
 מערכת תשע"ט: 

 וב' הוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה / תשע"ט שנה א'

  טר אשנה ב / סמס  שנה א / סמסטר ב  שנה א / סמסטר א 

טעמי פרשנות המקרא לאור   1
  המקרא והמסורה

  ד"ר לאה הימלפרב
 

קהלת ושיר השירים לאור פרשנות 
  קדומה ומאוחרת

  פרופ' טליה הורוביץ
 

  מגמות בפירוש ראב"ע לתורה
  

  ד"ר ארי גייגר

  גישות רש"ר הירש למקרא  2
  ולפרשנותו

  ד"ר לאה הימלפרב

סוגיות משפחה בראי פרשנות 
  אינטגרטיבית (סמינריון)

  ץפרופ' טליה הורובי
  

דברים לאור פרשנות קדומה 
  ומאוחרת

  ד"ר ארי גייגר

סוגיות משפחה בראי   3
פרשנות אינטגרטיבית 

  (סמינריון)
  פרופ' טליה הורוביץ 

 ישעיהו לאור פרשנות קדומה ומאוחרת 
  
  

 פרופ' שמואל ורגון

  עיונים בספרות החוק המקראי 
  
  

    ד"ר יוסי זיו
יונים בספרות החוק ע  4

  (סמינריון) המקראי 
  ד"ר יוסי זיו

 יונים בספרות החוק המקראי ע

  (סמינריון)
  יוסי זיוד"ר 

  

   יישומית סדנה לעבודת גמר
  פרופ' טליה הורוביץ / 

  ד"ר מיכל דל 

סוגיות נבחרות במקרא לאור   5
הגאוגרפיה, הארכאולוגיה 

  והראליה המקראית
  פרופ' מיכה קליין

  שיטות מחקר איכותניות
  

   מיכל דלד"ר 

  

סוגיות נבחרות במקרא לאור   6
הגאוגרפיה, הארכאולוגיה 

  והראליה המקראית
  פרופ' מיכה קליין

שיטות ומגמות בפרשנות המקרא 
   לדורותיה 

  
  ד"ר יוסי זיו

  

  
  לשנה ב הקורס הבא: ןיינתבנוסף, 

  ש"ש (מקוון) 1 –ד"ר רבקה רביב   –  עזרא ונחמיה לאור פרשנות קדומה ומאוחרת
  

  :"פובמהלך תשע"ט תשבמהלך תשע"ט, בסמסטר קיץ הקורסים הבאים יינתנו לשנה א 
  

  (קיץ וסמסטר א)  פרופ' טליה הורוביץ, ד"ר מיכל דל –*ש"ש  2    יישומית. סדנה לעבודת גמר 13-14
  פרופ' ישראל רוזנסון –ש"ש  1      . סיורים בעקבות המקרא15
   (מקוון)     ד"ר מיכל דל –ש"ש  1      . פיתוח צוותי הוראה ולמידה16

   
  הבאים:מבין בתש"פ ייבחרו לשנה א' קורסים נוספים  חמישה

  (מקוון)    ד"ר רבקה רביב –ש"ש  1  . עזרא ונחמיה לאור פרשנות קדומה ומאוחרת 17
  (מרוכז) ד"ר יוסף פריאל  – ש"ש 1 – . עיון בנביאי תרי עשר בני בית ראשון לאור פרשנות קדומה ומאוחרת18

  (מקוון) ד"ר מיכל דל –ש"ש   1 –דניאל לאור פרשנות קדומה ומאוחרת . 19
  (מקוון או פרונטלי)   ד"ר יוסי זיו –ש"ש   1 –  רש"י לתורה. המדרש בפירוש 20

  (מקוון או פרונטלי) – ד"ר מיכל דל –ש"ש   1– ), למקרא ולפרשנותו רי"צ מקלנבורג (בעל "הכתב ובקבלה". 21

  ונטלי)(מקוון או פר  – ד"ר ארי גייגר –מגמות בפירוש ראב"ע לתורה . 22

  טלי)ונ(מקוון או פר –  ד"ר ארי גייגר –דברים לאור פרשנות קדומה ומאוחרת . 23

  (מקוון או פרונטלי) פרופ' טליה הורוביץ –. קהלת ושיר השירים לאור פרשנות קדומה ומאוחרת ב 24

  (מקוון או פרונטלי) – ד"ר יוסי זיו –. שיטות ומגמות בפרשנות המקרא לדורותיה ב 25

 


