
ואקדמי  תרבותי  במפעל  חלק  לקחת  אתכם  מזמין  למקרא  החוג 
חדשני -- לימוד ומחקר של כתבי הקודש, מסורות התנ״ך, של קהילת 

ביתא ישראל. 

ל״תופסי האורית״ מטרות אקדמיות מובהקות, 
ולא פחות מהן, מטרות חברתיות. 

במטרות האקדמיות, לימוד ומחקר של אוצרות התרבות של קהילת ביתא 	 
ישראל, שעד לנקודה זו שמורים במידה רבה רק ליודעי חן מתוך העדה. 
במסגרת לימודי המ״א )במסלול העיוני ובמסלול המחקרי( תוכלו ללמוד את 
השפות געז ואמהרית על מנת לרכוש מיומנות בקריאת האורית. בשיעורים 
בחוג למקרא תקבלו הכשרה בלימוד מסורות נוסח המקרא, ובכלל זה מסורות 
נוסח כתבי הקודש האתיופיים, וכן תכירו טכניקות של תרגום ופרשנות 
קדומה ומודרנית למקרא. בשיתוף עם החוג ללשון העברית ולבלשנות 
שמית, נשלב גם הכשרה בעבודת שדה בתיעוד ומחקר מסורות הנוסח, 

התרגום והפרשנות של האורית. המסיימים יקבלו תואר מ״א במקרא.

מטרת ״תופסי האורית״ היא להכשיר קבוצה של סטודנטים מבני העדה 	 
או מן הציבור הכללי שיוכלו לראיין את הקייסים – המנהיגים הרוחניים, 
לזהות את מסורות הקריאה, התרגום וההרחבות שבפיהם ולהציע עבודות 

מחקר מקוריות בנושאים מגוונים. 

כידוע, אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית שבה הדור המבוגר השומר 
את המסורות הללו הולך ונעלם. אם אתם ערים לסכנה שהידע התרבותי 

הזה עלול להיעלם, בואו ללמוד איתנו!

במטרות החברתיות, אנחנו מאמינים שלימוד האורית הוא אמצעי 	 
להיכרות של בני העדה עם תרבותם ולחיזוק תדמיתם התרבותית בעיני 
עצמם ובעיני החברה הישראלית כולה. נדמה שאין צורך להכביר מלים 
בדבר החשיבות החברתית-התרבותית של מהלך שכזה, מתוך הערכה 

וכבוד לערכי התרבות של הקהילה.

של  הרחב  לציבור  פתוח  האורית״  ״תופסי  על  בדגש  הלימוד  כי  יצויין 
הלומדים שאינם מבני הקהילה, וסקרנים ללמוד עליה ועל תרבותה.

 )B.Ed. או B.A.( אם אתם בעלי תואר ראשון
במקרא או בתחומים אחרים, אתם מוזמנים 

ללמוד תואר שני ).M.A( בחוג למקרא בדגש 
על ״תופסי האורית״!

ובתוכנית  למקרא  בחוג  מרתקים  קורסים   – איתנו  ללמוד  בואו 
לבלשנות שמית וכן נקיים סמינרים משותפים של קריאה באורית.

תנאי הקבלה
המועמדים יעמדו בדרישות הקבלה של אוניברסיטת תל אביב, 
ללימודי המ״א בחוג למקרא – תואר ראשון בציון של 80 לפחות.

הקבלה מותנית בראיון.
כסטודנטים אחרים הנרשמים למ״א בחוג למקרא, מי שלא הוכשרו 

בלימודי הב״א בתחום המקרא יידרשו ללימודי השלמה בהיקף של עד 
16 ש״ס.

מלגות
אנחנו מציעים עד חמש מלגות לסטודנטים/יות יוצאי/ות אתיופיה 

לכיסוי מלא של שכ״ל ומלגות קיום לעשרה חודשים בשנה. 
המעוניינים יפנו אל:

 	dromshil@tauex.tau.ac.il  | פרופ׳ דלית רום-שילוני

 	teferra@tauex.tau.ac.il | ד״ר אנבסה טפרה

עוד על הרעיון והחזון
ישראל  ביתא  בני  עם  ארצה  הגיעו  ״אורית״,  המכונים  הקודש,  כתבי 
אוניברסיטת  של  פייטלוביץ  באוסף  ומשפחות,  יחידים  בידי  ונמצאים 
האורית  הלאומית.  הספרייה  באוצר  ואף  התפוצות,  בבית  אביב,  תל 
היא תרגום של התנ״ך לשפת הגעז, שפה שהייתה ועדיין שגורה בפי 
הבינים,  דור  בקרב  קלושה  וידיעתה  הרוחניים(  )המנהיגים  הקייסים 
יודעים  ולעתים אפילו אינם  קיימת בקרב הצעירים שנולדו בארץ  ולא 
אמהרית או טגרית )הלשונות המדוברות בקהילה האתיופית(. כיון שכך, 
בפני  הקודש  כתבי  את  קוראים  העדה  של  הרוחניים  כשהמנהיגים 
קהליהם הם מתרגמים אותם מגעז לאמהרית או טיגרית, ואפשר להניח 
שהם מוסיפים גם הרחבות של תרגום ופרשנות. מסורת זו של קריאה 
)תוך תרגום והרחבה( של כתבי הקודש היא על פי רוב מסורת בעל פה 

שמעולם לא תועדה בכתב, ועל פי רוב גם לא נחקרה. 
במחקר האורית ניתנת לנו הזדמנות יחידה במינה לראות היבטים של 
נוסח, תרגום ופרשנות, כשהם משמשים כמסורת חיה הנשמרת בעל 
פה ומועברת מדור לדור – וזה לעצמו חידוש שאיננו זוכים לו במחקר 

המקרא.

לימודים בחוג למקרא בדגש ״תופסי האורית״ 
לימוד ומחקר של כתבי הקודש של ביתא ישראל

מוזמנים לפנות לחוג למקרא, אוניברסיטת תל אביב
https://humanities.tau.ac.il/bible/ma טל׳:   03-6409790| אתר החוג, תוכנית המ״א

dromshil@tauex.tau.ac.il  פרופ׳ דלית רום-שילוני 

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה
 ע״ש חיים רוזנברג 

 הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל אביב
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