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הסטודנט יכיר ויעמוד על חשיבות מרכזי התורה וההוראה  :מטרות הקורס .א

ומוסדות ההנהגה של חכמי ישראל שעיצבו את פני האומה היהודית בשלהי ימי 
הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד. עולם זה הסגור ומסוגר לרוב בני דורנו 
היה בעצם בית היוצר ליהדות המקובלת היום. השיעורים מתבססים בעיקרם 

ון, ניתוח וביקורת מקורות תלמודיים ומקורות עתיקים, הסקת מסקנות על עי
 רלוונטיות הנובעות מהם, וזאת בעזרת קריאת מחקרים בני זמננו וניתוחם.

 

הקורס יעסוק בתמורות שעברו החברה היהודית ומוסדות התורה  :תוכן הקורס .ב
וההנהגה של החכמים בתקופת המשנה והתלמוד. בתקופה זו מונחים היסודות 
הדתיים הלאומיים והחברתיים להתגבשותה של היהדות בכלל ושל היהדות 
שלאחר חורבן בית השני בפרט. התורה הופכת להיות חוקת היסוד של האומה 

ומתגבש מעמדם של החכמים ושל המוסדות אשר הם עומדים היהודית, 
ות בראשם. במסגרת לימודנו בקורס זה, הכולל מבוא כללי, מונוגרפיות של דמוי

ימי הבית השני ועד לתקופת המשנה, וטיפול בבעיות כלליות מבולטות החל 
נבחרות, ננסה לעמוד על אחדים מיסודותיו של עולם מיוחד זה. הדיון בנושאים 

ה יעשה באמצעות ניתוח מקורות תלמודיים ומקורות היסטוריים עתיקים אל
 וקריאה ביקורתית במחקריהם של היסטוריונים מודרניים.     

 
 

 



 

 מהלך השיעורים:  .ג
ההוראה היא פרונטאלית, מעודדת שיח ודיאלוג, נעזרת בעיקר בטקסטים שנמצאים 

וקבוצתית בהתמודדות עם לפני המשתתפים, יוקדש זמן גם להתנסות אישית 
 הטקסטים.

 
    
 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  
 

מס' 

 השיעור

 הערות קריאה נדרשת נושא השיעור

מבוא: ציר זמן, ורקע    1

 כללי על התקופה

 הנלמדת

דפי המקורות 

הרלוונטיים 

והביבליוגרפיה 

 המפורטת

 

   מבוא: הלכה והיסטוריה 2

   יסודות התורה שבעל פה 3

     סמכותם של חכמים 4

רבי יהודה הנשיא ומפעל  5

 כתיבת המשנה

  

חסיד  -חוני המעגל 6

 -בעולמם של חכמים

 השוואה ביו מקורות

  

חוני המעגל מוריד  7

השוואה בין  -גשמים

 מקורות

  

השוואה בין  -מות חוני 8

 מקורות

'  

 

בין דת  -תקופת הזוגות 9

 ומדינה

  

   שניהכתות בימי בית  10

מיסוד מערכת המשפט  11

 שמעון בן שטח -בישראל

  

יהושע בן פרחיה ותלמידו  12

 ישו

  



מינויו  -מוסד הנשיאות 13

 של הלל לנשיא

  

תקנותיו,  -הלל הזקן 14

 אמרותיו

  

   בית הלל ובית שמאי 15

החברה בסוף ימי בית  16

הקנאים, הכהנים  -שני

 ומחנה השלום

  

   חורבן ירושלים 17

"אב  -רבן יוחנן בן זכאי 18

 לחכמה אב לדורות"

  

     דור יבנה 19

"שלא ירבו מחלוקות  20

 סמכות הנשיא -בישראל"

  

   "סיני" ו"עוקר הרים" 21

   "תנורו של עכנאי" 22

מורה הדור  -רבי עקיבא 23

 ומנהיג האומה

  

   תלמידיו של רבי עקיבא 24

   המלך המשיח -בר כוכבא 25

מרד בר כוכבא ונפילת  26

 ביתר

  

 

 חובות הקורס: ד.
 דרישות: נוכחות פעילה ומבחן.

 מרכיב הציון הסופי: ציון המבחן.
 

 

  ביבליוגרפיה: ה.
 הפריטים המסומנים חובה.

 
 , ירושלים תשנ"ח.פרקי אמונות ודעות -חז"לאורבך, א"א, 

 
 אביב תשי"ז.-, תלמחקרים בתולדות ישראל*אלון, ג', 

 
אביב -, תלישראל בתקופת המשנה והתלמוד-תולדות היהודים בארץ*אלון, ג', 

 תשל"ו.
 

 , ירושלים תשי"ז. מבואות לספרות התנאיםאפשטיין, י"נ הלוי, 
 



 אביב תרפ"ב.-, תלאגדות התנאיםבכר, ב"ז, 
 

 , ירושלים תשכ"ח.מחקרים בתקופת המשנה והתלמוד*ביכלר, א',  
 

 ירושלים תשל"ה., הסנהדריןביכלר, א', 
 

, ירושלים מחקרים בתולדות ישראל בתקופת המשנה והתלמוד*גפני, י', )עורך( 
 תשנ"ד.

 
 , ירושלים תשכ"ד.תולדות תנאים ואמוראיםהיימאן, א', 

 
 , ירושלים תשל"ד.אגדות ותולדותיהןהיינימן, י', 

 
 תשס"ח. -ג, ירושלים תשס"ו-, אחכמים*לאו ב', 

 
 , תל אביב תשכ"ט.רים בתולדות הסנהדריןמחק*מנטל ח"ד, 

 
 אביב תשל"ו.-, תלאנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאוניםמרגליות מ', 

 
, ירושלים הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד*ספראי ז',  
 תשנ"ה.

 
 אביב תשמ"ד.-, תלארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמודספראי  ש', 

 
 , ירושלים תשנ"ד.בימי הבית ובימי המשנה. מחקרים בתולדות ישראל*ספראי  ש', 

 
 יהודה תשע"א.-, אוראגדתאפאוסט ש', 

 
 אביב תשל"ו.-, תלתולדות ישראל בתקופת הבית השני*רפפורט א', 

 
 

 


