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 סיורים לימודיים בתנ"ך -סיורי 'ארץ מקרא' 

 לשנה"ל תשע"ח

 מטרות .א

 .השלמת לימודי תנ"ך והרחבתם .1

 .שילוב ידיעת הארץ בלימודי יסוד של תנ"ך ושל תולדות ישראל .2

 .פתיחת אופקים ללימוד ולחוויה רוחנית .3

 

 והנחיות חובות .ב

במסגרת חובת סיורי 'ארץ מקרא' יש להשתתף בארבעה סיורים לאורך שנות הלימודים במכללה.  .1

השתתפות בארבעה שלושה מתוכם סיורים בתחומים ובאתרים מקראיים ואחד ניתן לבחירתכם. 

 .ש"ש 1סיורים ייחשבו כקורס בן 

יש לכתוב עבודה שתתבסס על לימוד מקורות בעזרת ה'שטח'. ההנחיות  - מטלת סיום .2

 .מפורטות להלן בסעיף ד

 א'.יים אינם נחשבים כסיורי 'ארץ מקרסיורים פדגוג .3

 .תנ"ך, כיסוי ראש, נעליים, שתיה ואוכל לכל היום - ציוד חובה לכל סיור .4

לוח מודי ארץ ישראל. תלמידי סיורי ארץ מקרא יבחרו מתוך מאגר הסיורים של החוג ללי .5

 .הסיורים מופיע באתר המכללה

בעת בחירתכם את הסיורים מתוך מאגר סיורי לימודי ארץ ישראל חפשו את הסיורים  שבהם  .6

להשתתף בסיורי החוג ללימודי א"י ללא אישור ראש  אין  מצוין שהסיור מתאים ל'ארץ מקרא'.

 .החוג לתנ"ך

ובמידעון. חשוב ביותר לקרוא את ההנחיות הנחיות כלליות מופיעות באתר המכללה  .7

  .בטרם ההרשמה

 

 ?איך יוצאים לסיור .ג

 .ללוח סיורים, הנחיות כלליות ותהליך ההרשמה ראו באתר המכללה, סטודנטים < סיורים

 

 'הנחיות לכתיבת עבודה בקורס 'ארץ מקרא .ד

  מסגרת העבודה

תחומים מתוך הארבעה הבאים )הראשון חובה( בעקבות שני  2יכתבו על  החוג לתנ"ךתלמידי 

  ר(.שונים )להתאים תחום אחד לכל סיו סיורים

לימוד פרק או נושא מהתנ"ך שנדון במהלך אחד הסיורים. העיון ידגים  -)חובה(  עיון במקורות .1

שאלות כיצד הסיור בשטח משלים ומבהיר את לימוד המקורות. לשם כך יש להעלות את ה

הדורשות ביאור בפסוקים, להציג את תשובות הפרשנים והחוקרים שעסקו בבירור השאלות 

 .הללו, ולהבהיר כיצד מוסיף הסיור בשטח לפירוש ולהבנת הטקסט

דיווח על האתרים השונים שנכללו באחד הסיורים. הדיווח ידגיש את מה שנלמד  - סיכום סיור .2

 .ויסכם את נושא הסיור בכללו מהאתרים השונים, במסגרת הנושא הכללי,
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דיון בנושא ייחודי שעלה מתוך אחד הסיורים. הדיון ירחיב מעבר לנאמר בסיור  - נושא לדיון .3

 .ביבליוגרפיה מומלצת, שאליה יכוון מדריך הסיור -בעזרת עיון במקורות נוספים 

תיאור מקיף של אחד האתרים מתוך סיורי הקורס. יש להשלים את הדברים שנאמרו  - על אתר .4

בסיור בעל פה, בעזרת מקורות נוספים )אנציקלופדיות, מאמרים וכד'(, לציין את המקורות 

מהתנ"ך הנוגעים לאתר ולהראות בסיכום, כיצד משלימים האתר, הממצאים ולימוד המקורות זה 

 (.או תרשים של האתראת זה )מומלץ לצרף מפה 

 

 כללים לכתיבה ולהגשת העבודה

 .עמודים 3-לכל חלק בעבודה יש להקצות כ .1

כל חלק בעבודה יתייחס לסיור אחר שבו השתתפת. אין לחבר יחד שני חלקים בעבודה, ויש  .2

 .להימנע מחפיפה בין החלקים השונים של העבודה

 .ל, מהפרשנות ומספרות המחקריש לציין בדיוק את המקורות הנזכרים מהתנ"ך, מדברי חז" .3

יש להוסיף לעבודה דף שער ובו פרטים אישיים )שם ומס' זהות(, וכן להוסיף את רשימת כל  .4

 (.הסיורים שבהם השתתף המגיש במסגרת הקורס 'ארץ מקרא' )נושא, מדריך ותאריך

 (.יש להגיש את העבודה למשרד המכללה כמו שמפורט בתקנון )כדאי לשמור העתק מצולם .5

          

 !עבודה נעימה


