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הלימודים לתואר שני) מ”א(
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות לו כלים
להתמחות
ולמחקר.
התלמיד מתמחה בתחומים השונים של חקר המקרא כגון :ביקורת הנוסח ותולדותיו ,לשון המקרא
ותכונותיה ,אמונות
ודעות שבמקרא ,פרשנות יהודית ומודרנית ,ספרות חיצונית ,דת ותרבות של עם ישראל על רקע המזרח
הקדום,
היסטוריה וארכיאולוגיה של תקופת המקרא וכדומה.
תנאי הקבלה
יתקבלו בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל בחוג למקרא ובחוגים היסטוריים
,שהשיגו ציון
סופי משוקלל של  76לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ).מועמדים למסלול א ' ומסלול אישי
נדרשים לציון סופי  80לפחות (.מועמדים 'בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות
בעלות שלוחות בישראל,אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת
ה־  GREאו בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.
המועמדים יוזמנו לראיון אישי כפי שיידרש.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית ,חייב לעמוד
בבחינת ידע
בעברית ברמה הנדרשת על־ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.
מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים:
1 .מסלול א׳) :עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה (,בהיקף של  32שש"ס .תלמידי מסלול א׳ חייבים
בלימודי השפה הגרמנית) או שפת מחקר לועזית אחרת באישור מנחה ויו"ר הוועדה החוגית למ"א (ברמה
המאפשרת קריאת ספרות מדעית)(.עד רמת מתקדמים כולל) ,כמו גם לימוד שפה עתיקה (ברמת
מתחילים+מתקדמים) .מתוך סה"כ השעות של כלל השפות הזרות ,ניתן לחשב עד  8שש"ס מתוך סה"כ
 32שש"ס לתואר .המשך לימודיו של התלמיד במסלול א׳ ייבחן בסוף שנה א׳ וייקבע לאור רמתן המדעית
של העבודות אותן כתב בשנה א׳ .על התלמיד מוטלת חובת הגשה שתי עבודות סמינריוניות.
על תלמדי המסלול המחקרי להשתתף בסמינר מחלקתי חוגי ,לפחות בשנתיים הראשונות ללימודיהם
 2 .מסלול ב (עם בחינת גמר (בהיקף  36שש"ס :חוג ראשי בהיקף של  26שש"ס ושיעורי בחירה
בהיקף של  10שש"ס) השיעורים ייבחרו מרשימת הקורסים של החוג למקרא מדרג  4וקורסים מחוגים
אחרים מדרג  3ומעלה,
באישור יו"ר הוועדה החוגית למ"א (.על התלמיד מוטלת חובת הגשה שתי עבודות סמינריוניות.
3 .מסלול אישי  :החוג למקרא מציע גם אפשרות להרכיב תכנית לימודים במסלול אישי לתלמידים
המעוניינים להתרכז בתחום או בנושא מיוחד .במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד כמו
במסלול א׳ ) 32-שש”ס( ובכתיבת עבודת גמר מחקרית .לכל תלמיד שיתקבל למסלול זה ימונה יועץ
אקדמי מטעם החוג אשר ינחה אותו וידריכו בקביעת תכנית לימודים המורכבת מקורסים הנלמדים בחוגים
שונים והקשורים בנושא המרכזי שבו רוצה התלמיד להתמחות.
תנאי הקבלה למסלול האישי:
א .יתקבל תלמיד אשר הנו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג
בלימודי
התואר הראשון ציון משוקלל של  80לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
ב .על התלמיד לפנות לחוג למקרא ולקבל את הסכמתו ללמוד במסלול זה במסגרת החוג .אם לא למד
מקרא
בלימודי התואר הראשון ,יהיה עליו ללמוד לימודי השלמה לפי החלטת החוג.
מסלול מואץ לתואר שני)מסלול א׳ עם תזה ,מסלול ב 'ללא תזה(
)א (תנאים אקדמיים

.1המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית) תזה (ולמועמדים
המעוניינים במסלול ללא תזה) מסלול ב'(.
2 .המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א 'ושנה ב 'ממוצע של 90
לפחות.
3 .תלמיד שיזוהה כמצטיין ,יוכל ללמוד בשנה ג 'ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני) ולא
יותר מ -שש"ס (.במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת ,יוכרו קורסים אלה כחלק
מתכנית הלימודים למ"א.
4 .התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של  90לפחות.
5 .במהלך שנה ג 'ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון.
6 .התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד 'ללימודיו במעמד של תלמיד" על תנאי ",במידה ונותרה
לו חובת הגשת עבודות בב"א.
7 .על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר
השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'.
8 .במהלך שנה ד 'ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על-ידי החוג.
משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול מואץ) עם כתיבת תזה (יעמוד על חמש שנים.
משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול מואץ) עם בחינת גמר (יעמוד על ארבע שנים.
תוכנית מ"א" המקרא ועולמו "-במסגרת מסלול ב'
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובהיסטוריה של עם ישראל
ושל שכניו בתקופת המקרא .התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לענות על הצרכים של ציבור המורים
למקרא בבתי הספר
התיכוניים המתמודדים עם הוראת המקרא ותולדות עם ישראל בתקופת המקרא ,אך היא תהא פתוחה גם
לסטודנטים
אחרים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתולדות עם ישראל בעת העתיקה ובתרבויות המזרח הקדום .
הקורסים
שיוצעו במסגרת התוכנית יקיפו תחומים שונים בחקר המקרא ועולמו ,ויתמקדובנושאים המהווים חלק
מתוכנית
הלימודים בבתי הספר.
תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בחוגים למקרא או בחוגים
ההיסטוריים
שהשיגו ציון משוקלל של  76לפחות .בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר  B.Ed.שהשיגו ציון משוקלל
של  76לפחות,
יוכלו להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על-ידי ראש החוג או יו"ר
הוועדה החוגית
למ"א.
מבנה הלימודים
התוכנית קיימת במסגרת מסלול ב׳) ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית(.
התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא .תכנית זו מחייבת  36שש"ס .הלימודים
יימשכו
שנתיים ויתקיימו במשך יום לימודים אחד בשבוע.
התלמיד מחויב ב - 4קורסים שנתיים במקרא ו - 4קורסים שנתיים בהיסטוריה של ע"י בתקופת המקרא ,
וקורס נוסף
משותף.
תעודת הסיום
הסטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ"א בחוג למקרא וספח התמחות בתחום מקרא ועולמו
צמוד לאישור הזכאות.
תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובארכיאולוגיה של
תקופתהמקרא.
מבנה הלימודים
התכנית קיימת במסגרת מסלול א׳ ומסלול ב׳) ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית(.
מסלול א ':תכנית הלימודים תכלול  32שש"ס ,מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכאולוגיה.
מסלול ב׳ :התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוגלארכיאולוגיה .
תכנית זו מחייבת
36שש"ס ,מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה.
תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו" ל בחוג למקרא ובחוגים היסטוריים
,שהשיגו ציון
משוקלל של  76לפחות בכל אחד משני החוגים .בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר  B.Edשהשיגו ציון
משוקלל של76
לפחות ,יוכלו להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על-ידי ראש החוג
למקרא
וראשהחוג לארכיאולוגיה.
סדרי הרשמה
הסטודנט יוכל להירשם לאחד משני החוגים :החוג למקרא או ארכיאולוגיה.
תעודת הסיום
הסטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ" א בחוג שבו הוא נרשם לתוכנית הלימודים.

