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 מקראל המסלול

 נק"ז( 82חטיבה ) –תכנית הלימודים 

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

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

 2  2 2 ב'

מסע בעקבות 
הנוסח המקורי של 

: ביקורת התנ"ך
 המקראנוסח 

121-1-1111 

 4  4 4 ב'-א'
טקסט מקראי *

  )היסטוריוגרפיה(

 ב' -א'

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכי התהוות 

 התורה

מי כתב את התנ"ך? 
תהליכים בהתהוות 

 ספרות המקרא

121-1-1551 

 

121-1-2971 

 .55בקורס הוא . ציון עובר משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' ם שכותרתםנושאי קורסי*

 

 נק"ז 01:  בשנה א' ותסה"כ נק"ז נדרש

 תנאי מעבר

, "מי "? תהליכי התהוות התורה"מי כתב את התנ"ך ילפחות בקורס 55על הסטודנט/ית להשיג ציון של   .1
: "מסע בעקבות הנוסח המקורי של התנ"ךכתב את התנ"ך? תהליכי התהוות ספרות המקרא" ובקורס 

 ".ביקורת נוסח המקרא

 בכל הקורסים.  55על הסטודנט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  .2
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

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

 א'
2 

 

2 

 
 

2 

 

תולדות עם 
 ישראל

מהתגבשותו ועד 
סופה של ממלכת 

 ישראל

121-1-1151 

 

 2  2 2 ב'

תולדות עם 
ישראל מסופה 

של ממלכת 
ישראל ועד 

 התקופה הפרסית

121-1-1251 

  4 4 ב'-א'
2 

2 

טקסט מקראי 
  )נבואה(

 .55. ציון עובר בקורס הוא משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' ם שכותרתםנושאי קורסי*

 נק"ז 4נק"ז או  2: בשנה ב' ותסה"כ נק"ז נדרש

 תנאי מעבר:

 בכל הקורסים. 55לעמוד בממוצע של לפחות  /יתעל הסטודנט

 שנה ג'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

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

 2  2 2 ב'

ספרות המקרא 
על רקע 

מקבילות 
 מהעולם העתיק

1114-1-121 

 א'

 
2 2  2 

טקסט מקראי *
 )חוק(

 

 2 2  2 
טקסט מקראי *

)חכמה או 
 שירה(

 

סטודנטים נדרשים ללמוד  .55. ציון עובר בקורס הוא משתנים משנה לשנה 'טקסט מקראי' ם שכותרתםנושאי קורסי*

 נק"ז[ בשנה ג'. 2נק"ז[ וגם שירה/חכמה ] 2נק"ז[ בשנה ב' או חוק ] 4טקסט מקראי נבואה ]
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  נק"ז 8נק"ז או  6: בשנה ג' ותסה"כ נק"ז נדרש

 :נדרשים ללמוד במהלך לימודי התואר הראשון /ותהסטודנטים ,כמו כן

ניתן ללמוד שיעורי בחירה מחוץ למחלקה  נק"ז. שיעורי הבחירה משתנים משנה לשנה. 8שיעורי בחירה בהיקף 

לסטודנטים/ות משנה ג יותר ללמוד שיעורי בחירה מתוכנית התואר  באישור של וועדת הוראה מחלקתית.

  .הקורס השני באישור וועדת הוראה מחלקתית ומרצה

 (041תחומיים )-הלומדים במחלקה ללימודים רב /ותםתכנית זו מיועדת גם לתלמידי

 :הערות כלליות

בסיומה של כל יחידת לימודים יינתן ציון. הציונים נקבעים על פי הבחינות הנערכות בסוף הקורס או  .1

 בדרך אחרת, לפי קביעת המרצה. 

, לקיים /ההמרצה, לפי שיקול דעתו /תהציונים בסמינר נקבעים על פי עבודת הסמינר. עם זאת, רשאי .2

 בחנים על החומר הנלמד.

. בהתאם לתקנון הפקולטה להשתתף בשיעורים לסוגיהם /ותחייבים /ותהסטודנטים :חובת נוכחות .3

 יורחק מהקורס.שלא יעמוד בדרישות התקנון, תלמיד 

 הגשת עבודות: .4

 מועד הגשת עבודות בקורס יקבע ע"י מרצה הקורס.

 שבועות מתום הסמסטר בו נלמד הקורס. 5מסכמת קורס תוגש עד  –עבודה רגילה 

 לספטמבר של אותה שנה בה נלמד הסמינר. 31-עבודת סמינר תוגש עד ה

 

עבודות תימסרנה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה בצירוף טופס הצהרה על מקוריות העבודה. 

 הסטודנטים/יות יקבלו אישור בכתב על תאריך הגשת העבודה.

 

 בה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשוןחו


