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15.11.2018  

  טתשע" –תכנית לימודים לתואר שני במקרא 
  

  : רכזת לענייני סטודנטים

  6304538-08 -, פקס elsimion@bgu.ac.il 6304559-08 -טלפון ישיר  -מיון יט סבאליז

  

  מטרת התוכנית

, לכל בוגרי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים בתואר התוכנית מיועדת לאוהבי ספר הספרים

ובפרט למורים בעלי תואר ראשון במקרא ובמקצועות אחרים במדעי הרוח. שני מרתק, 

 במסגרת התכנית יילמדו גם נושאים מתחומי דעת קרובים כגון תולדות עם ישראל בתקופת

  המקרא וארכיאולוגיה.

  

מטרותיה העיקריות של התכנית הן להרחיב ולהעמיק את הידע של המורים לתנ"ך, ולהסב 

יסודיים. אופיים של הקורסים לתואר -מורים מתחומי דעת אחרים ללמד מקרא בבתי הספר העל

  שני ודרכי הוראתם מאפשרים למורים ממקצועות אחרים להשתלב בהם על נקלה.

  

  נק"ז) 40(נתיב כללי 
   ובבחינת גמר.נק"ז,  40על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 

  
  תכנית הלימודים בנתיב הכללי ללא עבודת גמר:

  סה"כ נק"ז לתואר  קורסי בחירה מהחטיבה  קורסי חובה מהתואר השני

  נק"ז 40  נק"ז 8עד   נק"ז 32

  

  אין השלמות.. סמסטרים, בשנה קלנדרית 3 –משך הלימודים 

  

  ימי הלימוד 

למעט סמסטר . 14:00-20:00בין השעות ( 'ג-, ימים א' והלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע

  ).12:00-20:00בין השעות בו יתקיימו הלימודים קיץ תשע"ט 



 

  

  :Fax  972-8-6304538פקס:  972-8-6304531 �  8410501שבע -באר 653שד' התמרים, אילת. ת.ד 
Sheva, 84105, Israel-Eilat. P.O.B. 653 ,BeerHatmarim Blvd.  ,http://www.bgu.ac.il/eilat  

 

  

  תנאי רישום

  לפחות (בכל תחום).  80תואר ראשון בממוצע 

  תכנית לימודים להמחשה בלבד:
  

  סמסטר א' תשע"ט 

  יום שלישי  ראשוןיום   שעות 
תיקונים תיאולוגיים בנוסח   14:00-16:00

  קורס מתואר ראשון-המקרא
קורס מתואר -תולדות עם ישראל
  ראשון

סמינר חלק -דין פלילי ודין אזרחי   16:00-18:00
  א'

  סמינר חלק א'-ספר מלכים

  מקורות חיצוניים  יוונית תרגום השבעים  18:00-20:00
  

  

  סמסטר ב' תשע"ט

  יום שלישי  יום ראשון  שעות 
  סמינר חלק ב'-ספר מלכים  המיתולוגיה הישראלית האבודה  14:00-16:00
סמינר חלק -דין פלילי ודין אזרחי   16:00-18:00

  ב'
הארמית המקראית והארמית 

  התרגומית
  ארכיאולוגיה מקראית  פרשנות המקרא  18:00-20:00

  

  

  סמסטר קיץ תשע"ט

  יום שלישי  יום ראשון  שעות 
  קורבנות אדם בישראל ובכנען  קריאה בתרגומים ארמיים  12:00-14:00
  קורבנות אדם בישראל ובכנען  קריאה בתרגומים ארמיים  14:00-16:00
  ספרות הנבואה  סיפור מקראי   16:00-18:00
  ספרות הנבואה  סיפור מקראי  18:00-20:00

  

  

   תתיכן גמישות בימי הלימוד וקיומו של סמסטר קיץ, בהתאם למספר הנרשמים.

  * התוכנית ניתנת לשינויים *

  

  

 גוריון בנגב-במקרא ומזרח קדום של אוניברסיטת בן .M.Aהתואר הינו תואר 


