
 בס"ד

 שנה א' וב' ףהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה / תש"תואר שני / 

 סטר אשנה ב / סמ שנה א / סמסטר ב שנה א / סמסטר א 

פרשנות המקרא לאור  1

טעמי המקרא 

 והמסורה

 ד"ר לאה הימלפרב

 

 ד"ר לאה הימלפרב

קהלת ושיר השירים לאור 

 פרשנות קדומה ומאוחרת

 

 פרופ' טליה הורוביץ

 

 פרופ' טליה הורוביץ

דברים לאור פרשנות 

 קדומה ומאוחרת

 

 ד"ר ארי גייגר

 

 ד"ר ארי גייגר

גישות רש"ר הירש  2

 למקרא

 ולפרשנותו

 ד"ר לאה הימלפרב

סוגיות משפחה בראי פרשנות 

 אינטגרטיבית )סמינריון(

 

 פרופ' טליה הורוביץ

 

 פרופ' טליה הורוביץ

מגמות בפירוש ראב"ע 

 לתורה

 

 ד"ר ארי גייגר

סוגיות משפחה בראי  3

פרשנות אינטגרטיבית 

 )סמינריון(

 פרופ' טליה הורוביץ 

יקבל על עצמו גישות 

 ומגמות(

 

 ד"ר לאה הימלפרב

ישעיהו לאור פרשנות קדומה 

 ומאוחרת 

 

 פרופ' שמואל ורגון

 

 

 

 

 

 

 ד"ר יוסי זיו

המדרש בפירוש רש"י 

 לתורה

 

 ד"ר יוסי זיו  
עיונים בספרות החוק  4

 )סמינריון(המקראי  

 ד"ר יוסי זיו

עיונים בספרות החוק המקראי  
 )סמינריון(

 ד"ר יוסי זיו

 

סדנה לעבודת גמר 

 יישומית 

 פרופ' טליה הורוביץ / 

 ד"ר מיכל דל 
במקרא לאור  סוגיות 5

גאוגרפיה, ארכאולוגיה 

 קראיתמוראליה 

 פרופ' מיכה קליין

 שיטות מחקר איכותניות

 

 

  ד"ר מיכל דל

 

במקרא לאור סוגיות  6

גאוגרפיה, ארכאולוגיה 

 מקראיתוראליה 

 פרופ' מיכה קליין

שיטות ומגמות בפרשנות 

  המקרא לדורותיה 

 

 ד"ר יוסי זיו

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 הקורס הבא: ף"תשבסמ' א  לשנה בבנוסף, יינתן 

 ש"ש )מקוון( 1 –ד"ר רבקה רביב   –  ה ומאוחרתעזרא ונחמיה לאור פרשנות קדומ
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :*הקורסים הבאים תשפ"אסמ' א בו ף"תש במהלךיינתנו  לשנה א
   דל 'הורוביץ, ד"ר מט' פרופ'  – ש"ש 1  . סדנה לעבודת גמר יישומית13
 פרופ' ישראל רוזנסון  – ש"ש 1  . סיורים בעקבות המקרא14
    )מקוון( ד"ר מיכל דל –ש"ש  1  . פיתוח צוותי הוראה ולמידה15
ד"ר יוסף הרב  – ש"ש 1  עשר בני בית ראשון לאור פרשנות קדומה ומאוחרת-נביאי תרי. 16

 )מרוכז( פריאל 

 )מקוון( –ד"ר רבקה רביב   – ש"ש  1 עזרא ונחמיה לאור פרשנות קדומה ומאוחרת. 17
 ד"ר ארי גייגר – ש"ש1 . דברים לאור פרשנות קדומה ומאוחרת18
  ד"ר ארי גייגר – ש"ש 1 . מגמות בפירוש ראב"ע למקרא19
   דל 'הורוביץ, ד"ר מט' פרופ'  – ש"ש 1  . סדנה לעבודת גמר יישומית20
 ד"ר יוסי זיו – ש"ש 1 . המדרש בפירוש רש"י לתורה 21

 ו/או במרצים. * ייתכנו שינויים בנושאי קורסים


