תכנית הלימודים של החוג לתנ"ך
לסטודנטים שמתחילים בשנה"ל תשע"ח
היקף החוג 26 :ש"ש
שנת הלימודים
המומלצת ללמוד
את הקורס

שם הקורס  /נושאי הלימוד

ש"ש

א

ב

ג

ד

 Δתנאי קדם * /הערות

לימודי חובה (סה"כ  10ש"ש)
קורסי חובה ( 4ש"ש)
מבוא למקרא

2

√

*חובה לשנה א

עיון משווה בפרשנות המקרא (קורס מקוון)

1

√

*חובה לשנה א.

הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך (קורס מרוכז)

1

 Δמבוא למקרא
*חובה לסיים את הקורס עד סוף שנה ב'.

√

לימוד עצמי ( 3ש"ש)
בחינות בקיאות (שמואל ודהי"א)

1

√

בחינות בקיאות (מלכים ודהי"ב)

1

√

*חובה לשנה א.
*ציון עובר במבחן בקיאות הוא  .65הבחינה
מהווה תנאי מקדים להשתתפות בשיעורים רבים.
פרטים נוספים לגבי מבחן זה ויתר המבחנים ניתן
למצוא בדפי הנחיה למבחני הבקיאות המופיעים
באתר האינטרנט של המכללה .חובה לעיין
בדפים אלו לקראת המבחנים .המבחנים יתקיימו
במועדים קבועים מספר פעמים בשנה.

*חובה לשנה א.
*הבחינה מהווה תנאי מקדים להשתתפות
בשיעורים רבים .ציון עובר במבחן בקיאות הוא
 .65המבחן במלכים הוא מבחן רב בררתי
(אמריקאי) הנעשה באמצעות המחשב בחדר
המחשבים של המכללה ומצריך רישום מוקדם
דרך אתר המכללה .ראו ההערות בבחינות
בקיאות (שמואל ודהי"א).

עבודות שאלון בראשית/שמות

0.5

√

√

*ציון עובר בעבודת שאלון הוא .75
*יש לבחור באחת משתי העבודות.

עבודות שאלון  -בחירה מאוסף העבודות בנ"ך או
בפרשנות

0.5

√

√

*ציון עובר בעבודת שאלון הוא .75
היקף העבודות הוגדר בהתאם להיקף השעות
הדרוש לכתיבת כל עבודה .שאלות החובה
ושאלות הבחירה בכל עבודה מפורטות בראש
העבודה .העבודה היא מטלה אישית והכנתה
צריכה להתבסס על עיון עצמאי במקורות.
העבודות נמצאות לעיון ולהורדה באתר
האינטרנט של המכללה .ניתן לבחור בכתיבת
עבודות (מנושאים שונים) עד  3ש"ש במקום
השתתפות בשיעורי בחירה.

סיורי ארץ מקרא ( 1ש"ש)
סיורי 'ארץ מקרא'
( 4סיורים ,לפחות  3מתוכם בנושאים הקשורים
לתנ"ך).

1

√

√

*ראו פרטים במידעון או באתר.

√

סמינריון ( 2ש"ש)
סמינריון בתנ"ך

√

2

√

 Δמבוא למקרא
 Δהדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך (קורס מרוכז)

לימודי בחירה (סה"כ  16ש"ש)
*ניתן לבחור בכתיבת עבודות שאלון (מנושאים שונים) עד  3ש"ש במקום השתתפות בשיעורי בחירה.

תורה (יש לבחור  3ש"ש)
מבחר קורסים בחמשה חומשי תורה

√

√

√

√

*יש לבחור קורס/עבודה על שלושה
חומשים שונים

שנת הלימודים
המומלצת ללמוד
את הקורס

ש"ש

שם הקורס  /נושאי הלימוד

א

ב

ג

ד

סיפור מקראי (יש לבחור  3ש"ש) [בראשית,
נ"ר ,רות ואסתר]
מבחר קורסים בספרי נביאים ראשונים

√

√

√

√

מבחר קורסים בנושאי הסיפור המקראי

√

√

√

√

 Δתנאי קדם * /הערות

נבואה (יש לבחור  3ש"ש)
מבחר קורסים בספרי נביאים אחרונים (ישעיהו
ירמיהו יחזקאל ותרי"ע)

√

√

√

√

מבחר קורסים בנושאים נבואיים

√

√

√

√

 Δמבחן בקיאות במלכים
*יש לבחור קורס/עבודה על שלושה ספרי
נבואה שונים
 Δמבחן בקיאות במלכים
*יש לבחור קורס/עבודה על שלושה ספרי
נבואה שונים

מבחר קורסים בספרי חכמה ומזמור

√

√

√

√

*יש לבחור קורס/עבודה על שני ספרים
שונים

מבחר קורסים בספרי אמ"ת (איוב ,משלי ,תהלים)
איכה ,קוהלת ושיר השירים

√

√

√

√

√

√

√

מבחר קורסים בסוגיות מקראיות

√

√

√

√

מבחר קורסים במדרשי האגדה על ספרי המקרא

√

√

√

√

מבחר קורסים במסורה וטעמי המקרא

√

√

√

√

מבחר קורסים בהיסטוריה של תקופת המקרא

√

√

√

√

מבחר קורסים בארכיאולוגיה וארץ ישראל מתקופת
המקרא

√

√

√

√

חכמה ומזמור (יש לבחור  2ש"ש)

פרשנות (יש לבחור  1ש"ש)
מבחר קורסים בפרשנות המקרא

 Δעיון משווה בפרשנות המקרא
* מלבד עיון משווה בפרשנות המקרא

בחירה כללי (יש לבחור  4ש"ש)

חובות נוספים במכללה לתלמידי תואר B.Ed.
הערות

סוג החובה במכללה
חוג נוסף

יש לעיין בחובות החוג הנוסף שבחרת במידעון או באתר.

לימודי חינוך
לימודי יסוד והעשרה

ע"פ תכנית החוג לחינוך ,פרטים במידעון ובאתר.
הקורס במתודיקה (חובה) ללומדים בחוג לתנ"ך:
דרכי הוראת תנ"ך ( 2ש"ש)
פרטים במידעון ובאתר.

הכשרה מעשית בחוג ובחוג נוסף

פרטים באתר.

עבודות סמינריוניות

הלימוד לתואר  ,B.Ed.מחייב כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ,עבודה
סמינריונית אחת בחוג לחינוך ועבודה נוספת באחד מחוגי הלימוד שהסטודנט
מתמחה בהם .גם בחוג השני ,שבו לא חייבים לכתוב עבודה סמינריונית ,יש
להשתתף בסמינריון של החוג ולכתוב במסגרתו עבודה (רפראט) לסיום
הקורס.

