
 בס"ד

 סיורים לימודיים בתנ"ך -סיורי ארץ מקרא 

 לשנת הלימודים שהחלה לפני תשע"ט

תלמידי החוג לתנ"ך שלומדים גם בחוג ללימודי א"י פטורים מסיורי ארץ מקרא הערה מקדימה: 
 ש"ש במקום חובה זו. 1וחייבים בקורס בחירה נוסף בתנ"ך בהיקף של 

. במסגרת חובת סיורי "ארץ מקרא", כל תלמיד החוג לתנ"ך במכללה חייב להשתתף בארבעה 1

סיורים לאורך שנות הלימודים במכללה, מתוך מאגר הסיורים של החוג ללימודי ארץ ישראל )סיורים 

. יש לוודא שהסיור אותו אתם בוחרים באתר המכללהפדגוגים אינם נחשבים(. לוח הסיורים מופיע 

 פתוח לתלמידי החוג לתנ"ך )העניין מצוין במידע על הסיור(.

'מתאים . שלושה מהסיורים חייבים לעסוק בתחומים ובאתרים הקשורים לתנ"ך )שנכתב לגביהם 2

 לסיורי ארץ מקרא'( ואילו תחום הנושא של הסיור הרביעי נתון לבחירתכם.

 ש"ש. 1. השתתפות בארבעת הסיורים והגשת המטלות עליהם מקנה 3

 .באתר המכללה. יש להירשם מראש לסיור ולמלא אחר כללי הסיור המופיעים 4

 בנוסף להשתתפות בסיור יש להגיש שתי עבודות על שתי סיורים על פי הפירוט להלן:. 5

א. עבודה אחת חייבת לכלול לימוד פרק או נושא מהתנ"ך שנדון במהלך אחד מהסיורים. העיון 

ומבהיר את לימוד המקורות. לשם כך יש להעלות את השאלות ידגים כיצד הסיור בשטח משלים 

הדורשות ביאור בפסוקים, להציג את תשובות הפרשנים ולהבהיר כיצד הסיור בשטח מוסיף ומחדש 

 בהבנת הטקסט.

 ב. עבודה נוספת תיכתב על אחד מהנושאים הבאים לפי בחירתכם:

ורים. הדיווח ידגיש את מה דיווח על האתרים השונים שנכללו באחד מהסי - סיכום סיור .1

 שנלמד מהאתרים השונים, במסגרת הנושא הכללי, ויסכם את נושא הסיור בכללו.

דיון בנושא ייחודי שעלה מתוך אחד מהסיורים. הדיון ירחיב מעבר לנאמר  - נושא לדיון .2

 בסיור בעזרת עיון במקורות נוספים.

תיאור מקיף של אחר מהאתרים מתוך סיורי הקורס. יש להשלים את הנאמר  -על אתר  .3

בסיור בעזרת מקורות נוספים, לציין את המקורות מהתנ"ך הנוגעים לאתר ולהראות כיצד 

 משלימים הממצאים באתר והמקורות בתנ"ך זה את זה.

 . כללים להגשת העבודה: 6

 עמודים.  3א. לכל עבודה יש להקצות לכל הפחות 

 ב. יש לציין את המקורות מהתנ"ך ומספרות המחקר באופן ברור ומפורט. 

 ג. יש להוסיף דף שער הכולל את נושא העבודה ופרטים אישיים. 

  eretzmikra@herzog.ac.il :ד. יש להגיש את העבודה למייל הבא

  eretzmikra@herzog.ac.il ל: גםשאלות נוספות ניתן לפנות לה. 

 

 בהצלחה!
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