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 חתשע" –מערכת השיעורים במסלול למקרא 

 121-1סימן  –תואר ראשון 
 מקרא:

 שיעור שנתי –ש"ש 

 שיעור סמסטריאלי –ש"ס 

 סמינר  –ס' 

 פרוסמינריון -פרו"ס 

 

 קורסי חובה שנה א

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 421121 11-12ב'  א 2 "שש ד"ר דניאל ויינשטוב יסודות הלשון –מבוא לעברית מקראית  121-1-2691

בים ללמוד תלמידי מקרא מחוי

בסמסטר ב גם את הקורס שמספרו 

121-1-2641 

יכולים ללמוד  – פתוח גם לכלליים

 כל קורס בנפרד

121-1-2641 
הזמנים, הניבים  –מבוא לעברית מקראית 

 והסוגות
  11-12ב'  ב 2 "שש ד"ר דניאל ויינשטוב

תלמידי מקרא מחויבים ללמוד 

בסמסטר א גם את הקורס שמספרו 

121-1-2691 

יכולים ללמוד  – פתוח גם לכלליים

 כל קורס בנפרד

121-1-1411 
 –מן השופט האחרון ועד למלך הראשון 

 א -יב -עיונים בשמואל א א
 96ציון עובר  201141 19-11ג' א 2 "שש ד"ר חגית טרגן

121-1-1011 
 –האחרון ועד למלך הראשון מן השופט 

 ב -יב -עיונים בשמואל א א
 96ציון עובר   19-11ג'  ב 2 ש"ש ד"ר חגית טרגן

  641111 11-12ג'  א 2 "שש ד"ר ערן ויזל א –הפרשנות היהודית בימי הביניים  121-1-1621

   11-12ג'  ב 2 "שש ד"ר ערן ויזל ב –הפרשנות היהודית בימי הביניים  121-1-1622

121-1-1411 
מסע בעקבות הנוסח המקורי של התנ"ך 

 לביקורת נוסח המקרא
 601241 10-19ב'  א 2 "סש ד"ר עתר לבנה

 ניתן כקורס כללי, 

 96ציון עובר 

 96ציון עובר   10-19ב'  ב 2 "סש ד"ר עתר לבנה הדרכה ביבליוגרפית 121-1-1461

 סמסטר א –בחינת בקיאות  121-1-2411
תקופת ההרשמה לקורסים. המועד ייקבע במהלך הסמסטר ויתקיים באחד מימי יש להירשם במהלך 

  השישי

 96ציון עובר 

 הציון לא משתקלל בממוצע הכללי

 סמסטר ב –בחינת בקיאות  121-1-2421
יש להירשם במהלך תקופת ההרשמה לקורסים. המועד ייקבע במהלך הסמסטר ויתקיים באחד מימי 

 וצע הכללי. הציון לא משתקלל לממהשישי

 96ציון עובר 

 הציון לא משתקלל בממוצע הכללי

 סיור לימודי 121-1-4111
המועד הסיור ויעדו ייקבעו במהלך הסמסטר  –יש להירשם בסמסטר ב בתקופת ההרשמה לקורסים 

 שימו לב, עליכם להשתתף בסיור לימודי אחד במהלך התואר כולו –השני 
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 קורסי חובה שנה ב'

 מרצה קורסשם  מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 641211 11-12ד'  א 2 "סש ד"ר חיים דיהי ארמית מקראית 121-1-2401
לתלמידי המחלקה ללשון פתוח גם 

 ללימודים כללייםו

121-1-1661 
מי כתב את התנ"ך? תהליכי התהוות ספרות 

 המקרא 
 421211 19-11ב'  א 2 "שש ד"ר ערן ויזל

בים ללמוד תלמידי מקרא מחוי

בסמסטר ב גם את הקורס שמספרו 

121-1-2461 

יכולים ללמוד  – פתוח גם לכלליים

 כל קורס בנפרד

121-1-2461 
מי כתב את התנ"ך? תהליכי התהוות ספרות 

 המקרא
  19-11ב'  ב 2 "שש ד"ר ערן ויזל

בים ללמוד תלמידי מקרא מחוי

גם את הקורס שמספרו  אבסמסטר 

121-1-1661 

יכולים ללמוד  – פתוח גם לכלליים

 כל קורס בנפרד

121-1-1491 
תולדות עם ישראל בתקופת המקרא 

 מהאבות ועד כינון המלוכה
 61/12/ 11-12א'  א 2 "שש ד"ר עודד תמוז

בים ללמוד תלמידי מקרא מחוי

בסמסטר ב גם את הקורס שמספרו 

121-1-1261 

יכולים ללמוד  – פתוח גם לכלליים

 רס בנפרדכל קו

121-1-1261 
 –מבוא לתולדות ישראל מתקופת המקרא 

 מכינון המלוכה ועד לשיבת ציון
  11-12א'  ב 2 "שש ד"ר עודד תמוז

בים ללמוד תלמידי מקרא מחוי

בסמסטר א גם את הקורס שמספרו 

121-1-1491 

יכולים ללמוד  – פתוח גם לכלליים

 כל קורס בנפרד

121-1-/191 

דיוקן של תרבות  –תרבות מסופוטמיה 

 א –שעברה מן העולם 

 )פרו"ס שנה ב'(

 96ציון עובר בפרו"ס  /11/4/ 19-11א'  א 2 פרו"ס ד"ר עודד תמוז

121-1-1126 

דיוקן של תרבות  –תרבות מסופוטמיה 

 ב –שעברה מן העולם 

 )פרו"ס שנה ב'(

 96ציון עובר בפרו"ס   19-11א'  ב 2 פרו"ס ד"ר עודד תמוז

121-1-2941 
 א – חוקת ספר דברים –רה מעודכנת תו

 )טקסט חובה שנה ב'(
 96ציון עובר  201141 12-14ג'  א 2 "שש ד"ר עתר לבנה

121-1-2901 
 ב –חוקת ספר דברים  –תורה מעודכנת 

 )טקסט שנה ב(
 96ציון עובר   12-14ג'  ב 2 "שש ד"ר עתר לבנה

  421641 10-19ד'  א 2 "סש ד"ר דוד גלעד מבוא לתרגומים ארמיים 121-1-1111

 סמסטר א –בחינת בקיאות  121-1-2411
יש להירשם במהלך תקופת ההרשמה לקורסים. המועד ייקבע במהלך הסמסטר ויתקיים באחד מימי 

 השישי
 96ציון עובר 

 סמסטר ב –בחינת בקיאות  121-1-2421
יים באחד מימי יש להירשם במהלך תקופת ההרשמה לקורסים. המועד ייקבע במהלך הסמסטר ויתק

 השישי
 96ציון עובר 
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 קורסי חובה שנה ג'

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

121-1-1241 

 –מיתוסים של ימי קדם 

המקרא והמיתולוגיה 

 האוגריתית

 201/41 24-10ד'  א 2 "שש ד"ר יונתן יוגב

 המקראבמקור הקורס: ספרות אוגרית וספרות 

תלמידי מקרא מחויבים ללמוד בסמסטר ב גם את 

 121-1-21/1הקורס שמספרו 

יכולים ללמוד כל קורס בנפרד  – פתוח גם לכלליים

תנאי הרשמה לקורס לתלמידי מקרא: ציון עובר 

 בקורסים ארמית מקראית ועברית מקראית  

121-1-2431 
ספרות  –אלים וגיבורים 

 וספרות אוגרית המקרא
  24-10ד'  ב 2 "שש ד"ר יונתן יוגב

 במקור הקורס: ספרות אוגרית וספרות המקרא

תלמידי מקרא מחויבים ללמוד בסמסטר א גם את 

 121-1-1241הקורס שמספרו 

יכולים ללמוד כל קורס בנפרד  – פתוח גם לכלליים

תנאי הרשמה לקורס לתלמידי מקרא: ציון עובר 

 ת  בקורסים ארמית מקראית ועברית מקראי

121-1-194/ 

פרקים נבחרים בספר ירמיהו 

 א –

 )טקסט שנה ג( 

 421641 19-11ד'  א 2 "שש ד"ר דוד גלעד

 

121-1-1941 

פרקים נבחרים בספר ירמיהו 

 ב –

 )טקסט שנה ג( 

  11-19ד'  ב 2 "שש ד"ר דוד גלעד

 

121-1-441/ 
ספרות החכמה: ספרות מעשית 

 וספרות עיונית
 4212419 12-40ב'  א 1 ס' ד"ר טובה פורטי

 44ציון עובר 
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 קורסי בחירה לכל השנים

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

121-1-4461 
כוחניות, סקס, שקרים ומרמה 

 במקרא

פרופ' שמיר 

 יונה
 פתוח גם ללימודים כלליים 201142 12-14ד'  א 2 "סש

 פתוח ללימודים כלליים 421216 19-11ג'  א 2 "סש ד"ר עודד תמוז ה בעת העתיקהתורת המלחמ 121-1-4400

121-1-/161 
סוגיות בתולדות הדת 

 המקראית
   12-14ד'  ב 2 "סש ד"ר דוד גלעד

121-1-4114 
אדם הראשון, החטא הקדמון 

 והגירוש מגן עדן
 פתוח ללימודים כלליים 201142 12-14א'  א 2 ש"ס ד"ר אלעד פילר

121-1-4119 
תאוות, פיתויים וווידוים 

 בפרשנות המקרא העתיקה
 פתוח ללימודים כלליים  12-14א'  ב 2 ש"ס ד"ר אלעד פילר

121-1-41/6 
המקרא בשירה העברית 

 המודרנית
 פתוח ללימודים כלליים 201142 14-40ג'  א 2 ש"ס ד"ר ערן ויזל

121-1-/421 
אהבה ותשוקה במקרא, או: 

 השירים איך קוראים בשיר
 פתוח ללימודים כלליים  14-40ג'  ב 2 ש"ס ד"ר ערן ויזל

 

 שפה עתיקה

 . בשנת תשע"ח לא יילמד הקורס אכדית.החל משנת הלימודים תשע"ח לימודי האכדית במחלקה יינתנו לסירוגין אחת לשנתיים
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 חתשע" –מערכת השיעורים במסלול למקרא 

 121-2סימן  –תואר שני 

 מרצה סשם קור מספר קורס
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 הערות

  421149 12-40ג'  א 1 "סש פרופ' שמיר יונה חקר השירה המקראית 121-2-41/6

121-2-1491 
מהותה  –הנבואה הישראלית 

 א –וסוגיה 
 11-12ג'  א 2 'ס ד"ר דוד גלעד

או      6412/4

421149 

 

121-2-1441 
ה מהות –הנבואה הישראלית 

 ב –וסוגיה 
  11-12ג'  ב 2 'ס ד"ר דוד גלעד

 

121-2-4409 
 –פרשנות המקרא בקומראן 

 א
 421149 19-11ג'  א 2 'ס ד"ר עתר לבנה

 

121-1-4469 
 –פרשנות המקרא בקומראן 

 ב
  19-11ג'  ב 2 'ס ד"ר עתר לבנה

 

121-2-4460 
יחיד וחברה בחוכמה 

 המקראית
 421641 24-10ג'  א 2 "סש ד"ר טובה פורטי

בימים בהם לא יתקיים סמינר מחלקתי השיעור יילמד 

 19:44-10:44בין 

   12-40ג'  ב 1 'ס ד"ר דליה עמארה הנביא הושע וספרו 121-2-4169

121-2-4110 
ספרות המקרא על רקע 

 תיק ותרבותועהעולם ה
  24-10ג'  ב 2 "סש ד"ר עודד תמוז

 

121-2-4141 
חובה  -א'   –סמינר מחלקתי 

 מידי שנה א'לתל
 421121 10-19ג'  א 4.6 ס' מורי המחלקה

 

121-2-1141 
  -ב'  –סמינר מחלקתי 

 )חובה לתלמידי שנה א'
  10-19ג'  ב 4.6 ס' מורי המחלקה

 

121-2-1112 
חובה  –ג'  –סמינר מחלקתי 

 לתלמידי שנה ב'
 111441 10-19ג'  א 4.6 ס' מורי המחלקה

 

121-2-1142 
חובה  –ד'  –סמינר מחלקתי 

 לתלמידי שנה ב'
  10-19ג'  ב 4.6 ס' מורי המחלקה

 

 תאריכי ונושאי הסמינר יפורסמו ע"ג לוח המודעות של המחלקה ובאמצעות הודעות דוא"ל לסטודנטים
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 מסלול מחקרי

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 הערות

 לקהמורי המח מחקר מודרך 121-2-1411
הדרכה 

 אישית
   א 2

 

 מורי המחלקה מחקר מודרך 121-2-1461
הדרכה 

 אישית
   ב 2

 

   א 1  מורי המחלקה עבודת גמר 121-2-6661
 

    ב 1  מורי המחלקה עבודת גמר 121-2-6662

   א+ב 4  מורי המחלקה עבודת גמר ללא נק"ז 121-2-4444
 

     

  לתלמידי תואר שני ליבה אפשרייםקורסי 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום1שעה סמסטר נק"ז

 הערות

   10-19ב'  ב 2 "סש ד"ר עתר לבנה הדרכה ביבליוגרפית 121-1-1461

121-1-1411 

מסע בעקבות הנוסח המקורי 

של התנ"ך לביקורת נוסח 

 המקרא

 601241 10-19ב'  א 2 "סש ד"ר עתר לבנה

 

121-1-1661 
התנ"ך? תהליכי מי כתב את 

 התהוות ספרות המקרא
 421211 19-11ב'  א 2 "שש ד"ר ערן ויזל

 

121-1-2461 

מי כתב את התנ"ך? תהליכי 

התהוות ספרות המקרא מי 

 כתב

  19-11ב'  ב 2 "שש ד"ר ערן ויזל

 

121-1-2691 
 –מבוא לעברית מקראית 

 דות הלשוןיסו

ד"ר דניאל 

 ויינשטוב
 421121 11-12ב'  א 2 "שש

 

121-1-2641 
 –מבוא לעברית מקראית 

 הזמנים, הניבים והסוגות

ד"ר דניאל 

 ויינשטוב
  11-12ב'  ב 2 "שש

 

 641211 11-12ד'  א 2 "שש ד"ר חיים דיהי ארמית מקראית 121-1-2401
 

 

 


