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 התשע"ט בתשרי "כ תאריך עדכון:

 4022באוקטובר  42

 פרופ' יוסף עופר, המחלקה לתנ"ך

 עיונים בספר דברים 10-190-53שם ומספר הקורס:  

  תוקשבקורס מ סוג הקורס:

 ש"ש 2:  היקף שעות                   שנתי : סמסטר         התשע"      : שנת לימודים

        מרחוק של האוניברסיטה.  למידהבתוך מערכת ה    אתר הקורס באינטרנט: 
 

 :מטרות ספציפיות(ו )מטרות על  מטרות הקורסא. 

 תשומת לב לענייני מבנה, לניתוחים ספרותיים, לשיטות הפרשנים ולדברי חז"ל., ב. לימוד שיטתי של ספר דברים1

 פר, ויחסו לשאר החומשים.. עמידה על אופיו המיוחד של הס2

 . היכרות )ברמת 'מבוא למקרא'( עם פרשני ימי הביניים ועם הפרשנות החדשה3

 (, שימוש בטכנולוגיהת ההוראהו)שיט מהלך השיעורים:ו   נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 
 

ם הראשונה תתקייהפגישה  .פרונטליתתוקשב. יתקיימו גם שתי פגישות הקורס יתנהל באופן מ: שיטות ההוראה

יום חמישי בהפגישה לסיכום הקורס תתקיים  .11:22 בשעה (2212בנובמבר  22)ה "ז במרחשוון תשע"ביום חמישי כ

 .לתלמידי הקורס תישלח הודעההמפגשים של קומם מעל  .11:22בשעה  (2212ביוני  11)ה "ד בסיוון תשע"כ

גם אם לשם כך עליכם להיעדר  א. הפגישה הראשונה חשובה במיוחד וכולם מתבקשים להשתתף בה,שימו לב: 

. עד מיד עם תחילת שנת הלימודיםהקורס מתחיל לפעול פעמי משיעור אחר או מעיסוק אחר!  ב. -באופן חד

  להגיש את שתי המטלות הראשונות.הפגישה הראשונה יש 

רשני ימי כל יחידה תורכב מקריאה מונחית של הפרק בספר דברים, עיון בשאלות מבניות ופרשניות לאור דברי פ

אותה יש לשלוח מטלת סיכום שו קצרה )בחלק מהיחידות(הביניים והפרשנות החדשה, שמיעת הרצאה מוקלטת 

יידרשו התלמידים לקרוא ברוב השיעורים  ת.וומצג( pdf) טקסטכלול קובצי . חומר הקריאה לכל יחידה ילבדיקה

 .להלן כמפורט בטבלה ,מאמר העוסק בנושא השיעור

ה הנדרשים בקורס יימצאו סרוקים באתר הקורס. כמו כן ישתמש הלומד במאגרי מידע המצויים רוב חומרי הקריא

ל במרשתת )באינטרנט(. על התלמיד לעיין באופן קבוע בתנ"ך שלם. רצוי גם שיהיה לפניו חומש דברים עם ולכ

 פרשני ימי הביניים )"מקראות גדולות"(.

כל ש להקפיד לשלוח ית הראשונה ושש במחצית השנייה(. מטלות )שמונה במחצי 12מהלך הקורס יש להגיש ב

 מטלה במועדה. שימו לב למשקל הגבוה של המטלות בציון הקורס.
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  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 הסמסטר הראשון:
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' 

)בקובץ  שתי הקדמות לספר דברים הקדמה לספר דברים וחטא המרגלים 1

 השיעור(

לקט פרשנים + מאמרו של מרדכי  מבנה ספר דברים ופסוקי הפתיחה לספר 2

 (11סבתו )להלן, 

השוואת ספר שמות וספר  – סיפור המרגלים 3

 דברים

 )בקובץ השיעור( לקט פרשנים

הקריאה  כיבוש עבר הירדן בהשוואה לבראשית יד 4

 עיון משווה במפרשים –לשלום לסיחון 

 (11נחמה ליבוביץ )להלן, 

 (23עופר, הטעם העליון )להלן,  קריאת עשרת הדיברות 5

סדרם ייחודם ויחסם לשאר  –עשרת הדיברות  6

 המצוות

 

מצוות תפילין ומזוזה על פי פשוטו  –פרשת 'שמע'  7

 של מקרא

 (13מנחם כ"ץ )להלן, 

קיום נסי במדבר וקיום טבעי  -"כוחי ועוצם ידי"  8

 בארץ ישראל )פרק ח(

 (21א' סמט )להלן, 

 
 הסמסטר השני:

 

מעשה העגל ומסקנותיו בספר דברים בהשוואה  9

 לתיאור בספר שמות

 (22(, צפור )להלן, 12א' חדד )להלן, 

קרבן הפסח במקום אשר יבחר לעומת פסח בספר  11

 שמות; יישוב הסתירה בתורה בספר דברי הימים

 

"המקום אשר יבחר" ריכוז הפולחן בישראל  11

 מבחינה היסטורית; בשר תאווהמבחינה רעיונית ו

 (11נ' ליבוביץ )להלן, 

מצוות הבכור והמעשר בספר דברים בהשוואה  12

 לספרי ויקרא ובמדבר

 

מוסדות ההנהגה בישראל: מינוי מלך מצווה או  13

 רשות? עיון במקרא ובמקורות חז"ל 

 (22א' סמט )להלן, 

 (21א' רופא )להלן,  שירת האזינו ותפקידה ההיסטורי 14
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 :חובות הקורסג. 
 

 אין דרישות קדם:     
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
. וסגורות רוב המטלות תהיינה מטלות כתיבה הכוללות שאלות פתוחותהגשת מטלת סיכום לכל יחידה. 

 השתתפות בפורום דיון.בחלקן תידרש 

 בחינה מסכמת תיערך בסוף הקורס.

 
 :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 

 ציון מספרי.

 על סמך המטלות השוטפות - 51%

 על פי הבחינה המסכמת - 51%

 

 ביבליוגרפיה:ד. 

 ספרי עיון

 ספר דברים במהדורת 'מקראות גדולות', עם פירושי רש"י, רשב"ם, ראב"ע ורמב"ן .1

 תשכ"א-אביב תשי"ט-שמר(, תל-ד"צ הופמן, ספר דברים )תרגום: צ' הר .2

 ה ליבוביץ, עיונים בספר דברים בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים, ירושלים תשנ"הנחמ .3

 א' רופא,  מבוא לספר דברים, ירושלים תשמ"ח .2

 

      
  :ן(למבח מאמרים )המסומן בכוכב הוא קריאת חובה

 
 , עמ'ב(")תשנ 31 ראבית מק", על ריבוי הקולות בכתובים :כי אתנו, אנחנו אלה פה היום, כלנו חיים" מית,יאירה א .2

313-313.  

 .221-223ברויאר,  'חטא המרגלים וחטא משה רבנו', פרקי מועדות, ב, עמ'  רדכימ .1

הבחינות של  שיטת, בתוך: יוסף עופר )עורך(, : סעיף גברויאר, 'לימוד פשוטו של מקרא סכנות וסיכויים' רדכימ .1

 .12-12, עמ' תשס"ה, אלון שבות : קובץ מאמרים ותגובותהרב מרדכי ברויאר

 .21-31גזונדהייט, "פרשת התשובה )דברים ל'(", מגדים לב )אדר ב תש"ס(, עמ'  ניב .8

 .23-33, ניסן תשס"ב, עמ' לה', מגדים משה כדגם מנהיגות בספר דבריםוולפיש, ' ותר .3

 .31-32, תש"ם, עמ' זאב ויטמן, 'שמיטה ושביתה', המעין .12

)=מקראה בחקר  11-1חן בספר דברים', תרביץ לא )תשכ"ב(, עמ' לוהות והפול-ויינפלד, 'המפנה בתפיסת הא שהמ .11

 (.21-22המקרא, ירושלים תשל"ט, עמ' 
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 .31-23חדד, 'חטא העגל', מגדים כא, תשנ"ד, עמ'  ליהוא*  .12

* מנחם כ"ץ, "בעקבות קמיעות ותפילין", בתוך: נפתלי רוטנברג )עורך(, פותחים שבוע: אנשי רוח ותרבות על  .13

 .222-223, עמ' 2221לים פרשת השבוע, ירוש

 .22-21רון כ"ץ, "חטאי אבות בתורתם של בנים" מגדים לב )אדר ב תש"ס(, עמ'  .12

 122-33ש"א לוינשטם, 'הנוסחה "בעת ההיא" בנאומי הפתיחה של ספר דברים', תרביץ לח )תשכ"ט(, עמ'  .12

 (.138-133)=מקראה בחקר המקרא, ירושלים תשל"ט, עמ' 

בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים, מכם ונשמרתם מאוד", עיונים בספר דברים נחמה ליבוביץ, "וייראו *  .11

 .31-22ירושלים תשנ"ה, עמ' 

* נחמה ליבוביץ, "היתר אכילת בשר תאווה", עיונים בספר דברים בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים,  .11

 .132-121ירושלים תשנ"ה, עמ' 

 .31-21ת )חטא המרגלים(', מגדים י, תש"ן, עמ' מדן, 'בכייה לשעה ובכייה לדורו יעקב*   .18

 .21-21עמ' תשמ"ב, , 32סבתו, 'פסוקי הפתיחה לספר דברים', עלון שבות  רדכימ*  .13

 ב"צ סגל )עורך(, עשרת הדיברות בראי הדורות, ירושלים תשמ"ו. .22

 .328-322ב, עמ'  * אלחנן סמט, "השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו", עיונים בפרשת השבוע )סדרה ראשונה(, כרך .21

* אלחנן סמט, "מצוות מינוי מלך ושאלות המשטר המדיני הרצוי על פי התורה", עיונים בפרשת השבוע )סדרה  .22

 .313-328ראשונה(, כרך ב, עמ' 

 )תשנ"ח(. 238* יוסף עופר, "הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות", דף שבועי  .23

 .221-211, עמ' ח(")תשמ ספר משה גולדשטיין", ספר דבריםרישומו של מעשה העגל בנאומי "צפור, משה  .22

 .232-211, עמ' ז(")תשמ מחקרים במקרא", סידורם של החוקים בספר דברים"רופא, אלכסנדר  .22

 .211-221, עמ' ז(")תשמ 32 בית מקרא", דברי סיכום: ספר דברים"רופא, אלכסנדר  .21

דפי פרשת  -הרדעה ואחרים, נ שנאן )עורך(א' מתוך: , נו ותולדות אמונת ישראל"שירת האזירופא, "אלכסנדר *  .21

 "א.תשסברסיטה העברית בירושלים, האזינו השבוע של האוני

ראשית תורה שבעל פה וראשית היהדות", בתוך: נפתלי רוטנברג )עורך(, פותחים  –אליעזר שביד, "משנה תורה .22

 .231-221, עמ' 2221שבוע: אנשי רוח ותרבות על פרשת השבוע, ירושלים 


