
 

 

1 

 

 
 

  14/03/2017תאריך עדכון : 
 
 

    קערות ההשבעה המאגיות
 
  30182/01 מס' הקורס :

 ד"ר מיכאל שניידר   שם המרצה :

   (מתוקשב) סוג הקורס : הרצאה

 

 תשע"ח  שנת הלימודים  : 

 אסמסטר :  

 ש"ש   1 היקף שעות  : 

 
 [subject בשורת שם הקורסמומלץ לכתוב ]  il.commsbeny@hotmaכתובת 

 
 דף הקורס באינטרנט:

1 )http://lemida.biu.ac.il 
 

 :דף כללי לקורסים שלי
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 א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(:
הכיר חומרים המיסטיים והמאגיים של הגניזה הקהירית. כמו בתחומים ל –מטרת הקורס 

אחרים, הגניזה מספקת שפע של טקסטים שלא ידועים משום מקום אחר וכן את הנוסחים 
המוקדמים החיבורים המוכרים שעשויים לשפוך עליהם אור רב. מתוך החומר המאגי  הרב 

 נבחר טקסטים אחדים שקרובים לספרות ההיכלות.

 )רציונל, נושאים( תוכן הקורס:ב. 
נסקור את תולדות המחקר של הגניזה, סוגי החומר המצוי בה, תקופה. נכיר את הכלים 
המאפשרים גישה לחומרי הגניזה. נלמד טקסטים ששייכים לספרות ההיכלות ונשווה אותם 

 יבורים שהתגבשו במסורת המאוחרת. לח

 לוגיה, מרצים אורחים()שיטות ההוראה, שימוש בטכנו מהלך השיעורים: 
תוך התייחסות לבעיות הפיענוח, השווה עם מהדורות האחרות. דיון  קריאת בטקסטים

 בתפיסות המיסטיות המשתקפות בטקסטים
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 

  הגניזה הקהירית. תולדות התגלית והמחקר  .1
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  מוצאם וזמנם של כתבי הגניזה  .2

  היד והמהדורות. סינופסיס של שפרספרות ההיכלות, כתבי   .3

  קטעי ההיכלות רבתי מן הגניזה  .4

  כנ״ל  .5

  כנ״ל  .6

  שיעור קומה מן הגניזה  .7

  כנ״ל  .8

  כנ״ל  .9

  מקבילות לחונך ג׳  .11

  כנ״ל  .11

  שבע דאליהו זכור לטוב  .12

  כנ״ל  .13

  כנ״ל  .14

 
 בסוף השנה. עבודה: קריאה, השתתפות וחובות / דרישות / מטלות 

 רובו של החומר הנלמד נמצא באתר הקורס :וספרי עזר נוספים (textbooks) ספרי הלימוד
 

 372-354ט( ״תרביץ, לח )תשכ  גרינולד, איתמר. 'קטעים חדשים מספרות ההיכלות׳
מיתוס, ריטואל ומיסטיקה,  , קטעים חדשים מספרות ההיכלות מגניזת קהיר׳ בוהק, גדעון.   ׳

 655-669)תשע״ד( 
תרביץ פב  , היכלות גנוזים: לקראת שחזור חיבור היכלות לא ידוע מגניזת קהיר׳ גדעון. ׳בוהק, 

    407-446)תשע"ד(, עמ׳ 
( תשע״ג) י מגילות  בוהק, גדעון. מקומראן לקהיר: תולדותיה וגלגוליה של נוסחה לגירוש שדים,

163-179    
תורת הסוד היהודית בתקופת  בוהק, גדעון. בראשית ראשית בגימטרייה: מקורות חדשים לחקר

 .513-529  תשע"ה(, עמ׳)  כרך פג , התלמוד והגאונים תרביץ
שלום, גרשם. שדים, רוחות ונשמות: מחקרים בדמונולוגיה מאת גרשם שלום, בעריכת א' ליבס, 
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