בס"ד

תכנית הלימודים בתנ"ך למתמחים במסלול על יסודי:
מבואות –  3ש"ש חובה

פרשנות –  6ש"ש

טקסטים –  7ש"ש

מונוגרפיות –  4ש"ש

פרוסמינריון –  2ש"ש

סמינריון –  3ש"ש

 1 +בקיאות
 (1מבוא למקרא

(1-2רש"י כפרשן המקרא

 .1עיונים בס' בראשית

 (1הסיפור המקראי

 (2הדרכה ביבליוגרפית

תרגיל 2 ,ש"ש

 .2עיונים בס' שופטים

 (2צדק צדק )בין-תחומי(

 (3מבוא ללשון המקרא

(3ראב"ע ורשב"ם

 (3עיונים בס' שמות

 (3גלות ושיבה

 (4בקיאויות )בתנאי

(4רמב"ן כפרשן המקרא

 (4עיונים בס' ויקרא

 (4ג"ג מקראית )כולל

שמסיימות תוך

(5עיוני השוואה – פרשני

 (5עיונים בס' במדבר

שנתיים בציון 86

ימה"ב הקלאסיים

דברים

לפחות(

(6פרשנות מסורתית בעת

 (6עיונים בס' מלכים

החדשה

 (7עיונים בס' ישעיהו או
יחזקאל

מקוונים :ישעיהו ,ירמיהו )טקסטים( ,סוגיות בחקר המקרא )מונוגרפיות(

שני סיורים(

פרוסמינריון -שמואל

דמויות /אירועים
במקרא

בס"ד

תכנית הלימודים בתנ"ך למתמחים במסלול יסודי:
מבואות –  4ש"ש

פרשנות –  4ש"ש

טקסטים –  7ש"ש

מונוגרפיות –  6ש"ש

 .1מבוא למקרא

 .1-2רש"י כפרשן המקרא

 .1עיונים בס' בראשית

 .1הסיפור המקראי

 .2הדרכה ביבליוגרפית

)תרגיל(

 .2עיונים בס' שמות

 .3מבוא ללשון המקרא

 .3רמב"ן כפרשני מקרא

 .3עיונים בס' במדבר

פרוסמינריון – 2

סמינריון –  3ש"ש

ש"ש

 .2ג"ג מקראית
" .3מעגלי אחווה" )בין-תחומי(

 .4בקיאויות עד שנה ד'

 .4עיוני השוואה – פרשני

 .4עיונים בס' ויקרא

" .4צדק צדק" )בין-תחומי(

פרוסמינריון –

ימה"ב הקלאסיים

 .5עיונים בס' שופטים

 .5סיורים מקראיים

שמואל

 .6עיונים בס' דברים

 .6גלות ושיבה

 .7עיונים בס' ישעיהו או
יחזקאל

קו תחתי – לא במערכת השנתית )מקוון  /סיורים  /מרוכז  /מבחני בקיאות(

דמויות  /אירועים
במקרא

בס"ד

תכנית הלימודים בתנ"ך למתמחים בהיקף משני ) 15ש"ש( במסלול יסודי ובמסלול חינוך מיוחד:
שנה

מבואות –  4ש"ש

פרשנות –  2ש"ש

טקסטים –  5ש"ש

מונוגרפיות –  4ש"ש

 .1מבוא למקרא

 .1-2רש"י כפרשן המקרא )תרגיל(

 .1עיונים בס' בראשית

 .1הסיפור המקראי

 .2הדרכה ביבליוגרפית

 .2עיונים בס' שמות

 .3מבוא ללשון המקרא

 .3עיונים בס' ויקרא

" .2מעגלי אחווה" )בין-תחומי(

 .4עיונים בס' שופטים
 .5עיונים בס' שמואל

" .3צדק צדק" )בין-תחומי(
 .4סיורים מקראיים

 .4בקיאויות עד שנה ד'

קו תחתי – לא במערכת השנתית )מקוון  /סיורים  /מרוכז  /מבחני בקיאות(

