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 ד"ר מיכאל בן ארי.שם המרצה: 

 .תואר ראשון )סדירים(תנ"ך, מסלול התמחות: 

 .ש"ש 1היקף הקורס: 

 : איןדרישות מוקדמות

 מטרות הקורס: 
לביסוס הישוב היהודי  ההצמתים ההיסטוריים העיקריים, מהפיכת יאשיהו ועד פעולותיו של נחמיסקירת  .1

 .המתחדש
 והנחמה של החורבן ונבואות לאור ההתרחשויות במישור הגיאופוליטיהבנת התהליכים ההיסטוריים  .2

 .ישעיה ירמיה יחזקאל
שהתחוללו בעם ישראל ובישוב היהודי בארץ ישראל במעבר החברתיים והאחרים עמידה על השינויים  .3

 .שבין שתי התקופות
 .ואות חגי וזכריה בינם לבינם ובינם לספר עזראהזיקה שבין נבהכרת  .4
עם  והקשרם ההיסטורי יחסי הגומלין שלהםסטוריים והממצאים הארכיאולוגיים, הכרת המקורות ההי .5

 המקרא בימי שיבת ציון.ספרות 
 

 תקציר הקורס:
טלטלות , עובר עם ישראל וחורבן הבית והתחדשות הישוב היהודי בימי שיבת ציוןמאחרית ימי בית ראשון 

, משברים באמונה, שסעים חברתיים, ניוון לאומי היטמעות והישרדות מאבקי זהות בכל תחומי החיים;ומשברים 
 לבין גולת בבל.שבי ציון מתחים בתוך ההנהגה ובין  .אוששותוהת

השפיעו התהליכים כיצד באמצעות נביאי שיבת ציון וספרי עזרא ונחמיה, במהלך הקורס נבקש ללמוד 
ידם של נביאים תפק . כמו כן נעמוד עלבראשית ימי הבית השנידמותו של עם ישראל  ויות על עיצובוההתמודד

 המלווים את התקופה. ומנהיגים בחילופי הזמנים ההיסטוריים

 מהלך הקורס ונושאיו:

 בין אשור לבבל.נושא א: 
האימפריה  האיום שלע בין מלכות ישראל למלכות יהודה על רק מתחנעסוק ב –. אחז מול פקח בן רמליהו 1

 האשורית, חורבן שומרון וגלות עשרת השבטים.
רפורמת נלמד את  ,על הקשר של חזקיה עם בבל המתעצמת ,השפעת תוצאות מרד חזקיהו באשורנברר את . 2

 נפילתו מול פרעה נכו.נסיבות , כמו גם את ומשמעויותיה החברתיות והמדיניות יאשיהו

 (מפגש אחד)

 .6, 5, 4, 3, 2, 1 ים:פריטים ביבליוגרפי

 ובריתות בדרך לחורבן הבית הראשון.מרידות  נושא ב:



 

 

 

נלווה את שנותיה האחרונות של מלכות יהודה לאחר נפילת יאשיהו, בשעבוד באמצעות נבואות ירמיה ויחזקאל 
הבית בנסיבות שהביאו לגלות יהויכין והשתלשלות האירועים עד חורבן  ,מרד יהויקים בבבל תוצאותלמצרים, ב

נתוודע לחששות, הלכי הרוח וכסופי הגאולה אצל גולי בבל )גלות יהויכין(, באמצעות נבואת דודי בימי צדקיה. 
 התאנים בירמיה, חזונות יחזקאל ועוד.

 (מפגש אחד)

 .10, 9, 8, 7 פריטים ביבליוגרפיים:

 הצהרת כורש. נושא ג:
במענה המהוסס של גולי נתבונן נו את פני המזרח. נדון במהלכים הגיאופוליטיים שהיוו מצע להצהרת כורש ושי

 שלהם עם הגולה בבבל.במערכת היחסים , וובמאפיינים של שבי ציון בבל
 )שני מפגשים( 

 .15, 14, 13, 12, 11 פריטים ביבליוגרפיים:

 ח(. –ו, חגי, זכריה א  –שיקום המקדש בימי יהושע וזרובבל )עזרא א  נושא ד:
והשתלשלות המדיניות הפרסית ביחס לבניין  בים המתלווים למימוש הצהרת כורשנסקור את הקשיים והעיכו

נעיין בנבואות חגי וזכריה   . נבקש ללמוד מי היו המעכבים, מה היו המניעים שלהם ובאיזה אופן הם פעלו.המקדש
 כדי ללמוד על המצוקות הכלכליות והלכי הרוח בקרב שבי ציון.

 מפגשים( לושה)ש

 .20, 19, 18, 17, 16 פיים:פריטים ביבליוגר

 .הסופר עליית עזרא נושא ה:
נלווה את מנהיגותו של עזרא ייחוסו סמכויותיו, והמאבק שלו בנישואי התערובת, ננסה להבין את היקפה של 

 התופעה והנסיבות שלה ואת מידת הצלחתו של עזרא במלחמה בתופעה.

 .24, 23, 22, 21פריטים ביבליוגרפיים: 

 )שני מפגשים(

  מנהיגותו של נחמיה. נושא ו:
מנהיגותו של נחמיה מופיעה בשעת המשבר הגדול של שיבת ציון. נעיין בדמותו בדרכי ההתמודדות שלו עם 

שבי ציון, מול אתגרים מול היהודית  הקהילההאתגרים הרובצים לפתחו, ובמהלכים שהוא מבצע לביצור מעמדה 
החומה, הארגון הצבאי, שמיטת החובות ושחרור העבדים,  יים.כלכליים ודת –מדיניים חברתיים  -ביטחוניים 

 האמנה, תקנות השבת, הנשים הנכריות, מעמד הלוויים ועוד.

 נתבונן גם בהתמודדותו של נחמיה עם איומים אישיים הרובצים לפתחו.

 .38, 29, 28, 27, 26, 25, 22 פריטים ביבליוגרפיים:

 מפגשים(לושה )ש

 : אסתר ודניאל.נושא ז
יהודים בגולה; מעיון ספרי אסתר ודניאל נבקש ללמוד על אתגרי שמירת הזהות והבדלנות היהודית אל מול י חי

מאבקי ההישרדות תחת שלטון זר, והנטייה להיטמעות. נבקש בין היתר להתבונן באופן בו נתפשה תקופה זו ע"י 
אירועי המגילה אצל יוסף בן משכתבי המקרא בימי הבית השני, בתוספות למגילת אסתר ובאינטרפרטציה ל

 תתיהו בספרו קדמוניות היהודים.מ
 .37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30פריטים ביבליוגרפיים: 

 )שני מפגשים(

 נוכחות, מבחן.דרישות הקורס: 
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