

ומוסדותיה, השתמש בתנ"ך,  פירש אותו ואף ביקר אותו בדרכו הספרותית. בקורס זה נלמד כמה  
מעט על ההיסטוריה של  המדינה, קצת יותר על מוסיקה ישראלית, ונחבר  מסיפורי התנ"ך, 

 ביניהם.
  : התרבות הישראלית, הספרות המודרנית, התנ"ך םהקורס משלב בין ארבעה תחומי

 והמוסיקולוגיה. 
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