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תלמיד יוכל להתקבל למסלול החד־חוגי החל משנה ב‘ בלבד וזאת לאחר שסיים בהצלחה את כל קורסי
דרג  1בחוג למקרא ולאחר ראיון אישי ,ואישור החוג.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידיו את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר
המקרא המודרני .הלימודים כוללים :בקורת הספרות המקראית; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל
ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; אמונות ודעות.

המסלול הדו־חוגי
מבנה הלימודים
הלימודים מדורגים בשלושה דרגים:
דרג  1כולל :מבוא לנוסח המקרא ,חטיבה טקסטואלית ,פרשנות ימי־הביניים ,הדרכה ביבליוגרפית,
שיעורי בחירה בתחום עיון ספרותי ותולדות עם־ישראל בתקופת המקרא.
דרג  2כולל :מבוא לספרות המקרא ,לשון המקרא ,שיעור בחירה בתחום תולדות ע"י ,חטיבה
טקסטואלית וסמינריון.
דרג  3כולל :חטיבה טקסטואלית ,סמינריון ,מגילות מדבר יהודה-קומראן ,מקורות לתולדות ע"י
ושיעורי בחירה העוסקים בהיבטים שונים של חקר
המקרא.

תנאי הקבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על־ידי החוג.

המסלול החד־חוגי
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים במסלול זה לאפשר לתלמיד להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו במקרא ובתחומים קרובים
לו בהתאם לתחומי התעניינותו ,מעבר למה שניתן לעשות במסגרת המסלול הדו־חוגי.

מבנה הלימודים
ההעמקה וההרחבה בלימודי המקרא נעשות תוך הדגשת אחד משלושת התחומים הבאים:
א .נוסח המקרא ותרגומיו (מגמה טקסטואלית) .מגמה זו מצריכה לימוד השפה היוונית.
ב .תרבות והיסטוריה של המזרח התיכון הקדום (מגמה מזרח־קדמונית) .מגמה זו מצריכה לימוד השפה
האכדית או השפה המצרית.
ג .המקרא בספרות היהודית הבתר־מקראית (מגמה יהודית).
המגמות הטקסטואלית והמזרח־קדמונית מיועדות להעניק לתלמיד כלים נוספים לחקר המקרא; המגמה
היהודית מכוונת להרחיב את השכלתו ולהכשירו בדרכי הבנת המקרא שבמסורת היהודית
הבתר־מקראית.

תלמיד יוכל לבחור במקום לימוד שפה עתיקה במגמות א׳ וב׳ ,שיעורים מתוך מיקבצי לימוד השייכים
לתחום התעניינותו .המיקבצים המומלצים הם :לימודי המזרח הקדום ,המקרא בעולם היצירה
ההומניסטית ,לימודי מצרים הקדומה ,לימודי מגילות מדבר יהודה ,ארכיאולוגיה והיסטוריה של
עם־ישראל.

