לימודי יסוד ביהדות
שנתון תשע"ז
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לימודי יסוד ביהדות

חברי סגל
ד"ר אפרת קנטור.

מורים מן החוץ

ד"ר לאה יעקבזן ,ד"ר גלעד ששון.

רכזת לימודי יסוד ביהדות
גב' אדווה גדליה
טל04-6653820 :
פקס077-5653757 :
שעות הקבלה :ימים א' – ה' 09:30-12:00 ,13:30-15:00
Email:adva@kinneret.ac.il

מטרת הלימודים
בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר-אילן ,מחייבת האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש ,יחד
עם ההתמחות במקצועות השונים ,גם התמצאות בתנ"ך ,בתורה שבעל פה ,במחשבה היהודית ובתולדות
עם ישראל .על כל תלמיד יהודי בתוכניות בר אילן מוטל ללמוד  14ש"ש בלימודי יסוד ביהדות על פי
החלוקה שלהלן .בנוסף מחוייב כל תלמיד יהודי בבחינת מושגי יסוד ביהדות כחלק מחובות סיום התואר.
הדרישות בלימודי היסוד במסגרת התואר הראשון:
מסלול
כל המסלולים

תנ"ך
ש"ש
4

תלמוד
ש"ש
4

פיל'/תוע"י
ש"ש
2

לבחירה מתוך שני
תחומים שונים
4

הערות:
סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות ,אך מחויבים בקורסי בחירה כלליים באותו היקף
שעות.
תלמידים בתכנית מלאה חייבים ללמוד  4-6ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנת הלימודים האקדמית.
לא ניתן להמיר קורסים מתחום אחד לקורסים מתחום שני .לפיכך על הסטודנט להקפיד כי חלוקת
הקורסים תהיה מדויקת בהתאם לפירוט לעיל.
שים לב ,לבל תירשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר למדת בעבר .לדוגמה :אם למדת
קורס שמספרו  ,01-010אל תשוב להירשם לקורס שמספרו זהה ,אף אם מספר הקבוצה אינו זהה ואף
אם השם שונה .אם אומנם תירשם לקורס כזה – הרי זה כאילו למדת שני קורסים זהים והמחשב
והאוניברסיטה לא יכירו אחד מהם .נמצא ,איפוא ,שבקורס אחד למדת "תורה לשמה" בלבד.
זכור! בקורסי יסוד עליך להופיע בקביעות ולהמנע מהעדרויות .המרצים קיבלו הוראה לבדוק נוכחות
ולדווח על היעדרויות .המרצה ימנע מן הנעדר לגשת לבחינה בסוף הקורס ,במידה והעדרויותיו יעלו על
 20%מסך המפגשים בקורס.
הלימוד בקורסים בלימודי יסוד מבוסס על מקורות נבחרים הנידונים בהרצאה .חובה על כל סטודנט
להצטייד בחומר הנדרש ע"י המרצה.
ספר תנ"ך מלא הינו חובה בקורסי התנ"ך.
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בחינת מושגי יסוד ביהדות
בנוסף לקורסים ,על כל סטודנט/ית החייב/ת בלימודי יסוד ביהדות ,להבחן בבחינת בקיאות בחומר
ביבליוגרפי במושגי יסוד ביהדות .ציון עובר במבחן הינו תנאי לקבלת התואר .במכללה נערכים מספר
מועדי מבחנים בשנה ,ויש לעקוב אחר ההודעות בנושא זה.
החומר הביבליוגרפי לבחינה הוא:
סיפרו של הרב י.מ .לאו "יהדות הלכה למעשה" .הוצאת מסדה ר"ג (כל הספר).
מבחר מ"משנה תורה" לרמב"ם.
חוברת הכנה למבחן (נמצאת בספריה).
ההרשמה למבחן מושגי יסוד ביהדות – אתר המכללה -לסטודנטים-מדור בחינות-מושגי יסוד ביהדות
לסטודנטים בחטיבת בר אילן תאריכי בחינות ונוהל הרשמה.

תוכנית הלימודים
לימודי יסוד ביהדות
קוד הקורס

סוג הקורס

שם הקורס

נ"ז

ש"ש

קורסי תנ"ך – יסוד (עודכן בתאריך )5/9/16
מתוקשב

2

2

01-006
נביאים בעידן של תמורה-ימי שיבת ציון
קורסי תלמוד – יסוד (עודכן בתאריך )5/9/16

שיעור

2

2

שיעור

2

2

04-243

קהילות יהודיות בטלטלה

מתוקשב

2

2

04-689

זיכרון ומיתוס בתנועה הציונית

מתוקשב

2

2

02-473

מועדי ישראל -תלמוד הלכה ומנהג

02-371
אגדה מבוא ומבחר טקסטים
תולדות עם ישראל (תוע"י)
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שימו לב
עליכם לוודא שאינכם משבצים קורס יהדות בקוד שלמדתם בשנים קודמות.
תנ"ך (עודכן בתאריך )5/9/16
נביאים בעידן של תמורה -ימי שיבת ציון
הכרת הרקע ההיסטורי של ימי שיבת ציון ולפעילות הנבואית שבה .לימוד הנבואות והמסרים השונים של
הנ ביאים ישעיהו השני ,חגי וזכריה .עמידה על התמורות שחלו בתקופת שיבת ציון המשתקפות בספרות
הנבואית של התקופה.
 2ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
ש'  01-006ד"ר לאה יעקבזן -מתוקשב

תלמוד
מועדי ישראל -תלמוד ,הלכה ומנהג
מעקב אחר תהליך התפתחות והתעצבות החגים ,המועדים .המעקב יעשה תוך שימת דגש להתפתחותם
מתקופת המקרא לתקופת חז"ל ,תוך התייחסות לימי הביניים ולראשית הציונות.
 2ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
ש'  02-473ד"ר גלעד ששון ה' ( 08:00-09:30עודכן בתאריך )5/9/16

אגדה מבוא ומבחר טקסטים
מטרת הקורס ,הכרת המתודה המדרשית של חז"ל ,היחס בין האגדה וההלכה ויחסם של חכמי הדורות
להלכה כמו כן התמקדות במדרשי האגדה על דמויות מהמקרא תוך נסיון להסביר פערים בין הדמות
המקראית לזו העולה ממדרשיהם של החכמים.
2ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
ש'  02-371ד"ר גלעד ששון ה' (10:00-11:30עודכן בתאריך )19/7/16

תולדות עם ישראל (תוע"י)
קהילות יהודיות בטלטלה
מטרות :היכרות פנורמית עם מגוון קהילות ישראל במאה העשרים .הקורס יאתר את השונה והדומה בין
הקהלים המרכזיים ויבהיר מגמות יסוד דמוגרפיות שהתחוללו בעם היהודי .הקורס יאפשר התבוננות
בהשפעתן של תופעות חברתיות וכלכליות על קהילות יהודיות במאה העשרים.
 2ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
ש'  04-243ד"ר אפרת קנטור  -מתוקשב

מיתוס וזיכרון בתנועה הציונית
התעמתות עם נקודות ראות מגוונות המייצרות מיתוסים וזיכרון קולקטיבי בתנועה הציונית ובחברה
היישובית .המשגת המונח "זיכרון קולקטיבי" ,תוך הישענות על הוגים "קלאסיים" ועכשוויים בתחום.
הקורס יעמת את המשתתפים עם מיתוסי יסוד ועם מפתחות הזיכרון הקולקטיבי אל מול ההווה אותו
נועדו לחזק.
 2ש"ש  2 /נ"ז  /ש' 60 /
ש'  04-689ד"ר אפרת קנטור -מתוקשב
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