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החוג למקרא
חוג לימודים לב“א (דו-חוגי וחד-חוגי)
הלימודים לתואר ראשון) ב“א(
קיימים שני מסלולים :מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי
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.
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תכנית מדעי הרוח הדיגיטליים-מקרא
תנאי קבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וברמה הנדרשת על-ידי החוג.
במסגרת החוג למקרא תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים ,תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי
מערכות מידע בלימודי החוג לתולדות ישראל ולהיכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו
למלגות ,התמחות מעשית במימון התכנית בפרוייקט מחקר או בתעשייה ,ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים/http://dighum.haifa.ac.il/index.php/he :
ובדף הפייסבוק של התוכנית/https://www.facebook.com/DigHumHaifa :
למידע נוסף ,ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:
ד"ר משה לביאmlavee@research.haifa.ac.il ,
פרופ' צבי קופליקtsvikak@is.haifa.ac.il ,
יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע/ http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he :
כמו כן ,יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.
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