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 מקראמחלקה לה

 (121 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית תוך ניצול 

מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. המסלול 

במקרא בכיווני התמחות שונים  למקרא רואה מתפקידו להעניק לתלמידיו כלים למחקר עצמאי

 וכלים דידקטיים להוראת המקרא.

 

 יםהלימודמבנה 

o מחלקתית-תכנית דו 

o  מחלקה ראשיתתוכנית 

o חטיבת לימודים מורחבת 

 

 נק"ז( 54)  דו מחלקתי –לימודיםהתכנית 

 שנה א' 

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2  2 2 'ב
תולדות נוסח 

 המקרא
121-1-1011 

 2  2 2 'ב
הדרכה 

 ביבליוגרפית
121-1-1051 

 ב'-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

 עברית מקראית

 

121-1-2961 

121-1-2971 

 4  4 4 ב' -א'
טקסט מקראי *

)ספרותי או 
 היסטורי(

 

 4  4 4 ב' -א'
פרשנות ימי *

 הביניים
 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 הבחינה אינה מקנה נק"ז ואינה נכללת בממוצע הציונים(. (וחלק ב ת )חלק אבחינת בקיאו( 

 נושאי קורסי טקסט מקראי ופרשנות עשויים להשתנות משנה לשנה.*

 

 נק"ז 16:  בשנה א'נדרשים ם קורסיסה"כ 
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 תנאי מעבר

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות: בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובשיעור   .1

 לפחות בכל אחת משתי הבחינות האלה. 65טקסט מקראי", ובהשגת ציון של "

 סמינר של שנה ב' מותנית בהשגת ציון עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בשנה א'. ההשתתפות בפרו .2

 בכל הקורסים.  65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 ב'-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מי כתב את 
התנ"ך? תהליכים 
בהתהוות ספרות 

 המקרא

 

121-1-1551 

121-1-2791 

 121-1-2781 ארמית מקראית 2  2 2 'א

 2  2 2 'ב
מבוא לתרגומים 

 ארמיים
121-1-1111 

 ב'-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

 תולדות ישראל

 

121-1-1061 

121-1-1251 

  4 4 ב' -א'
2 

2 

מן )טקסט מקראי *
: חוק התורה

 ומשפט(
 

  סמינר פרו* 4  4 4 ב' -א'

 

 :להיבחן בבחינת בקיאותכמו כן הסטודנטים נדרשים 

  (ג וחלק דבחינת בקיאות )חלק 

 .נושאי הקורסים, טקסט מקרא ופרשנות ימי הביניים עשויים להשתנות משנה לשנה *

 

 

  נק"ז 4, מתוכם סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף  זנק" 24  :בשנה ב'נדרשים ם קורסיסה"כ 
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 תנאי מעבר:

 סמינר תוגש עד חמישה שבועות מתום הסמסטר לפי תקנון העבודות. עבודת הפרו .1

 65סמינר של שנה ב', ובציון של  לפחות בפרו 65השתתפות בסמינר שנה ג' מותנית בהשגת ציון של   .2
 "התהוות ספרות המקרא". בקורס "טקסט מקראי" של שנה ב' ובקורס:

השתתפות בשיעור ספרות אוגרית וספרות המקרא, שנועד לתלמידי שנה ג', מותנית בהשגת ציון עובר  .3
 בקורסים: "עברית מקראית" )שנה א( ו"ארמית מקראית" )שנה ב'(.

 בכל הקורסים.  65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .4

 

 שנה ג'

 סמינרים +קורסי חובה

 

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות כ נקודותסה" סמסטר

 ב'-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

 

121-1-1201 

121-1-2431 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 )נק"ז 4בהיקף  טקסט מקראי )מספרות הנבואה, המזמור או החכמה 

  נק"ז 2סוגיה מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

 נק"ז 4בהיקף  סמינר 

 

   נק"ז 14 :בשנה ג'נדרשים ם קורסיסה"כ 
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 תכנית הלימודים– מחלקה ראשית )80 נק"ז(

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 2  2 2 ב'
תולדות נוסח 

 המקרא
121-1-1011 

 2  2 2 ב'
הדרכה 

 ביבליוגרפית
121-1-1051 

 121-1-2961 עברית מקראית 2  2 2 א'

 121-1-2971 עברית מקראית 2  2 2 ב'

 4  4 4 ב' -א'
*טקסט מקראי 

)ספרותי או 
 היסטורי(

 

 4  4 4 'ב -'א
*פרשנות ימי 

 הביניים
 

 

 *   נושאי הקורסים משתנים משנה לשנה.

 לעמוד בבחינת בקיאות חלק א' וחלק ב'.** על התלמידים 

 

 נק"ז 4סוגיות מתוך נושאי הבחירה בהיקף  ,נק"ז 20 נדרשים בשנה א': םרסיסה"כ קו

 

 תנאי מעבר

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות: בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובשיעור "טקסט  .1

 לפחות בכל אחת משתי הבחינות האלה. 65מקראי", ובהשגת ציון של 

 נית בהשגת ציון עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בשנה א'.ההשתתפות בפרו סמינר של שנה ב' מות .2

 בכל הקורסים.  75על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .3
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 שנה  ב'

 קורסי חובה              

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
ות תהליכים בהתהו
 ספרות המקרא

 

121-1-1551 

121-1-2791 

 121-1-2781 ארמית מקראית 2  2 2 א'

 2  2 2 ב'
מבוא לתרגומים 

 ארמיים
121-1-1111 

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

 

תולדות ישראל 
 בתקופת המקרא

 

121-1-1061 

121-2-1251 

 4  4 4 א'
*שפה עתיקה 

 למתחילים
 

  פרו סמינר 4  4 4 ב' -א'

 

 ודנטים נדרשים ללמוד:כמו כן הסט

  שני שיעורי טקסט מקראי: אחד מן התורה )חוק ומשפט( ואחד מספרות הנבואה, המזמור או

 נק"ז 8בהיקף של החכמה 

 או יוונית למתחילים , אוגריתית*אכדית, מצרית. 

  חלק ג' וחלק ד'.בחינת בקיאות 

 

 נק"ז. 6, מתוכם סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף נק"ז 34נדרשים בשנה ב':  םסה"כ קורסי

 

 תנאי מעבר:

 עבודת הפרו סמינר תוגש עד חמישה שבועות מתום הסמסטר לפי תקנון העבודות. .1

 65לפחות בפרו סמינר של שנה ב', ובציון של  65השתתפות בסמינר שנה ג' מותנית בהשגת ציון של   .2
 תהוות ספרות המקרא".בקורס "טקסט מקראי" של שנה ב' ובקורס: "ה

השתתפות בשיעור ספרות אוגרית וספרות המקרא, שנועד לתלמידי שנה ג', מותנית בהשגת ציון עובר  .3
 בקורסים: "עברית מקראית" )שנה א( ו"ארמית מקראית" )שנה ב'(.
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 בכל הקורסים. 65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .4

 שנה ג'

 קורסי חובה+ סמינרים          

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 ב'-א'
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

ספרות אוגרית 
 וספרות המקרא

121-1-1201 

1211-2431 

  *טקסט מקראי 4  4 4 'ב-'א

 4  4 4 ב'
**שפה עתיקה 

 למתקדמים
 

  סמינר 4  4 4 'ב-'א

  סמינר 4  4 4 'ב-'א

 

 וד:כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמ

* טקסט מקראי מספרות הנבואה, המזמור או החכמה. התלמיד יגוון את הסוגים הספרותיים שילמד 

 בשיעור טקסט מקראי. בחירתו תלויה באישור היועץ.

 נק"ז 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף 

** שפה עתיקה )אכדית, מצרית, יוונית או אוגריתית( למתקדמים. יש שהשיעור למתחילים 

 דמים ניתן במרוכז בשנה אחת )יילמד בשנה ב' או בשנה ג'(ולמתק

 נק"ז 2פרשנות חז"ל )או סוגיה מתוך שיעורי הבחירה( בהיקף 

 נק"ז 26 נדרשים בשנה ג':ם סה"כ קורסי

 תנאי מעבר

 . 70ציון עובר בסמינר הוא 

        

o  נק"ז( 28) חטיבת לימודים מורחבת –הלימודים תכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סטרסמ

 2  2 2 ב
תולדות נוסח 

 המקרא
121-1-1011 

 2  2 2 ב
הדרכה 

 ביבליוגרפית
121-1-1051 

 121-1-2961 עברית מקראית 2  2 2 א
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 4  4 4 'ב-'א
קסט מקראי ט

)ספרותי או 
 היסטורי(

 

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 (וחלק ב או חלק ג וחלק דת בקיאות )חלק א בחינ 

 

   נק"ז 10 :בשנה א'נדרשים  םקורסיסה"כ 

 

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהצלחה בבחינות: בשיעור "תולדות נוסח המקרא" ובהשגת ציון של  .1

 לפחות במבחן. 65

 בכל הקורסים.  65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .2

 

 שנה ב'

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות תסה"כ נקודו סמסטר

 ב'-'א
2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכים בהתהוות 

 ספרות המקרא

121-1-1551 

121-1-2791 

 4 'ב-'א
2 

2 
 

2 

2 
  *טקסט מקראי

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

 מן התורה )חוק ומשפט( או מספרות הנבואה, המזמור או החכמה  *

 

 נק"ז 4סוגיות מתוך שיעורי הבחירה בהיקף  , זנק" 12 :בשנה ב'הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 

  תנאי מעבר

סמינר של שנה ג' מותנית בהשגת ציון עובר ב"הדרכה ביבליוגרפית" בסמינר או  ההשתתפות בפרו .1

 בשנה א'.

 בכל הקורסים.  65על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  .2

 

 שנה ג'

 +סמינריםהקורסי חוב

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

ספרות אוגרית  2  2 2 א 121-1-1201 
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 וספרות המקרא

 4 'ב-'א
2 

2 
 

2 

2 
  סמינר/סמינר פרו

 

 כמו כן הסטודנטים נדרשים ללמוד:

   נק"ז 6 :בשנה ג'נדרשים  םקורסיסה"כ 

 

 (147תחומיים )-ומדים במחלקה ללימודים רבתכנית זו מיועדת גם לתלמידים הל

 

 הערות:

נק"ז לימודי בחירה בנושאים קרובים, באישור יועץ המחלקה  10נק"ז, רשאים ללמוד  28תלמידי החטיבה של 

ו/או ראש המחלקה: שיעורים בארכיאולוגיה ושפות עתיקות )אכדית, שפות שמיות צפוניות ומערביות, מצרית 

 או יוונית(.

)אכדית,  רא רשאים לבחור קורסים בנושאים קרובים, באישור יועץ המחלקה: שפות עתיקותתלמידי מק .1

 ישראל וכיו"ב.-או יוונית(, ארכיאולוגיה של ארץ אוגריתית מצרית

בסיומה של כל יחידת לימודים יינתן ציון. הציונים נקבעים על פי הבחינות הנערכות בסוף הקורס או  .2

 בדרך אחרת, לפי קביעת המרצה. 

סמינר ועבודת הסמינר. עם זאת, רשאי המרצה,  סמינר ובסמינר נקבעים על פי עבודת הפרו הציונים בפרו .3

 סמינר או בסמינר. לפי שיקול דעתו, לקיים מבחנים על החומר הנלמד בפרו

מדי שנה נערכות בחינות בקיאות. רשימת הפרקים והמועדים מתפרסמת במזכירות : בחינת בקיאות .4

בשנה א'  אחדחלקים:  שני. כל תלמיד לתואר חייב בשני חלקיםת ערוכות במחזור של המחלקה. הבחינו

בכל אחד מן החלקים. המעבר לשנה ג'  65בשנה ב'. כדי לסיים את התואר דרוש ציון עובר של  אחדו

 .מותנה בעמידה בבחינות הבקיאות. הבחינה אינה מקנה נק"ז ואינה נכללת בממוצע הציונים

למידים חייבים להשתתף בשיעורים לסוגיהם. תלמיד שנעדר שלושה שיעורים רצופים הת חובת נוכחות: .5

או יותר, או שיעדר משלושה שיעורים או יותר ללא סיבה מספקת )כמפורט לגבי זכאות לבחינות במועד 

 מיוחד( יורחק מהקורס.

 השקלול הסופי לתואר מחושב כדלהלן: .6

 נק"ז  Xשיעור = ציון 

 נק"ז  Xסמינר = ציון 

 סיום הלימודים מותנה בהשתתפות בסיור לימודי אחד במשך לימודי התואר הראשון. .7

על הסטודנט חלה אחריות לבדיקת נכונות הזנת מערכת השעות בסוף תקופת השינויים ונכונות הזנת  .8

 הציונים בסוף כל סמסטר.
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 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


