
 

 

 

 עיקרי התכנית – רוח צעירה לתלמידי תיכון מצטיינים

 

התכנית נועדה להציג את הרעיונות המרכזיים בתרבות המערב, כולל התרבות היהודית, בהתפתחותם הרעיונית וההיסטורית. היא 

ביהדות ובעולם היווני. האמצעי מאורגנת כך שתעקוב אחר התפתחותם של הרעיונות המרכזיים בתרבות המערב משורשיהם 

המרכזי להוראת רעיונות אלה הוא קריאת טקסטים קנוניים או קלאסיים מכל תקופה. התלמידים קוראים טקסטים מגוונים 

טקסטים דתיים, פילוסופיים או ספרותיים, תעודות היסטוריות ויצירות אמנות אחרות מהתקופה. הרעיונות הנדונים  –מהתקופה 

ופן מופשט או רק דרך ביטויים באירועים ובפעולות, אלא בעיקר כפי שהוצגו ונידונו בטקסטים מקוריים של הוגים לא מוצגים בא

לרוב ואנו מסתמכים על  ויוצרים בני התקופה. למרות שאיפתנו שטקסטים רבים ככל האפשר יקראו במלואם, הדבר לא אפשרי

קראים בתוך ההקשר הרעיוני הנלמד בתוכנית וכך מודגשים רק . מטבע הדברים, הטקסטים נקריאה בחלקים עיקריים שלהם

היבטים מסוימים שלהם. בחירת היסוד המארגן של התכנית והאמצעי העיקרי שלה מבוססת על תפישתנו שהכרת ההיסטוריה של 

 הרעיונות דרך קריאת טקסטים היא השלד בהשכלתו של אינטלקטואל ויסוד של החינוך ההומניסטי.

התכנים מאורגנים על פי סדר היסטורי, ובנויים לפי תמות תרבותיות מכתה י ועד כתה יב.  -במשך שלוש שנים  נלמדתהתכנית 

בכל תקופה. בכיתה י עוסקים ביוון ורומא של העת העתיקה, בכיתה יא בשלהי העת העתיקה וימי הביניים ובכיתה יב מרכזיות 

ובתכנים הוא מהלך הדרגתי של פיתוח מיומנויות קריאה וכתיבה עיונית. בעת החדשה. רכיב מרכזי בתכנית לצד העיסוק בטקסטים 

המשימה הקבועה של התלמידים היא קריאה של הטקסטים הנלמדים, וכן מבחני בית ותרגילי כתיבה מדי כמה שבועות. במשך 

סיורים תבצעים מדי שנה שעות אקדמיות. מעבר לכך מ 4שנת הלימודים מתקיים מפגש שבועי קבוע בשעות אחרי הצהריים באורך 

הכוללים לינה ופעילות לימודית וחברתית אינטנסיבית. הלמידה בכל כיתה מונחית על ידי מורה לימודים וכן סמינרים בני יומיים 

 מתאם שמלמד את רוב השיעורים ומשלב הרצאות אורח מדי כמה מפגשים.

 

 העת העתיקה –( שנה א )כיתה י

 

נה התלמידים עורכים היכרות עם טקסטים נבחרים מן העולם הקלאסי של יוון ורומא. התכנים מתחלקים לשלושה בשנה הראשו

הסיודוס  –מיתוס, פילוסופיה, תרבות והיסטוריה. בחלק הראשון נקראים ראשי המחברים היוונים בתקופה הארכאית  –חלקים 

ין החלק הראשון לחלק השני מושם דגש על הופעתה של והומרוס, ואחר כך את הסוגה הקלאסית של טרגדיה. במעבר ב

הולדת הלוגוס מתוך המיתוס. בחלק השלישי עורכים התלמידים היכרות עם הכתיבה ההיסוריוגראפית  –הרציונאליות היוונית 

תולדות רומא והאתנולוגית של הרודוטוס ותוקידידס, ואז מתוודעים דרך כמה היסטוריונים, כמו גם דרך פלוטרכוס הביוגרף, עם 

מהיווסדה ועד למשבר וראשית האימפריה בתקופת אוגוסטוס. לצד כל אלה מוקדשים שיעורים מיוחדים לפיתוח מיומנויות 

 טקסטואליות הנדרשות לשם קריאה וכתיבה

 

 

 טקסטים עיקריים מטרות עיקריות הנושא

ביטויים שונים של מיתוסים תוך היכרות עם  מיתוס

מקורות מיוון הארכאית. דיון שימת דגש על 

במושג מיתוס וגלגוליו השונים במשך 

 ההיסטוריה

 תיאוגוניההסיודוס, 

 אנומה אליש

 יחזקאל קויפמן, קטעים מתוך תולדות  האמונה הישראלית

 אודיסיאהואיליאדה הומרוס,  

 שתי טרגדיות יווניות נבחרות

מרכזיים היכרות עם נושאי דיון ודרכי דיון  לוגוס

 בפילוסופיה הקלאסית.

 אפלטון, אפולוגיה

 המדינהאפלטון, 

 , פוליטיקהאתיקה ,מטאפיסיקהאריסטו, 



 

 

תרבות 

 והיסטוריה

היכרות עם הכתיבה האתנוגראפית, 

ההיסטוריוגראפית והביוגראפית בעת 

 העתיקה.

היכרות עם ההתפתחות והאתגרים של 

  הרומית בתקופה הקלאסיתהמדינה 

 הרודוטוס, היסטוריה

 תוקידידס, היסטוריה

 חיי אלכסנדר, יוליוס קיסר, קאטו הצעירפלוטרכוס, 

 היסטוריהפוליביוס, 

 איינאיסורגיליוס, 

 

 

 שלהי העת העתיקה וימי הביניים – שנה ב )כתה יא(

 

עוסקת בכמה תמות תרבותיות מרכזיות הנוגעות למעבר בין העת העתיקה לעת החדשה. במחצית הראשונה הטקסטים  השנה השניה

הנקראים נחלקים לשתי תמות מרכזיות. ברבעון הראשון התלמידים עוקבים אחרי המתח והמיזוג התרבותי הכרוכים במפגש בין 

מויותיו בנצרות הקדומה. ברבעון השני הציר התוכני הוא התפתחותו היהדות להלניזם מראשיתו, דרך מרד החשמונאים ועד להתגל

של הספר הקדוש ושל העולם העשיר של הפרשנות מספר היובלים ועד לקוראן דרך מקורות נוצריים וספרות חז"ל. במחצית השניה 

 ו של האדם בתוך הקוסמוס.חברה תרבות דת ומדינה, ותפיסת מקומ –מתוודעים התלמידים לשתי תמות מרכזיות של ימי הביניים 

 

 טקסטים עיקריים מטרות עיקריות הנושא

היכרות עם המפגש בין שני  אתונה וירושלים 

המקורות המרכזיים של 

 –התרבות המערבית 

התרבות היוונית והתרבות 

היהודית, דרך קריאה 

בטקסטים פילוסופיים 

ודתיים מיהדות בית שני ומן 

 הנצרות הקדומה

 הבריאהעל פילון, 

 ספר מקבים א וספר מקבים ב

 הבשורה על פי יוחנן

 האיגרת אל הרומאים

 וידוייםאוגוסטינוס, 

 

הטקסט  –מהתגלות לפרשנות 

הקדוש וגלגוליו ביהדות בנצרות 

 ובאיסלאם

היכרות עם התגבשות מושג 

הספר הקדוש בדתות הספר, 

ועם היחס לטקסטים 

ופרשנות מחתימת המקרא 

 ועד לקוראן

 היובליםספר 

 הבשורה על פי מתי

 קטעים נבחרים –מדרש הלכה ומדרש אגדה 

 משנה מסכת ברכות

 בלי מסכת ברכותבתלמוד 

 קטעים מן הקוראן

 קטעים מן החדית'

חברה תרבות דת ומדינה בימי 

 הביניים

היכרות היווצרות הסדר של 

ימי הביניים דרך התמסדות 

הנצרות והאיסלאם כמוסדות 

 ל הסדר התרבותי.מרכזיים ש

 ביאוולף

 שירת רולאן

 הביוגראפיה של אינהרד

 האיגרת האפיפיורית של גרגוריוס השביעי

 קורות המלחמה הקדושהאמברואז, 

בימי הביניים  והקוסמוסהאדם 

 הביניים 

היכרות עם אופנים שונים של 

תפיסת העולם בימי הביניים 

היררכיות ארציות  –

ושמיימיות, סכולסטיקה, 

 מיסטיקה וקוסמולוגיה.

 אלפאראבי, דעותיהם של אנשי העיר המעולה

 רס"ג, אמונות ודעות

 רמב"ם, מורה נבוכים

 אלע'זאלי, הפודה מן התעיה

 מייסטר אקהארט, שתי דרשות



 

 

 יתדנטה, הקומדיה האלה

 אבן גבירול, כתר מלכות

 

 

 העת החדשה – שנה ג )כתה יב(

 

בשנת הלימודים השלישית עוסקים התלמידים בהיכרות עם היסודות התרבותיים שעליהם בנוי העולם שלנו. ראשית העת החדשה 

המאוחרת על סמך הנאורות הרנסנס, גילוי אמריקה הרפורמציה והמהפכה המדעית; והעת החדשה  –על סמך ארבעה יסודות 

וההתנגדות לה ועל סמך המהפכה התעשייתית. בסיום השנה מתוודעים התלמידים לטקסטים יסודיים מן המאה התשע עשרה 

 המכינים את הקרקע לעולם העכשווי ממש.

 

 טקסטים עיקריים מטרות עיקריות הנושא

היכרות עם שינוי תפיסת  מהומניזם לרפורמציה

ס מקומו של האדם ביח

לעולמות הידע וביחס לאל 

תרבות ברנסאנס וב

 רפורמציהה

 דקאמרוןבוקאצ'ו, 

 נאום על כבוד האדםפיקו דלה מירנדולה, 

 על חירות האדם הנוצרי ;התזות 95מרטין לותר, 

 מילטון, גן העדן האבוד

 שייקספיר, חלום ליל קיץ

 –ספקנות חדשה ועולם חדש 

ערעור הוודאות של ימי הביניים 

 וגילוי אמריקה

ערעור התמונה הימי 

גילוי "העולם  –ביניימית 

החדש" והתגלותה של 

ספקנות חדשה שהובילה 

לראשיתו של המדע 

 המודרני

 שבחי הסכלותארסמוס, 

מונטין, "על נוקדנותם של המורים"; "על הקניבלים"; 

 "מצוות אלוה יש לשפוט בדרך מפוכחת"

המחשבה או מתוך קופרניקוס, קפלר, בייקון, דקארט, גליל

 הפיסיקאלית בהתהוותה

 דקארט, הגיונות

 מאמר תיאולוגי מדיניברוך שפינוזה, 

 הובס, לוייתן

היכרות עם רעיון הקידמה  נאורות וקידמה?

המבוססת על תפיסות 

, וכן על הביקורת הנאורות

 של מושג הקידמה

 קאנט, מהי נאורות?

 קנדידוולטיר, 

 על הממשל המדינילוק, 

 רוסו, האמנה החברתית

 הצהרת העצמאות האמריקנית

 וולסטונקרפט, הגנה על זכויות האישה

 דאגלס, עבד אמריקני

 עושר העמיםסמית', 

 מרקס ואנגלס, המניפסט הקומוניסטי

 על החירותמיל, 

 המדע העליזניטשה, 

 שבחי הבעש"ט

 דרווין, מוצא המינים

 איוואן איליץ'טולסטוי, מות 

 פשר החלומותרויד, פ

 


