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 "פתואר ראשון/שני ופרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון/שני שנת תשלמחלקה למקרא הלקרוא את שנתון  /יתעל הסטודנט

 לבצע רישום ממוחשב לקורסים באינטרנט /יתעל הסטודנט 

 
 "פתש –מערכת השיעורים במסלול למקרא 

 מקרא:
 שיעור שנתי –ש"ש 
 שיעור סמסטריאלי –ש"ס 

 סמינר  –ס' 
 1-121סימן  – תואר ראשון

 'קורסי חובה שנה א
 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

121-1-1551 
מי כתב את התנ"ך? תהליכי 

 התהוות התורה
  14-12ג'  א 2 סש" ערן ויזל פרופ'

 לתלמידי מקרא  65ציון עובר 
תלמידי מקרא מחויבים (

ללמוד בסמסטר ב גם את 
 )121-1-2791הקורס שמספרו 

יכולים  ,פתוח גם לכלליים
ציון  –ללמוד כל קורס בנפרד 

 56עובר 

121-1-2791 
מי כתב את התנ"ך? תהליכי 

 התהוות ספרות המקרא
  14-12ג'  ב 2 סש" ערן ויזל פרופ'

 לתלמידי מקרא  65ציון עובר 
תלמידי מקרא מחויבים (

ללמוד בסמסטר א גם את 
 )121-1-1551הקורס שמספרו 

יכולים  ,פתוח גם לכלליים
ציון  –ללמוד כל קורס בנפרד 

 56עובר 

121-1-2961 
 יסודות - מקראית לעברית מבוא

 הלשון
ד"ר דניאל 

 ויינשטוב
  14-12ב'  א 2 ש"ס

תלמידי מקרא מחויבים 
ללמוד בסמסטר ב גם את 

 121-1-2971הקורס שמספרו 
יכולים  –פתוח גם לכלליים 

 ללמוד כל קורס בנפרד
 56ציון עובר 

121-1-2971 
, הזמנים - מקראית לעברית מבוא

 והסוגות הניבים
ד"ר דניאל 

 ויינשטוב
  14-12ב'  ב 2 ש"ס

תלמידי מקרא מחויבים 
ללמוד בסמסטר א גם את 

 121-1-2961הקורס שמספרו 
יכולים  –פתוח גם לכלליים 

 ללמוד כל קורס בנפרד
 56ציון עובר 

121-1-1011 
מסע בעקבות הנוסח המקורי של 

 ביקורת נוסח המקרא :התנ"ך
  10-08ג'  ב 2 ש"ס ד"ר עתר לבנה

 לתלמידי מקרא 65ציון עובר 
ציון עובר  –פתוח גם לכלליים 
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56 
 56ציון עובר   18-16ב'  ב 2 ש"ס גב' חגית שבתאי הדרכה ביבליוגרפית 121-1-1051

121-1-1041 
 למלך ועד האחרון השופט מן

 - יב-א א בשמואל עיונים -הראשון
 (טקסט חובה שנה א) א

  12-10ג'  א 2 ש"ש ד"ר חגית טרגן
 לתלמידי מקרא 65ציון עובר 

  –פתוח גם לכלליים 
 56ציון עובר 

121-1-1841 
 למלך ועד האחרון השופט מן

 - יב-א א בשמואל עיונים -הראשון
 (טקסט חובה שנה א) ב

  12-10ג'  ב 2 ש"ש ד"ר חגית טרגן
 לתלמידי מקרא 65ציון עובר 

  –פתוח גם לכלליים 
 56ציון עובר 

121-1-2011 
  1מבחן בקיאות במקרא 

 (סמסטר א)
יש להירשם במהלך תקופת ההרשמה לקורסים. המועד ייקבע במהלך הסמסטר 

 .ויתקיים באחד מימי השישי

 65ציון עובר  ,לא מקנה נק"ז
הציון לא משתקלל בממוצע 

 הכללי

121-1-2021 
 2מבחן בקיאות במקרא 

 )ב(סמסטר 
יש להירשם במהלך תקופת ההרשמה לקורסים. המועד ייקבע במהלך הסמסטר 

 .ויתקיים באחד מימי השישי

 65ציון עובר  ,לא מקנה נק"ז
הציון לא משתקלל בממוצע 

 הכללי
 ות:הער

 נק"ז). 54מחלקתית (-לתכנית לימודים דו הראשונהמקרא לשנת לימודיו לכל סטודנט מתקבל ללימודים במסלול   •

 ש"פ.יתקיים בשנת תלא סיור לימודי ייערך אחת לשנתיים. על הסטודנט להשתתף בסיור לימודי אחד במהלך התואר כולו.  - 121-1-0144 -סיור לימודי  •

לפחות בקורסי "מי כתב את התנ"ך? תהליכי התהוות התורה", "מי כתב את התנ"ך? תהליכי התהוות  65להשיג ציון של   מחייב את הסטודנטב' לשנה  א' מעבר משנה •
 ספרות המקרא" ובקורס "מסע בעקבות הנוסח המקורי של התנ"ך: ביקורת נוסח המקרא".

 .בכל הקורסים 65לעמוד בממוצע של לפחות מחייב את הסטודנט ב' לשנה  א' מעבר משנה •

 

 קורסי חובה שנה ב'

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז שיעור

  16-14ב'  א 2 ש"ש פרופ' ערן ויזל א - לדורותיה המקרא פרשנות 121-1-1521
 56ציון עובר 

 פתוח גם לכלליים

  16-14ב'  ב 2 ש"ש פרופ' ערן ויזל ב - לדורותיה המקרא פרשנות 121-1-1522
 56ציון עובר 

 פתוח גם לכלליים

121-1-1061 
תולדות עם ישראל מהתגבשותו 

 ועד סופה של ממלכת ישראל
  14-12א'  א 2 ס"ש עודד תמוז ד"ר

 56 –ציון עובר 
בים תלמידי מקרא מחוי(

ללמוד בסמסטר ב גם את 
 )121-1-1251הקורס שמספרו 

יכולים  ,פתוח גם לכלליים
 ללמוד כל קורס בנפרד

121-1-1251 
תולדות עם ישראל מסופה של 
ממלכת ישראל עד התקופה 

 הפרסית
  14-12א'  ב 2 ש"ס עודד תמוזד"ר 

 56 –ציון עובר 
תלמידי מקרא מחויבים (

ללמוד בסמסטר א גם את 
 )121-1-1061הקורס שמספרו 



3 
 

יכולים  ,פתוח גם לכלליים
 ללמוד כל קורס בנפרד

121-1-2371 
 א – והמסר הספר, הנביא - הושע

 (טקסט חובה שנה ב)
 65ציון עובר   16-14א'  א 2 ש"ש דליה עמארהד"ר 

121-1-2374 
 ב - והמסר הספר, הנביא - הושע

 (טקסט חובה שנה ב)
 65ציון עובר   16-14א'  ב 2 ש"ש דליה עמארהד"ר 

 ות:הער

 לא יתקיים בשנת תש"פ. על הסטודנט ללמוד אותו בשנת תשפ"א. –קורס חובה שנה ב'  – 121-1-0029-קורס "קריאה במאמרי מופת" •

קורס חובה שנה ב' הניתן במחלקה ללשון, לא יתקיים בשנת תש"פ. על הסטודנט ללמוד אותו בשנת  –  123-1-0029-קורס "ארמית א" -נק"ז)  2לימודי ארמית מקראית ( •
 תשפ"א.

נק"ז). לימודי שפות אלו לא ייפתחו בכל שנה. לימודי  8נק"ז), מצרית ( 4נק"ז), אוגריתית ( 8נק"ז), יוונית קלאסית ( 8באכדית ( נק"ז) 2( ניתן להמיר לימודי ארמית מקראית •
 4-ה למקרא, ונק"ז יחשבו במסגרת מחלק 4נק"ז תחולקנה לפי המתכונת הבאה:  8האכדית במחלקה יינתנו לסירוגין אחת לשנתיים. לא יינתנו בשנת תש"פ. לימודי השפות של 

 .ם כללייםינק"ז  של לימודי השפות יחשבו במסגרת לימוד 8נק"ז יחשבו במסגרת לימודים כלליים או כל 

 .בכל הקורסים 65לעמוד בממוצע של לפחות מחייב את הסטודנט ג' לשנה  ב' מעבר משנה •

 קורסי חובה שנה ג'

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות לימודכיתת  יום/שעה סמסטר נק"ז

121-1-0070 
 :כתובות עבריות

כתובות מתקופת 
 המקרא 

דניאל ד"ר 
 ויינשטוב

  18-16ד'  א 2 ש"ס
 56ציון עובר 

 פתוח גם לכלליים

121-1-0114 
 רקע על המקרא ספרות

 מהעולם מקבילות
 העתיק

עודד ד"ר 
  16-14ד'  ב 2 ש"ס תמוז

 56ציון עובר 
 

121-1-0142 
 עיונים: מעודכנת תורה

(טקסט  דברים בספר
 חובה שנה ג)

פרופ' ערן 
 ויזל

  16-14ד'  א 2 ש"ס
 65ציון עובר 

 – פתוח גם לכלליים
 56עובר ציון  

121-1-0136 
 בכל לאדם יתרון מה"

 בקהלת קריאה -?" עמלו
 (טקס חובה שנה ג)

פרופ' טובה 
 פורטי

  12-10ב'  ב 2 ש"ס
 65ציון עובר 

 – פתוח גם לכלליים
 56עובר ציון  

 ספרות הבית השני 121-1-0059
עתר  ד"ר

 לבנה
  10-08ב'  ב 2 ש"ס

 56ציון עובר 
 פתוח גם לכלליים

121-1-1471 
 בספרות נבחרים פרקים
(סמינר שנה  א – הנבואה

 ג)

חגית ד"ר 
 טרגן

 72/406 10-08' ג א 2 ס'
 70ציון עובר 

121-1-2211 
 בספרות נבחרים פרקים

(סמינר שנה  ב - הנבואה
 ג)

חגית ד"ר 
 טרגן

 72/406 10-08' ג ב 2 ס'
 70ציון עובר 
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 ערות:ה

ניתן ללמוד סמינר ברמת תואר שני באישור ועדת . נק"ז 4מחויבים ללמוד סמינר בהיקף של , בנוסף לסמינר שנה ג', נק"ז) 80מחלקה ראשית ( –ם תכנית הלימודיבסטודנטים  •
 ומרצה הקורס. הוראה

  בשנה ג'. )נק"ז 2(ושירה/חכמה  נק"ז) 2(חוק  אובשנה ב'  נק"ז) 4(נדרשים ללמוד טקסט מקראי נבואה , נק"ז) 28(מחלקה משנית -חטיבה –טודנטים בתכנית הלימודים ס •
"  דברים בספר עיונים: מעודכנת תורה " ':טקסט חובה שנה ג ," ב - והמסר הספר, הנביא - הושע "ו"  א – והמסר הספר, הנביא - הושע " :טקסט חובה שנה ב' יינתנו "פתששנת ב
 ." בקהלת קריאה -?" עמלו בכל לאדם יתרון מה""ו

 הניבים, הזמנים - מקראית לעברית מבוא", " הלשון יסודות - מקראית לעברית מבוא ""הדרכה ביבליוגרפית",  הבאים: קורסיםאת הללמוד  מחויבים אינםסטודנטים בתוכנית זו, 
"ספרות  כתובות מתקופת המקרא", :כתובות עבריות", "א "ארמית "קריאה במאמרי מופת",ב",  – לדורותיה המקרא פרשנות ", "א – לדורותיה המקרא פרשנות ", " והסוגות

", 2", " מבחן בקיאות במקרא 1מבחן בקיאות במקרא " (סמינר שנה ג)", ב – הנבואה בספרות נבחרים פרקים " (סמינר שנה ג)", א – הנבואה בספרות נבחרים פרקים" הבית השני",
 .לימודי""סיור 

 

 קורסי בחירה לכל השנים

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

121-1-0091 
כוחניות, סקס, שקרים 

 מקראהומרמה בסיפורי 
פרופ' שמיר 

 יונה
 פתוח ללימודים כלליים  12-10ד'  א 2 ש"ס

121-1-0154 
 ובספרות במקרא נשים

 הקדומה היהודית
ד"ר עתר 

 לבנה
 פתוח ללימודים כלליים  16-14ג'  ב 2 ש"ס

121-1-0088 
 בעת המלחמה תורת

 העתיקה
ד"ר עודד 

 תמוז
 פתוח ללימודים כלליים  14-12ד'  ב 2 ש"ס

122-1-0680 

 בפעם אמר כשאלוהים"
 המקרא": הראשונה
 העברית בשירה

 המודרנית

פרופ' ערן 
ויזל וד"ר 

 סתיו שירה
 מקרא יתלמידפתוח ל  14-12' ד א 2 ש"ס

 ספרות עבריתיינתן במחלקה ל
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 "פתש –מערכת השיעורים במסלול למקרא 
 2-121סימן  –תואר שני 

 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 הערות

121-2-0135 
 המקראית השירה חקר

 (סמינר)
פרופ' שמיר 

 יונה
 72/406 14-10ג'  א 4 ס'

 

121-2-0175 

 - מסופוטמיה תרבות
 תרבות של דיוקן
' א - העולם מן שעברה

 (סמינר)

עודד ד"ר 
 תמוז

 72/406 16-14ג'  א 2 ס'

 

121-2-0185 

 - מסופוטמיה תרבות
 תרבות של דיוקן
' ב - העולם מן שעברה

 (סמינר)

עודד ד"ר 
 תמוז

 72/406 16-14ג'  ב 2 ס'

 

 משלי בין - חכמים שיח 121-2-0038
 סירא לבן

פרופ' טובה 
 פורטי

  72/406 14-10ג'  ב 4 ש"ס

121-2-0240 
 נברא ולא היה לא איוב

 היה משל אלא
פרופ' טובה 

 פורטי
 72/406 20-18ג'  ב 2 ש"ס

בימים בהם לא יתקיים סמינר מחלקתי 
 18-16השיעור יילמד בין השעות 

121-2-0101 
 סמינר מחלקתי 

 א'  –שנה ראשונה 
  18-16ג'  א 0 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א'

121-2-1101 
 סמינר מחלקתי 

 ב' –שנה ראשונה 
  18-16ג'  ב 0 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א'

121-2-1112 
 סמינר מחלקתי 

 א' –שנה שניה 
  18-16ג'  א 0 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה ב'

121-2-1102 
 סמינר מחלקתי 

 ב' –שנה שניה 
  18-16ג'  ב 0 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה ב'

 

 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 הערות

 מורי המחלקה 1 מחקר מודרך 121-2-1041
הדרכה 
 אישית

   א 2
עבודת בתיאום עם אחד המרצים/מנחה 

 מיועד רק לתלמידי המסלול המחקרי – גמר

 מורי המחלקה 2 מחקר מודרך 121-2-1051
הדרכה 
 אישית

   ב 2
עבודת בתיאום עם אחד המרצים/מנחה 

 מיועד רק לתלמידי המסלול המחקרי –גמר 

   א 4  מורי המחלקה עבודת גמר 121-2-9991
חובת רישום החל מסמסטר שלישי בתואר 

 השני

 בסמסטר הרביעי בתואר השניחובת רישום    ב 4  מורי המחלקה עבודת גמר 121-2-9992
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121-2-7777 
עבודת גמר כתיבת 

 )ללא נק"ז(
   א 0  מורי המחלקה

חובת רישום לעבודת גמר ללא נק"ז לאחר 
שכבר נעשתה הרשמה לכתיבת עבודת גמר 

 עם נק"ז

121-2-7778 
כתיבת עבודת גמר 

 )ללא נק"ז(
   ב 0  מורי המחלקה

לאחר  חובת רישום לעבודת גמר ללא נק"ז
שכבר נעשתה הרשמה לכתיבת עבודת גמר 

 עם נק"ז
 

 הערות:

 מתקיים פעם בשבועיים במהלך כל סמסטר.הסמינר יפורסמו ע"ג לוח המודעות של המחלקה ובאמצעות הודעות דוא"ל לסטודנטים.  המחלקתי תאריכי ונושאי הסמינר •

  מקנה נק"ז. ואינה השתתפות בסמינר היא חובה

הקורס . חובה למסלול מחקריקורס  ינוה -121-2-1091ב' שמספרו  – ארמייםהקריאה בתרגומים  "; "121-2-1081א' שמספרו  – ארמייםהקריאה בתרגומים " –) נק"ז 4קורס שנתי ( •

 . לא יינתן בשנת תש"פ.נפתח אחת לשנתיים

. לא יינתן בשנת נפתח אחת לשנתייםהקורס הינו קורס חובה למסלול כללי ולמסלול מחקרי.  121-2-0155" שמספרו טקסטים אבודים בתרגום השבעים"נק"ז)  2סמסטריאלי (קורס  •

 תש"פ.

במחלקה ללשון, לא יתקיים  ן. הקורס ניתןחובה לסטודנט שלא למד ארמית במהלך התואר הראשוקורס  – נק"ז) 2(  123-1-0029-קורס "ארמית א" –לימודי ארמית מקראית   •

 בשנת תש"פ.

 

  כדלהלן: (מעבר למכסת הנקודות) בנתיב המחקרי חייבים בלימודי השלמה הסטודנטים

 נק"ז). 8נק"ז) וכן שפת מחקר מודרנית או בחינת פטור (בהיקף של  8פטור למי שעמד בחובות השפה העתיקה בתואר ראשון (בהיקף של בחינת שפה עתיקה או  •

לימודי האכדית במחלקה יינתנו לסירוגין אחת  מצרית או יוונית.להתחיל בלימוד השפה העתיקה בשנת הלימודים הראשונה. השפות האפשריות הן: אכדית,  על הסטודנטים •

 חובה זו.יהיו פטורים מבמהלך התואר הראשון  נק"ז 8בהיקף של  סטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי השפה העתיקהלשנתיים. לא יינתנו בשנת תש"פ. 

 או ייגשו לבחינת פטור. ועדת הוראה לתלמידים מתקדמים ומנחה עבודת הגמרילמדו שפה מודרנית (גרמנית או צרפתית) לפי החלטת  הסטודנטים •
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 לתלמידי תואר שני ליבהקורסי 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 הערות

121-1-1011 
בעקבות הנוסח מסע 

המקורי של התנ"ך 
 לביקורת נוסח המקרא

  10-08' ג ב 2 ש"ס ד"ר עתר לבנה
 לתלמידי מקרא  65ציון עובר 

 56ציון עובר  –לכלליים  פתוח

121-1-1551 
ך? "מי כתב את התנ"

תהליכי התהוות 
 התורה

  14-12ג'  א 2 ש"ס ערן ויזל רופ'פ

 לתלמידי מקרא   65ציון עובר 
מחויבים ללמוד בסמסטר ב תלמידי מקרא 

 121-1-2791גם את הקורס שמספרו 
יכולים ללמוד כל קורס  –לכלליים גם פתוח 

 56ציון עובר  – בנפרד

121-1-1041 

 ועד האחרון השופט מן
 עיונים -הראשון למלך

 א - יב-א א בשמואל
 (טקסט חובה שנה א)

ד"ר חגית 
 טרגן

  12-10ג'  א 2 ש"ש
 מקראלתלמידי  65ציון עובר 

  –פתוח גם לכלליים 
 56ציון עובר 

121-1-1841 

 ועד האחרון השופט מן
 עיונים -הראשון למלך

 ב - יב-א א בשמואל
 (טקסט חובה שנה א)

ד"ר חגית 
 טרגן

  12-10ג'  ב 2 ש"ש
 לתלמידי מקרא 65ציון עובר 

  –פתוח גם לכלליים 
 56ציון עובר 

 


