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 תיאור הקורס

היא להפגיש את  תכליתושלהי העת העתיקה. הקורס יתמקד במסורות יהודיות על משה מן התנ"ך ועד 
התלמידים עם מגוון מסורות המתארות את מנהיג העם ולעמוד על האופן שבו קבוצות יהודיות שונות 
עיצבו את דמותו כך שתשרת את דמותן שלהן ותקרין מסמכותה עליהן. סיפור עליית משה לשם קבלת 

מוד נתוודע לקורפוסים במוקד הדיונים. במהלך הלימדו יע מאגיים מזה,-מזה, וכוחותיו הנסייםהתורה 
הלניסטית, -, מקרא, ספרות חיצונית, ספרות יהודיתמגוונים בספרות העברית והיהודית בעת העתיקה

  ספרות חז"ל, ספרות הסוד הקדומה וספרות מאגית, ונקרא בהם על פי העניין. 
 

 פרשיות לימוד

 הקורפוסים היהודיים מן העת העתיקה והתקופה הביזנטית 
 על הר סיניבנקרת הצור, במגיפה, עה, על הים, במדבר, בחצר פר – תורה 
 בין מצביא לפילוסוף בכתבי יחזקאל הטרגיקון, ארטפנוס ופילון  – ספרות יהודית הלניסטית

 מאלכסנדריה
  והתורה השטן, משה –ספר היובלים 
  המטה הפלאי, קבלת התורה, כוח התפילה, פטירת משה –משה רבנו בספרות חז"ל 
  העלייה למרום והמלאכים –והמרכבה ספרות ההיכלות 
  החרב המאגית של משה –משה אבי המכשפים 
 

 דרישות אקדמיות והרכב הציון

 חובת נוכחות בשיעורים 
  אחוזים 100 –מסכמת בחינה 
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