אורות ישראל
מכללה אקדמית לחינוך
מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל
בס"ד

שם הקורס :ספר במדבר מתוקשב
שנה"ל תשע"ח ,סמסטר א-ב
שם המרצה :ד"ר עמיחי נחשון
מסלול/התמחות :סדירים
היקף שעות 1 :ש"ש
דרישת קדם :אין
תוכן הקורס ומטרות הקורס/רציונל
 .1להכיר את הסיפורים והחוקים בספר במדבר ולדעת לנתחם כראוי.
 .2להבין את הלשון ,המבנה והסגנון של ספר במדבר.
.3

להכיר את הרקע התרבותי ואת העולם המסופר של ספר במדבר.

 .4ללמוד כיצד להעביר את המסרים לתלמידים.
 .5התלמיד יכיר היטב את הערכים הנלמדים מהכתובים באמצעות מיקוד בלשון הפרשנים.
ראשי פרקים/יחידות הוראה בקורס
 .1מבוא לספר במדבר.
 .2ברכת הכוהנים (במדבר ו').
 .3סיפור המרגלים (במדבר יג-יד).
 .4סיפור קורח (במדבר ט"ז -י"ז)
 .5סיפור בלעם (במדבר כ"ב –כד).
 .6פרשנות על במדבר.
 .7העמקה באמצעות גליונות של פרופ' נחמה לייבוביץ.

חובות/דרישות הקורסר
.
.1
.2
.3
.4
מטלות הקורס
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השתתפות פעילה באתר הקורס בזמנים שנקבעו.
עיון במקורות.
קריאת מאמרים.
מבחן מסכם.
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מרכיבי הציון הסופי ודרך חישובו :משקל כל מטלה/פעילות באחוזים
 7תרגילים שמשקלם  20%מסך הציון
מבחן .80%
בתוך התרגילים
יחידות א ,ו ,ז –  20%כל אחת מסך התרגילים.
יחידות ב,ג,ד,ה –  10%כל אחת מסך התרגילים.
דרכי התקשרות עם המרצה
 .1מפגש ,ופגישות על פי תיאום.
 .2דוא"לamicincs@edu.aac.ac.il :
 .3פורומים באתר הקורס.
 .4טלפון.052-4332819 :
ביבליוגרפיה
 .1נ' אררט" ,סיפור בלעם כדרמה סאטירית" ,מורשת ישראל ( 7תש"ע) ,עמ' .66-46

 .2נ' אררט" ,משה באהלו ,דרמה ביקורתית (במדבר י ,יא-יב ,ט"ז)" ,חמדעת ט' (תשע"ו) ,עמ' 44-
.26
 .3ש' גוטל" ,מבוא לספר במדבר" ,המעין ,מ (תש"ס) ,,עמ' .33-29
 .4א' הכוהן" ,סדר ותוכן בספר במדבר" ,מגדים ,ט (תש"ן) ,,עמ' .39-27
 .5א' הורויץ" ,מה הביאו מלאכי בלק אל בלעם?" ,ארץ ישראל כ"ד (תשנ"ד) ,עמ' .86-83
 .6נ' הראובני ,מדבר ורועה במורשת ישראל ,נאות קדומים תשנ"א.

 .7א' הרצוג" ,סיפור בלעם קונפליקט שבא על פתרונו" ,מסכת י' (תשע"א) ,עמ' .166-145
 .8א' ויסקינד אלפר" ,כי כל העדה כלם קדושים :קורח ועדתו בראי פרשנות המקרא בצל
המודרנה" ,מכלול כ"ז (תשע"א) ,עמ' .180-141
 .9ת' ומ' ורדיגר ,ורדיגר" ,פרשת המרגלים ,סיפור בהמשכים" ,מגדים ,ל (תשנ"ט)  ,עמ' .21-9
 .10א' חבקוק" ,בלעם נביא ה' או נבואות בלעם בהשלכה היסטורית" ,מכלול ד' (תשנ"ב) ,עמ' .42-13

קמפוס אלקנה

קמפוס רחובות

אלקנה ,ד"נ אפרים
מיקוד 44814
טלפון03-9061301 :
פקס03-9061342 :
דוא"לdekan@orot.ac.il :

רחוב הרב שטיינמן 3
ת"ד  ,1106רחובות 76110
טלפון08-9485662 :
08 -9485686
פקס :
דוא"לsima-c@mor.ac.il:

אורות ישראל
מכללה אקדמית לחינוך
מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל
בס"ד

 .11נ' ליבוביץ ,עיונים חדשים בספר במדבר בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים ,ירושלים
תשמ"ג.
 .12י' ליוור" ,דמותו של בלעם במסורת המקראית" ,ארץ ישראל ( 3תשי"ד) ,עמ' .100-97
 .13ליכט י' (תשמ"ה -תשנ"ה) ,פירוש על ספר במדבר ,ירושלים מגנס.
 .14י' מדן" ,בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים)" ,מגדים ,י' (תש"ן) , ,עמ' .37-21

 .15ע' ונ"ש נחשון" ,שש מאות אלף רגלי ,הרגלי כמושג מלכד בסיפורי המדבר" ,בית מקרא נט
(תשע"ד) ,עמ' .70-56
 .16ר' מוסנזון נופל וגלוי עיניים" ,תנודות בנקודות התצפית כמפתח לארגונה הקומפיזיוציוני
לפרשת בלעם" ,בית מקרא ,מז(תשס"ב) ,עמ' .257-236
 .17א' קורמן האבות והשבטים ,תל אביב תשמ"א.
 .18א' קלרמן" ,ברכת כוהנים תכנים מבנה ומשמעויות" ,שאנן יט (תשע"ד) עמ' .100-89
 .19א' גרסטל" ,הקטורת ממיתה ומחייה :בין חנוכת המשכן לקורח ועדתו" ,שמעתין ( 177תשע"א),
עמ' .120-115
 .20ר' רביב ,חטא המרגלים והוראתו בשיטה הקולרלאטיבית ,בתוך דרכים במקרא ובהוראתו

מ'

ארנד ,ש' פוירשטיין עורכים) ,רמת גן ,תשנ"ז ,עמ' .72-49
 .21י' רוזנסון ,דברים במדבר  :עיונים פרשניים בספר במדבר ,ירושלים תשס"ד.
 .22י"ש שפיגל" ,גילוי שכינה בעת ברכת כוהנים" ,בתוך פתחי תפילה ומועד אסופת מאמרים מאת
י"ש שפיגל ,אלקנה תש"ע ,עמ' .61-38
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