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Abstract 
This MOOC aims to introduce the complex character of the biblical Elijah 
and elucidate his difficult prophetic role. Elijah's zealous loyalty to God is 
unequivocal, and he battles the worship of the Baal, which has become 
prevalent throughout the Land of Israel in his time. The MOOC will elucidate 
the biblical background for Elijah's actions and various possible 
interpretation of this complex text.  

In January 2016, our MOOC proposal on Elijah was accepted, and we began 
developing Herzog College's first MOOC. We were happy to embrace this 
important challenge, and develop a MOOC that enable in-depth study of 
biblical texts, based on Herzog's rich experience in this field. 

Since this is our first MOOC, we documented every stage of the process, 
from initial planning to final implementation. This poster presents the central 
junctures of the process, and the considerations behind our decisions as a 
foundation for developing future MOOCs.  

Keywords: Technological measures, 21st century skills, Judaism and 
technology, online courses, online Bible study, MOOC development, 
MOOC. 

 תקציר
היא להפגיש את הלומד עם דמותו המורכבת של אליהו ועם  MOOC-מטרת ה

תפקידו כנביא. בקריאה פשוטה אליהו מובן כנביא קנאי הנאמן לה' בצורה 
מוחלטת ומתוך כך הוא נאבק בפולחן הבעל הנטמע בישראל, אולם כאשר 

 Mooc-מתעמקים בפסוקים נחשפת תמונה מורכבת ומרובת פנים. במהלך ה
נבאר את הרקע למעשי אליהו ואת האפשרויות הפרשניות השונות הגלומות 

מתיאור מאבק בין ה' לאליהו על קנאותו ועד לתיאור  ,בתוך פרטי הסיפור
 שיתוף פעולה יוצא דופן בין ה' לאליהו בעולם הנביאים. 

לעיסוק במערכת היחסים של  Mooc-בדמותו של אליהו כנביא פותחת פתח 
 .כללי עם ה' ועם עמם הנביאים באופן

 MOOC, התבשרנו על כך שהתקבלה ההצעה שלנו לבניית קורס 2016בינואר 
 ראשון שיעסוק בפרקי התנ"ך העוסקים בפעילותו של אליהו הנביא. 
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קורס  2016ניגשנו לביצוע המשימה במטרה להעלות לקראת שנת הלימודים 
MOOC ם משמעותיים:ראשון של המכללה. ראינו בהזדמנות הזו שני אתגרי 

הראשונות שיאפשרו למידה  MOOC-להיות חלק מפיתוח תבניות ה . 1
משמעותית של תנ"ך לקהל הרחב, על בסיס הניסיון העשיר של המכללה 

 במחקר ופיתוח בתחום. 
 MOOC-להיות אבן בוחן שתאפשר לנו כמכללה להעריך את ההיתכנות של ה . 2

 לקורסים המועברים במכללה. והמודלים הפדגוגיים הנבנים סביבו כחלופה

לאור זאת, תיעדנו את התהליך כולו, החל מהתכנון ועד למימוש הסופי. תהליך 
התכנון הפדגוגי של הקורס התברר כאתגר הגדול ביותר שהתמודדנו אתו 

. הסוגיה הראשונה שהתמודדנו בה היתה באיזה סוג MOOC-במהלך בניית ה
טים, סוג הפעילויות, וכו'. סוגיה נוספת אורך הסר פיתוח פדגוגי לבחור, מה יהיה

 משמעותית היתה דרך קבלת ההחלטות לגבי סוג הסרטים עליהם יתבסס
 .MOOC-ה

בפוסטר זה, נציג את צמתים המרכזיות של התהליך ואת השיקולים בקבלת 
 נוספים. MOOCההחלטות כבסיס לפיתוח קורסי 

 ., מוקMOOCתבנית למידה מתוקשבת בתנך, , קורסים אונליין מילות מפתח:
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