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שם המרצה :אביחיל אלישב
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :א,ב,ג,ד
דרישות קדם:
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מטרות  /תוצרי
למידה:

בקורס "דמויות בספר שופטים" נסקור את תקופת השופטים" ,תקופת מעבר" בין דור המדבר ל"תקופת המלכות" בה עולה על
המפה היעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש" .תקופת השופטים תקופה קשה היא מאד ,של עם המתנחל בארצו" ,יורד
למציאות הארצית" וכל סיבוכי ההתאקלמות בארץ צפים ועולים נסקור את התקופה הזאת עלפי הראשונים והאחרונים ,וכן על
סמך דברי בעל "לב אהרון" המופלאים והרואה הגדול של תקופתנו :הראי"ה קוק זצ"ל ,באופן שהלימוד הוא מאד ממשי
ואקטואלי .בקורס נעיין על פי המפרשים והרחבת חז"ל ,ראשונים ואחרונים ,בדמויות השונות של מספר שופטים מרכזיים,
דרכי הנהגתם והתמודדות של הנהגת עם המשתרש בארצו וצריך לעמוד מול אתגרים קשים מבית ומחוץ.

תיאור הקורס:

בקורס "דמויות בספר שופטים" נסקור את תקופת השופטים" ,תקופת מעבר" בין דור המדבר ל"תקופת המלכות" בה עולה על
המפה היעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש" .תקופת השופטים תקופה קשה היא מאד ,של עם המתנחל בארצו" ,יורד
למציאות הארצית" וכל סיבוכי ההתאקלמות בארץ צפים ועולים נסקור את התקופה הזאת עלפי הראשונים והאחרונים ,וכן על
סמך דברי בעל "לב אהרון" המופלאים והרואה הגדול של תקופתנו :הראי"ה קוק זצ"ל ,באופן שהלימוד הוא מאד ממשי
ואקטואלי .בקורס נעיין על פי המפרשים והרחבת חז"ל ,ראשונים ואחרונים ,בדמויות השונות של מספר שופטים מרכזיים,
דרכי הנהגתם והתמודדות של הנהגת עם המשתרש בארצו וצריך לעמוד מול אתגרים קשים מבית ומחוץ.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

שרש חטא דור השופטים  /התעלמות ההנהגה הרוחנית

2

אפיונם אפיונם של השופטים של השופטים  /סנגוריה על ישר  /סנגוריה על ישראל  1אל )שיעורים (3

3

נסיון ישראל בידי הגויים )שיעורים (46

4

דבורה הנביאה )שיעורים (79

5

גדעון שעור 10

6

אבימלך שעור 11

7

שמעון שעור 12

8

שלש עבירות שעור 13

חובות הסטודנט
בקורס:

א .הכנה )לימוד עצמי( לקראת כל שיעור ב .השתתפות פעילה .ג .הבאת ספר מראות גדולות.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

בקורס:
אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב
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