
 
 
 

 (פ"א)תשתואר שני בחוג למקרא 

 החוג למקראעל א. 

ייחודי בארץ בהציגו פנורמה רחבה ומגוונת של אוצרות התרבות באוניברסיטת תל אביב החוג למקרא 

ך וידיעה "העברית לדורותיה. החוג למקרא שואף להקנות לתלמידים כלי מחקר מתקדמים בחקר התנ

. מורות החוג ומוריו ניצבים בצמרת מחקר של הספרות המקראיתכוללת של ריבוי רבדיה ותצורותיה 

עם לאומיים ענפה -המקרא בארץ ובעולם בתחומיהם השונים, והחוג משמש מוקד למערכת קשרים בין

 מכל קצוות תבל. חוקרי מקרא, ספרות הבית השני והספרות הפרשנית 

הודית, הישראלית תרבות הי" ותשתית הספר הספרים"כמתבקש ממעמדו של המקרא בתור 

והמערבית, הלימודים מיוסדים על הקניית הבנה עשירה ורבת פנים של היצירה המקראית בתחומי הנוסח 

טקסטואלית ובתולדות הפרשנות של המקרא לתקופותיה הגות המקראית, בקריאה האינטרוהספרות, ב

-סנס, המודרניזם והפוסט, ימי הביניים, הרנושלהי העת העתיקה ל"השונות: ימי הבית השני, תקופת חז

תחומית -הלימוד מבוסס על גישות ושיטות המשמשות בחקר המקרא לדורותיו, ומתוך גישה בין מודרניזם.

 .משולבות בעיון גם דרכי מחקר שפותחו בתחומים השונים של מדעי הרוח והחברה

 לתואר שני התכניתב. 

ידיעות בוגרי החוגים למקרא ובוגרי  היא להעשיר ולהעמיק את)מ"א( מטרתם של לימודי התואר השני 

חוגים אחרים בתחומי היהדות והרוח )באמצעות תוכנית השלמות( בספרות המקראית, תוך עיון ביקורתי 

תרבותי שבו התהוותה ספרותו. תשומת לב ניתנת גם לתולדות פרשנות -בעולם המקרא ובהקשר ההיסטורי

רותיה, להתקבלות ספרי התנ"ך ונושאיו כבסיס המקרא, להשפעתו התרבותית על היצירה היהודית לדו

תחומיים בתחומי התרבות, ולהענקת כלים דידקטיים ופדגוגיים להוראת המקרא במערכת -לעיונים בין

  .תחומי במקרא-החינוך. הלימודים המתקדמים נועדו להכשיר את הלומדים להוראה ולמחקר מדעי רב

  בשבוע, הוא יום שלישי.  מרוכזים ביום לימודים אחדלימודי התואר השני 

  ראו  מלגה בגובה של עד חצי שכ"להחוג למקרא תומך בתלמידי התואר השני במערך מלגות ובראשן(

 פירוט להלן(. 

 מלגותג. 

  ראשון ושני, כולל הנרשמים לנרשמים לתואר מלגת לימודים בגובה עד חצי שכ"ל החוג למקרא מציע

)תלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד עשויים להיות זכאים למלגות נוספות(.  ללימודי השלמה

צביה וקרן  קרן ספאייר, המלגות מחולקות בנדיבותן של קרן מזרע מיסודה של קהילת בית שלום )יפן(

 . לפרטים פנו לראש החוג. בק



  חצי  ש"ח 7,000בגובה  למלגת לימודיםהחל משנת תשע"ט, תלמידים שהם חברי ארגון המורים זכאים(

שכ"ל( פעם אחת בתואר, הניתנת במשותף בידי החוג למקרא וקרן ידע של ארגון המורים. לפרטים פנו 

 לראש החוג או ליועץ לתואר שני.

  לימודי התואר השני במקרא מותאמים לדרישות ההכשרה של משרד החינוך. תלמידי תואר שני שהם

אגף מורשת והפיקוח על  מטעםהחזרי שכ"ל, מלגות וגמולים מורים פעילים עשויים להיות זכאים ל

 לפרטים יש לפנות למשרד החינוך.  .הוראת התנ"ך במערכת החינוך הממלכתי

  פרסי החוג למקרא בשיתוף עם החברה לחקר המקרא בישראל מחלקים מדי שנה מספר מצומצם של

 לחברה. לתלמידי מ"א מצטיינים שפעילותם החברתית תורמת לקהילה ו עידוד

 ד. סוגי הקורסים

 קורסי התואר השני נחלקים לשני סוגים עיקריים, הנבדלים זה מזה במטלת הסיום שלהם:  

קורסים המסתיימים בבחינה, או בחינת בית, או עבודת סיכום. תלמידים רשאים ללמוד שיעורי מ"א:  .א

 ש"ס בלבד בכל התואר בקורסים המוגדרים 'שיעורי מ"א'.  12עד 

עמודים,  10–8קורסים המסתיימים בדרך כלל ברפראט, שהיא עבודה כתובה בהיקף של ם: סמינריוני .ב

 לפי הנחיות שיימסרו בקורס עצמו. 

עבודה סמינריונית(. תלמידי  ולאלמען הסר ספק יובהר כי מטלת הסיום הרגילה של סמינריון היא רפראט )

המחקרי( או שתיים )במסלול העיוני(,  התואר השני נדרשים להגיש רק עבודה סמינריונית אחת )במסלול

 והיא יכולה להיכתב רק בקורס מסוג 'סמינריון' )ולא בקורס מסוג 'שיעור מ"א'(. 

 ה. דרישות קדם

במסגרת הייעוץ האישי הניתן לכל מועמד ומועמדת לתואר שני אנו בודקים את הרקע האקדמי של כל אחד 

( בהתמחות במקרא BEdובעלי תואר ראשון בהוראה )( במקרא BAואחת. בדרך כלל בעלי תואר ראשון )

מתקבלים ללימודים ללא דרישות נוספות, בכפוף לבדיקת מכלול הקורסים ותחומי המשנה שנלמדו במהלך 

התואר הראשון. בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים עשויים להתבקש ללמוד לימודי השלמה לקראת 

ורסים נקבעים בייעוץ האישי, בהתחשב בנתונים התואר השני. מכסת השעות המדויקת ופירוט הק

הייחודיים של כל תלמיד ותלמידה. עקרונית, לימודי ההשלמה נלקחים מתוך תכנית הליבה של התואר 

)ואפשר ללמוד אותם במקביל ללימודי  יום ראשוןביום לימודים אחד בשבוע, הוא המרוכזת ברובה הראשון, 

 התואר השני, המרוכזים ביום שלישי(:

 

 סמסטר ב סמסטר א 

תרבותית במקרא ובספרות -קריאה בין  11:45 – 10:15
ש"ס( / ד"ר אסנת  2) המזרח הקדום

 ברתור

ש"ס( / ד"ר  2) לשון המקרא וסגנונו
 טליה סוצקובר

ש"ס( / ד"ר גיא  2) מבוא למקרא: חלק א  13:45 – 12:15
 דרשן

ש"ס( / ד"ר גיא  2) מבוא למקרא: חלק ב
 דרשן

ש"ס( / ד"ר  2) הדרכה ביבליוגרפית 15:45 – 14:15

 טליה סוצקובר

ש"ס( /  2) נוסחים ותרגומים של המקרא

 ד"ר גיא דרשן



מבוא לפרשנות ימי הביניים, א: המזרח  17:45 – 16:15

ש"ס( / פרופ'  2) וארצות האסלאם
 מאירה פוליאק

מבוא לפרשנות ימי הביניים, ב: 

רופ' ש"ס( / פ 2) ביזנטיון וארצות הנצרות
 מאירה פוליאק

, שיר השירים: שירת אהבה בתנ"ך  19:30 – 18:00
ש"ס(  2תרגיל טקסטואלי למתחילים )

 פרופ' דלית רום שילוני

 

 מערכת השעות ורשימת הקורסים. ו

, ובדרך כלל בכל משבצת נתונה יום שלישיהלימודים לתואר שני מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע, הוא 

 בחירה בין נושאים שונים. אלה הקורסים העומדים לבחירת התלמידים: לתלמידים אפשרות

 נצבעו בצבע ירוק שיעורים סמינריונים נצבעו בצבע כתום

 

 סמסטר ב סמסטר א 

, )שיעורתמונות טבע במזמורי תהילים    10:00 – 08:30

 שילוני-ש"ס( / פרופ' דלית רום 2

   

 /ש"ס(  2)שיעור,  ייצוגי נשים במקרא 11:45 – 10:15

 ד"ר אהובה אשמן

ניהול משברים במקרא: ערכים, דילמות 

 2)שיעור,  ורלוונטיות בהוראת המקרא

 / ד"ר אהובה אשמן ש"ס(

 פרופ' יונתן בן דב /ש"ס(  4, )סמינראדם ועולם בספר איוב 

 

טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות   13:45 – 12:15

 2)שיעור,  היצירה היהודית על המקרא

 ש"ס( / פרופ' מאירה פוליאק

 2)שיעור,  ארגז כלים לחקר המקרא

 ש"ס( / ד"ר טליה סוצקובר

  
 ד"ר גיא דרשן  /ש"ס(  4)סמינר,  תרגום השבעים לספר שמואל

 

14:15 – 15:45 

  

ירושלים עיר האלהים: המסורות 

ש"ס( / פרופ' דלית  2)שיעור,  והפולמוס

 שילוני -רום

  במקרא ובתולדות פרשנותוחרדה ופחד 

 ש"ס( / פרופ' מאירה פוליאק 2)סמינר, 

 ש"ס( / ד"ר טליה סוצקובר 4)שיעור,  ספרות מסופוטמית והמקרא

 

 יונתן בן דבש"ס( / פרופ'  4)סמינר מחקרי,  הספרות האפוקליפטית בימי בית שני  17:45 – 16:15

  

/  ש"ס( 2)סמינר, לנתח סיפור מקראי  19:45 – 18:15

 ד"ר טליה סוצקובר

From Generation to Generation: 

The Bible Through Other Eyes 

 ש"ס( / ד"ר דיאנה ליפטון 2)שיעור, 

 .לתשפ"א ידיעון הפקולטה למדעי הרוחהתעדכן בשינויים בליתכנו שינויים קלים בפרטי הקורסים. יש י *



 : יום ראשוןלתלמידים גם ב ניםזמיקורסים נוספים ה

 סמסטר ב טר אסמס 

 והתגבשות היהדות מגילות מדבר יהודה  11:45 – 10:15

 פרופ' יונתן בן דב /ש"ס(  2)שיעור, 

ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על     17:45 – 16:15

 2)שיעור,  הליכים שיפוטיים במקרא

 ש"ס( / ד"ר אסנת ברתור

 מסלולי הלימודים. ז

לימודי התואר השני מתנהלים באחד משני מסלולים: המסלול המחקרי )הכרוך בכתיבת תזה( והמסלול 

לפרטים, פנו למזכירות החוג בין המסלולים מסוכמת בטבלה שלהלן )העיוני )ללא תזה(. תמצית ההבדלים 

 לתואר שני(: וליועצת

 

 מסלול עיוני )ללא תזה( מסלול מחקרי )עם תזה( הדרישה

 ש"ס 36 ש"ס 28 קורסים 

 שתי עבודות סמינריוניות עבודה סמינריונית אחת עבודות סמינריוניות

   שפה זרה שנייה )ברמת מתקדמים(

   עבודת גמר )תזה(

   בחינת גמר

 

  

 ח. "תופסי האורית": מורשת יהדות אתיופיה

למתעניינים במורשת קהילת ביתא ישראל )יהדות אתיופיה(, ובמיוחד במסורות התנ"ך שבפי בני הקהילה 

חוגי -הדו)"תופסי האורית", על דרך ״תפשי התורה״ בספר ירמיה(, אנו ממליצים על לימודי ב״א במסלול 

כחלק מהם יילמדו השפות געז ואמהרית  .נות שמית, או לימודי מ״א במקראבחוג למקרא ובחוג לבלש

ברמות מתחילים ומתקדמים לצד לימודי מקרא בדגש על טכניקות של תרגום ופרשנות, והכשרה לעבודת 

 שדה בתיעוד ומחקר מסורות הנוסח, התרגום והפרשנות.

  



 סגל ההוראה. ט

חוקרת את פרשנות המקרא בימי הביניים, בתשומת מאירה פוליאק פרופ' 

לב מיוחדת לתרגומי המקרא לערבית ולפרשנותו והתקבלותו בקרב יהודים, 

כמו כן חקרה נוצרים, שומרונים ומוסלמים בעולם שתחת שלטון האסלאם. 

את הסיפורת המקראית, במיוחד מן הזווית של לימודי טראומה וגישות 

לספרות. היא מנהלת כעת פרויקט מחקר על עיצובו דמותו של פסיכולוגיות 

 דוד בפרשנות ימי הביניים והרנסנס. 

 

חוקרת את ספרות הנבואה, את עולם האמונות והדעות  שילוני-דלית רום פרופ'

של המקרא )במיוחד בתקופת החורבן וגלות בבל( ואת מכלול הזיקות 

ראית'. היא מנהלת כעת מק-האינטרטקסטואליות המכונות 'פרשנות פנים

פרויקט מחקר הממפה את דימויי הטבע בספרות המקראית ויוצר מילון מקוון 

תחומי המסתייע במדעי הטבע -למגוון הדימויים לסוגיהם תוך מחקר בין

 והחיים. 

 

  

חוקר את התנ"ך ואת ספרות בית שני כחלק מן העולם הסובב אותם,  דב-יונתן בןפרופ' 

ההלניסטי. מתמחה במגילות מדבר יהודה, ומנהל כעת פרוייקט  במזרח הקדום ובעולם

בינלאומי של שיחזור ודיגיטציה של המגילות תוך שימוש בטכנולוגיות שונות. בין 

תחומי עיסוקו גם אסטרונומיה ולוחות שנה בעולם העתיק, נוסח המקרא, ספרות 

 היסטורי בספרי המקרא השונים. -אפוקליפטית, ועיסוק ספרותי

 

 

קוגניטיבית -חוקרת את הספרות המקראית בגישה ספרותית טליה סוצקוברד"ר 

ובהשוואה לספרות המזרח הקדום. דגש מיוחד ניתן בפרסומיה לפריסת החושים 

תחומי מחקר נוספים שלה הם בטקסט המקראי ולהופעתם של שדות סמנטיים. 

 הקלאסית.  לשון המקראו המרחב במקרא

 

  

 

מקראית בפרספקטיבה -חוקר את הספרות המקראית והבתרגיא דרשן ד"ר 

השוואתית, בזיקה לתרבויות העולם הקדום במזרח )מסופוטמיה( ובמערב )יוון(. 

הוא כותב כעת פירוש חדש לספר מקבים א, אחד המקורות החשובים לחקר התקופה 

 החשמונאית, שנכתב בתקופה ההלניסטית. 

 



מודרניות בחקר המקרא, בתשומת לב מיוחדת -מתמחה בגישות פוסטאהובה אשמן ד"ר 

במערכת  . היא מורה מנוסה'אחר'בניית זהות לעומת הולפרספקטיבות של חקר המגדר 

הכנה לבגרות בתנ"ך של ספרי ומחברת של , בעלת ותק רב בהכשרת מורים לתנ"ך, החינוך

   רשת אנקורי. 

 

 

חוקרת את החוק המקראי, במיוחד בזיקתו לסיפורת שבמקרא.  אסנת ברתורד"ר 

חברה בוועדת  פטית לצד הכשרתה כחוקרת מקרא, וכן היאהיא בעלת הכשרה מש

ספרה 'מעשה בשבויה יפת תואר: החוק המקצוע בתנ"ך של משרד החינוך. 

 (. 2013המקראי בראייה ספרותית' ראה אור בסדרת 'אוניברסיטה משודרת' )

 

 

כתבה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת קיימברידג' על החלומות  אנה ליפטוןדיד"ר 

( Newnham Collegeלימדה בקיימברידג' )ה ארצה, בספר בראשית. לפני שעלת

(. בין ספריה האחרונים דיון בתולדות ההתקבלות של ספר King’s Collegeובלונדון )

 הנושא של אוכל ומזון. מה אומרת התורה על  לקהל הרחב השואלאיכה וכן פירוש 

 

    צרו קשר!
 

 עניין!יד ותלמידה. פנו אלינו בכל שאלה ולכל תלמהמוענק החוג למקרא מתייחד ביחס האישי 

  ויועצת התואר השניראש החוג 

  2684388-052, טל' talist@tauex.tau.ac.il , דוא"ל:ד"ר טליה סוצקובר

 03-6409967, טל': 301, חדר ג: בניין רוזנברג, קומה משרד

 יועצת התואר השני 

   meirap@tauex.tau.ac.ilפרופ' מאירה פוליאק, דוא"ל: 

 03-6407896 , טל'314 משרד: בניין רוזנברג, קומה ג, חדר

 יועץ התואר הראשון

 gdarshan@tauex.tau.ac.ilד"ר גיא דרשן, דוא"ל: 

 03-6408557, טל': 115רוזנברג, קומה א, חדר משרד: בניין 

 מזכירות החוג 

 6409790-03, טל': anatav@tauex.tau.ac.ilדוא"ל: מזכירת סטודנטים, גב' ענת אבירם, 

  309: בניין רוזנברג, קומה ג, חדר משרד

  https://humanities.tau.ac.il/bible: אתר האינטרנט של החוג למקרא

 חפשו אותנו בפייסבוק
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