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 הדן יפד"ר    שם המרצה:

 בוקש מת שיעור ורס:הק סוג

 ש"ש    2:  היקף שעות                 יץק :  סמסטר                 בפ" תש:     לימודיםת שנ

             אתר הקורס באינטרנט: 

 

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

   –ורס קהמטרת 

ב היחסים  על  תלמודים  המקורות  אסופת  את  יכירו  לבסטודנטים  התלמוד  חכמי  ין  ין 

הראשונ של   ים.הנוצרים  והמחקרים  ההיסטורית  ההתפתחות  את  יבינו  הם  לכך  בנוסף 

הנדונים. לקבל  המ   המקורות  היא  הי טרה  הנוס תמונה  של  מגובשת  וספרותית  שא  טורית 

 הנדון. 

 

 –ידה תוצרי למ

 ה. דומהק תם להתפתחות הנצרותולקשר או עיון למודיים בת הבין מקורות  ל-

 הדות חז"ל. ין עם ה הגומליויחסינצרות לידת החב של  רמושג לקבל -

פרובלמ - כגון  יקו טלהבין  ושאלות  כפירה,  ת  משבר,  פנים  סטייה,  זהות,  קבוצת  וקבוצת 

 ' כו, מסורת דתית ושפעה הדדיתההרחקה חברתית, ץ, חו

 ף.מחקר משותל שאלות ביקורתיות, לדון בהן וליצור יחד  או לש-
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 ב. תוכן הקורס: 

ים או  נוצר-י המשנה והתלמוד ליהודיםחסים בין חכמנדון בי  בקורס זה  :נושאים  רציונל,

על   בהסתמך  את נוצרים,  מזכירים  אינם  המקורות  חז"ל.  בספרות  המופיעים  אזכורים 

דרוש   לכן,  ברמז.  אלא  במופגן  או הנוצרים  'מין'  המונח  מופיע  קטעים שבהם  של  ניתוח 

ים לבין  חכמוחים סמויים בין ה אלה מעידים על ויכ'מינים'. במקורות רבים נגלה כי מונחים  

חז  בספרות  מצטייר  ישו  איך  יהודי.  ממוצא  ובתלמוד  נוצרים  במשנה  חכמים  איך  "ל? 

שראל? בשאלות  י-התייחסו לנצרות שנוצרה, התפתחה ונבעה מתוך החברה היהודית בארץ

יידרש עיון רב במקורות חז"ל ובמידה מ נעסוק בהרצאות אלה.  ואחרות  יותר  אלה  ועטת 

 מקורות ילווה, כמובן, בדיון הסטוריוגרפי. ל הנוצריים. ניתוח כ  במקורות

 

 

  רים:ועמהלך השי

 הסטודנאים.תעניינות של הה דיונים, שיח פתוח, שאלות על מנת לקדם את 

 

 לכל השיעורים:   תכנית הוראה מפורטת

 

 הערות   קריאה נדרשת  נושא השיעור  מס' השיעור 

  ע כללי עלמבוא : רק סמ' א   1

 התקופה 

  

מקורות על ישו  2

נוצרי ; קטעים  ה

 פרותיים והסטורים ס

  חוברת עמ' ן 

  III-Iחוברת עמ'  כנ"ל  3

מקורות על שאול   4

 )פאלוס( הטרסיס 

  IV-IIIחוברת עמ' 

מקורות על שאול   

 סיס )פאלוס( הטר

-Vחוברת עמ'  

VII 

 

  1חוברת עמ'  ד תוספתא חולין ב, כ 5

  2-5חוברת עמ'  לותיו המקור ומקבי 6

  6-14חוברת עמ'  תיו המקור ומקבילו  7

  15-17חוברת עמ'  אוסביוס מקיסריה  8
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 הערות   קריאה נדרשת  נושא השיעור  מס' השיעור 

  18חוברת עמ'  פליניוס הצעיר  9

אוסביוס מקיסריה   10

 ותיארוך היסטורי  

  19-20חוברת עמ' 

ביוגרפיה של רבי   11

 אליעזר

  21-24חוברת עמ' 

רבי אליעזר  12

 הנוצרים -והיהודים

  25-30ברת עמ' וח

רבי אליעזר  13

 הנוצרים -יםוהיהוד

  31-40חוברת עמ' 

  41-43חוברת עמ'  מקורות מקבילים  14

המעשים הרפואיים  15

 -היהודיםשל 

 הנוצרים

  44-46חוברת עמ' 

המאבק בין חכמי  16

המשנה לנוצרים 

 ונים ראש

  47-50חוברת עמ' 

תוספתא חולין ב,  17

 כג ומקבילותיה -כב

  51-60עמ' חוברת 

ריפוה ומגיה ביהדות  18

 חזל"ת  

  61-71חוברת עמ' 

ריפוה ומגיה ביהדות  19

חזל"ת ובמקורות  

 של הנצרות הקדומה 

  72-74חוברת עמ' 

ריפוה ומגיה   20

 יים במקורות הנוכר

  75-77חוברת עמ' 

תוח היסטורי  ינ  21

ופילולוגי על המונח  

  78-85חוברת עמ' 
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 הערות   קריאה נדרשת  נושא השיעור  מס' השיעור 

 "בין פנטירא" 

גיליונים וספרי  22

 יםנמי

  85-94חוברת עמ' 

מינים וספרים   23

 חיצונים

-95חוברת עמ' 

106 

 

מינים וספרים   24

 חיצונים

-106עמ' חוברת 

111 

 

אימה שלום והשופט   25

 הנוצרי

  -112 חוברת עמ'

127 

 

הנוסח המקורי של   26

 הברכת המינים 

-128חוברת עמ' 

133 

 

הברכת המינים   27

 אשונים  והנוצרים הר

-134חוברת עמ' 

145 

 

המקורות התלמודים   28

 על ישו 

-146חוברת עמ' 

148 

 

המקורות התלמודים   30

 על פאלוס 

-149עמ' חוברת 

183 

 

 

  :דרישות קדם ג. 

 אין

 מטלות: חובות / דרישות / ד. 

 ך הקורס. להשתתף בפורומים ולענות על שאלות שאני שולח במש -

 לי. ל כף במפגש ה השתתל -

 קורס. הה בסוף בחינ -

 

 :יבי הציון הסופיכמרה. 

 ים רומוהשתתפות בפ  -

 ציון מספרי 100% בחינה -
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