האקדמית גורדון
החוג למקרא

מתווה תכנית הלימודים  B.Edופירוט הקורסים לשנת תשע"ח בחוג למקרא
ראש החוג למקרא :ד"ר אפרים זאנד 050-2158535 ,sandef@gmail.com
רכזת אקדמית של החוג :ד"ר שירלי נתן-יולזרי 054-2585141 ,mail2dr.shirly@gmail.com
הלומדים בחוג חייבים ב 26-ש"ש  /נ"ז * .שמות הקורסים ונושאיהם עשויים להשתנות .לידיעתך:
סטודנט בחוג למקרא חייב להשתתף בשני ימי עיון ובשני סיורים לימודיים במהלך לימודיו .פרטים
ניתן לקבל אצל ראש החוג למקרא .קורסי שנה א צבועים בצהוב1.
מועד עדכון27.3.17 :
קורס אב  /נושא

קורסי חובה – יסודות ומיומנויות

ש"ש
נדרש

הערות

שנה

מבוא למקרא

המקרא ועולמו

2

א

בקיאות במקרא וציר הזמן

עושים סדר במקרא

1

א

הדרכה ביבליוגרפית א

הדרכה ביבליוגרפית א

1

א

הדרכה ביבליוגרפית ב

הדרכה ביבליוגרפית ב

1

א

תרגיל טקסט א

חוק אהבה ומניפולציה במגילת רות  /טרם נקבע

1

תרגיל טקסט ב

א

 1מתוך  2מוצעים

כובשים ונכבשים – סיפור כיבוש הארץ בספר יהושע
" /הֹוי ּגֹוי חֹ טֵ א"  -נבואת ישעיהו בן אמוץ

1

 1מתוך  2מוצעים

ב

פרו"ס

'שלושה אבות ,ארבע אימהות' – היסטוריה ,מסורת
ומגדר בעיצוב הסיפורים על ראשית האומה ְ " /דגַת
הַ יָּם ,עֹוף הַ ָּשמַ יִם והחַ יָּה הָּ רֹמֶ ֶשת עַ ל-הָּ אָּ ֶרץ"  -יחסו
של המקרא לחי

2

 1מתוך  2מוצעים

ב

סמינריון

צָּרים" – חורבן ממלכת
"כָּל-ר ְֹדפֶ יהָּ ִה ִשיגּוהָּ בֵ ין הַ ְמ ִ
יהודה  /מקדשים ומקומות קודש בספרות המקרא

2

*

ג/ד

* סטודנטים בשנת הסטאז' מחוייבים לברר מראש את מועד הסמינריון ולשריינו.

ש"ש
נדרש

קורס אב  /נושא

קורסי חובה – סוגים ספרותיים

סיפור מקראי

גבולות ,מבנים ומשמעויות בסיפורי המקרא

1

ספרות הנבואה

מבוא לנבואה :משברים נבואיים  -נקודות מפנה
בתולדותיה של הנבואה המקראית

1

ב

היסטוריוגרפיה

עיצוב ההיסטוריה בספר דברי הימים

1

ב

ספרות החוק

ספרות החוק המקראית

1

ג

שירה מקראית

עיון בשירת המזמורים

1

ג

ספרות החכמה

עיונים בספר משלי

1

ג

קורס אב  /נושא

קורסי העשרה

ש"ש
נדרש

הערות

שנה
א

הערות

שנה

פרשנות ימה"ב

פרשנות רש"י למקרא  /פרשנות ימה"ב

1

ב

פרשנות

פרקים בפרשנות פנים מקראית  /שיטות חז"ל
בפרשנות המקרא

1

ג

מונוגרפיה

מיתוסים במקרא  -האמנם? (בשילוב )iPad

1

מונוגרפיה

תורת הגמול במקרא

1

ג

מחזור סיפורים  /ספר

עיונים בספר דניאל

1

ג

מחזור סיפורים  /ספר

מיעקב לישראל

1

א

מיומנות

טעמים לשון ופרשנות

1

א

בשילוב iPad

 1סטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"ז או מאוחר יותר ילמדו בשנה א  9ש"ש ,בשנה ב  8ש"ש ובשנה ג 9
ש"ש .שמות הקורסים טרם נקבעו סופית ,ויעודכנו סמוך לשנת הלימודים.

ב

במקרא בחינוך בחברה
ובתרבות

מוסר אנושי ומוסר אלוקי

1

ג

המקרא והמזרח הקדמון

המגע בין ישראל למצרים במישורי חיים שונים:
אמונות ודעות ,מלך ומלוכה ,מקדש ,לשון וספרות.

1

ב

המקרא והמזרח הקדמון

סיפורי המקרא והחוק המסופוטמי

1

ג

אני מאחל לך הצלחה בלימודים,
אפרים
ד"ר אפרים זאנד
ראש החוג למקרא
טל"ח

