
 אילן-אוניברסיטת בר
 ע"ש זלמן שמיר  המחלקה לתנ"ך 

 
 

 מתמחים – ג פ"תש תכנית הלימודים לשנה"ל 
 
 

 יום / שעה  המרצה  סוג הקורס     שם הקורס  מס' קורס 
              

                                                                            20-18 ג    י' פרג'ון     ד"ר  נ"ז   1 הרצאה ב חובה; -הדרכה ביבליוגרפית )שנה א  08-102-01
 ('א)סמ'  תנאי כניסה לסמינריון(                             )

 
  12-10ד     י' יעקבס  פרופ' נ"ז   1הרצאה     מבוא למקרא  08-204-01

   '(א)סמ'                     
 

   20-18ג   מר ד"ר י' ע  נ"ז   1  הרצאה  הספרות המקראית לסוגיה  08-210-01
     '(ב )סמ'       
            

      14-12  ג עופר י'   פרופ' נ"ז   1הרצאה   יסודות הלשון והתחביר במקרא 08-155-01
 '( א)סמ'                      

 
 14-12  ג ד"ר ל' גוטליב  נ"ז   1הרצאה   קריאה במקרא בהיבט לשוני  08-157-01

 )סמ' ב'(       
 

       18-16 ג גוטליב ד"ר ל'   נ"ז  1הרצאה     ית מקרא  ארמית 08-250-01
 '( א)סמ'        

 
   18-16ג  ד"ר ל' גוטליב   נ"ז  1הרצאה    תרגומים ארמיים  08-251-01

 מ' ב'()ס       
 

                          12  - 10  ג  פרופ' מ' אביעוז נ"ז    2הרצאה                             מבוא למחקר המקראי    08-205-01
     )לתלמידי השלמות(                        

_____________________________________ __________________________________________ 
 

 ספרי התורה                           
 

 18-16  ה עסיס  'פרופ' א   נ"ז   2הרצאה    ראשית ספר ב 08-531-01
 

 14-12ד  ד"ר נ' גולן   נ"ז   2הרצאה    ים דברספר  08-539-01

 
                                            )כל השנים(              ספרים היסטוריים

 
   14-12  א י' ברמן פרופ'    נ"ז   2הרצאה           שמואל א' ספר  08-5450-01

     
   18-16  ב ד"ר צ' שמעון   נ"ז   2הרצאה    ע יהושספר  08-540-01

                      
                           

 
 נים( שה)כל      ספרי נבואה

 
      

 12-10ג    פרופ' ז' אסטר              נ"ז   1הרצאה     לט -ישעיהו א 08-5620-01

                             סמ' א'()           בראייה היסטורית   

 12-10ג      פרופ' ז' אסטר                   ז נ" 1  הרצאה              סו -ישעיהו מ 08-5641-01

 )סמ' ב'(           ת ירוט בראייה היס  

 16-14ב     ד"ר י' זימרן        נ"ז   1רצאה ה         ספר עמוס  08-572-01

 ( )סמ' א'                                 

 16-14ב     ד"ר י' זימרן         נ"ז   1הרצאה          ספר מיכה   08-576-01

 )סמ' ב'(                                                                      
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)בזום(  20-18א       סיסא' ע  'פרופ                              נ"ז  2הרצאה                 שני בית נביאי        08-579-01  

     
__________________________________ ___________________________________________ 

     
 

 
 ג( -)לשנים ב           רהושי הספרי חכמ

 
 

 16-14ד  רץ שו 'שד"ר   נ"ז   2ה הרצא   רות ואסתר  08-611-01
       

   16-14 ה י' פרג'ון  ד"ר   נ"ז   1הרצאה   זמורי תהילים מעיונים ב 08-6000-01
 '( א)סמ'       

 
 16-14 ה מט סנ'   פרופ'  נ"ז   1הרצאה    ה  כיא קהלת ו 08-6030-01

 '(ב)סמ' 
 

             
 
     יהודית בימה"ב רשנות הפה

 
   10-8ד    י' יעקבס  רופ'  פ         נ"ז   2הרצאה    מבוא לפרשנות היהודית  08-211-01

 לדורותיה    
  

                   14-12 ה      ון 'י' פרגד"ר           נ"ז   1הרצאה   למקרא  רש"י ופירושו 08-509-01
 )סמ' א'(       

   14-12ה      ון  ' י' פרגד"ר         נ"ז   1 האהרצ  למקרא   ופירוש ו אב"ע ר 01-5050-08
 '(' ב)סמ    

 

                                   
 ( כל השנים)  מונוגרפיות

 
 מתוקשב ן מסרופרופ' י' ג           נ"ז   2הרצאה    דרכי העיצוב של הסיפור המקראי  08-6307-01

 
 בשקומת   זימרן י' ד"ר  ז נ"  1הרצאה     יחסי אחים בסיפור המקראי  08-672-01

 )סמ' א'(                                                                                       
 

 16-14 א פרופ' א' אשל   נ"ז  1צאה הר      המקראאוצר הכתובות בעולם  08-6950-01
 )סמ' א'(        פניקיות ועבריות  כתובות  ק א: לח  

 
 16-14א  ' א' אשל ופפר  נ"ז   1הרצאה   בעולם המקרא כתובותאוצר ה 08-6951-01

   )סמ' ב'(      כתובות שכני ישראל חלק ב:   
 
 

 14-12 ב     נ"ז                   ד"ר ר' אייכלר   2הרצאה     ים לתקופת המקראינ מקורות חיצו    08-6801-01
 

 12-10ד      מאלי לל ה  ד"ר                 נ"ז  1הרצאה                    עיונים בספרי שיבת ציון        08-6550-01
                                   (')סמ' ב                              

 
 12-10 ה עופר י'   ופ'רפ  ז "נ  1הרצאה             עמי המקרא ומשמעותם ט        08-6321-01

 '( א)סמ'                  הפרשנית   
 

  12-10ה    י' עמר         ד"ר                    נ"ז    1סיפורי אליהו ואלישע                 הרצאה           08-641-01
 )סמ' ב'(                                                                       

 
 16-14ג  ' עמר יר ד"  נ"ז  2רצאה  ה                      עליית דוד למלוכה 08-6011-01

   סא יוסיפורי ירושת הכ  
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 ג( -)לשנים ב               שוןראר ואתלסמינריונים 
   
  

  12-10  א מ' אביעוז פרופ'             נ"ז  2סמינר'                    מלכים א'  08-4546-01
 

 12-10  ב   א' קופילוביץד"ר            נ"ז   2מינר' ס                    :הנביא מנהר כבר     08-492-01
 ל איחזק בספר עיונים                            

 
 

                                                                                                                 
 שני ושלישי  ארתו
 

 
 

 12-10ג  שמש ' יפרופ'    נ"ז   2סמינר'                סיפורי אליהו ואלישע  08-851-01
 הרצאה       08-8510-01

 
 12-10 ה זימרן י'  ד"ר  נ"ז  1סמינר'              נבואית  רטוריקה  08-8905-01

 )סמ' א'(        
 הרצאה       08-8906-01

 
 

 14-12ג  פרופ' י' גרוסמן   נ"ז   1סמינר'                ים ר צמת יאיצסיפור   08-709-01
 '( א)סמ'                               ( יב -ות אמש)  

 הרצאה       08-7090-01
 
 

 14-12 ג סמט ' נ  פרופ'   נ"ז  1 סמינר'                        ספרות החכמה המקראית 08-8276-01
 '(ב)סמ'                         קדמוני-בהקשרה המזרח  

 הרצאה                                                                                08-8277-01
 

 16-14 ג ווי  פרופ' א' ל  נ"ז   2סמינר' ות פירוש רש"י לתורה                 התקבל 08-881-01
    

 הרצאה       08-8810-01
 

 16-14ג  שמש פרופ' י'   נ"ז  2סמינר'             מקרא  יסטית לני פרשנות פמ 08-810-01
 הרצאה       08-8100-01

 
 20-18ג  פרופ' א' אשל   נ"ז  2סמינר'              ונית צות החימבוא לספר 08-710-01

 צאה הר                                                                             08-7100-01
 

 18-16 ג יץ בלוי קופ' אד"ר            נ"ז  2סמינר'             :ופוטמיהס לומד תורה במ נביא 08-738-01
     ה הרצא                               יחזקאל על רקע מקומו         08-7380-01

 
 

 20-18ד  ד"ר ש' שורץ   נ"ז  2סמינר'              בספרות המקרא  םנשי 08-720-01
 הרצאה                                                                             08-7200-01

 
 10-8ה           עמרי'  ד"ר  נ"ז  2מינר' ס           וגרפיה מקראית מאוחרת: יהיסטור     08-7041-01
  הרצאה      ה"י ספר ד                     08-7042-01

                       
 

 12-10פרופ' י' יעקבס   ה   נ"ז  1סמינר'                   ים בפירושי רשב"ם לתורהנו עי 08-8618-01
 '(ב)סמ'         

 הרצאה         08-8619-01
 
 

 14-12ה  רופ' א' עסיס פ        נ"ז  2סמינר'                     גישות דיאכרוניות וסינכרוניות    08-8620-01
 רצאה ה בחקר התורה                                                       08-8621-01
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 16-14ה                       ופרעפרופ' י'               נ"ז  1ר'  סמינ                חים סואת נושיטות ההדרה והשו    08-8240-01
 '( אסמ' )                                   על פי כתבי יד                08-8241-01

 הרצאה                   
                                              

 
 16-14ה                      לווי' א ופ' רפ נ"ז  1סמינר'          פרשנות המקרא של ר' יצחק אברבנאל  08-8308-01
 '(ב)סמ'                        08-8309-01

 הרצאה                       
 
 

 18-16 ה              "ר ל' גוטליב ד נ"ז  2מינר'  ס          עיונים בתרגום השבעים לספר שמואל    08-835-01
     

 הרצאה                                                                          08-8350-01
      

 
   20-18ד'                        ורץ ד"ר ש' ש       הרצאה  ורעשי  נ"ז  2                *נשים בספרות המקרא        08-7200-01
  סמינריון   תואר שני תלמידי    לכלמיועד *        08-720-01

 
 )בזום(   10-8ד'                 .פרג'ון    יד"ר    הרצאה   נ"ז   2          "משה האיש" משה כנביא וכמנהיג      08-6303-01

                                                      רי התורהסיפוב                         

 
 20-18יום ב     (לתלמידי מחקר )בזום קולוקוויום*
 20-18יום ה         קרחלתלמידי מ  יחלקת מ סמינר *
 של הקולוקוויום   ירשם לקודלה  יש  -די מחקרתלמי*

       
 
 
 
 

 קורסים באנגלית 
 
 

08-2980-01 Ruth and Esther     '14-12ג  פרופ' י' גוטליב  נ"ז  1סמינר 
 )סמ' א'(       

 הרצאה      08-298-01
 
 

08-2430-01 Synagogue and Church: The Jewish-Christian    '14-12 ג לווי ' אפרופ'     "ז נ 1סמינר 
   Exegetical Encounter in the Middle Ages         )'סמ' ב( 

 הרצאה                          08-2431-01
 
 

08-7951-01 Deuteronomy The book of                '16-14ג  ברמן  פרופ' י' נ"ז  2סמינר 
 הרצאה                                            08-7952-01

 
08-7953-01 Egypt and the Bible              '18-16ג   ורגדסב נר' ג ' פפרו נ"ז   1 סמינר 

 '( א)סמ'                                 
 הרצאה      08-7954-01

 
 

                Egypt and the Bible               '20-18ג   ורגב דסנר' ג ' פרופ נ"ז   1סמינר 
 '( א)סמ'                                 
 הרצאה                     

 
08-281-01 From Henoch to Noah               '18-16ג  ל אש' א' פרופ     נ"ז   1סמינר 

 )סמ' ב'(                                 
 אה צהר     08-2810-01
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08-282-01 Biblical Hebrew                           12-10 ה    ד"ר ל' גוטליב   נ"ז  2הרצאה 
          

 
08-2412-01 The Literature of the Bible             12-10' ג ש' גולני ד"ר    נ"ז   1הרצאה 

 )סמ' א'(         
 

08-2413-01 Bibliographical Tools           12-10 ג י ולנג 'שד"ר  נ"ז  1 הרצאה  
 סמ' ב'()                                                      

 
 

08-2691-01 The Ark and the Cherubim            16-14' ה ר ייכלא 'רד"ר  ז נ"  1 וןסמינרי 
 )סמ' א'( הרצאה     08-2692-01

 
08-2652-01 Textual Criticism of the Bible 16-14  ה       רלייכא 'רד"ר  נ"ז  1  סמינריון  
 )סמ' ב'( הרצאה                                                                08-2651-01

 
 

08-2514-01 Challenge and Opportunity:              '18-16ה       פרופ' א' לווי  נ"ז  2סמינר 
Jewish Biblical Interpretation                               

08-2414-01 in the Middle Ages  ה הרצא 
 

08-278-01 The Abraham Narratives  מתוקשב        ד"ר צ' שמעון  נ"ז   1צאה הר 
  ('ב)סמ'       

 
08-787-01       The Bible in Light of                        ב מתוקש           נילי סמט  פרופ'        נ"ז 1צאה הר 
                   the Ancient Near East                             '('ב )סמ 

 
 

Original Sins: Genesis and          13-561-01               14-12 ה           ד"ר משה שושן            הרצאה 
                       its Early Interpreters    

 

 
 
 

  ות פדגוגיתבחדשנ 2.0ול תנ"ך בה במסליסי לרקו
 

 12-10ד'    זל ד"ר מ' וי       נ"ז שעור  1   וכי ני י חשינו    08-780-01
 מ' א'( )ס     
                 

 שעור  נ"ז   1             עולה                 ר לפקממח         08-781-01
 12-10 ד'          ל       יז ור מ'  ד"                    סמס' ב()                                                                                  

     
    14-12ד'     תיבון ' ד"ר ג        נ"ז שעור  2 גוגית בית מדרש להתחדשות פד 08-772-01

 
 בין מקרא למשנה:  08-7772-01

    18-16ד'                    הלל מאלי ד"ר     נ"ז שעור   2                   עיונים בהתהוות ההלכה                          
      

               16-14ד'                     מ' דשןד"ר                  נ"ז שעור 2  חדשנית בשילוב  פדגוגיה 08-774-01
           דיגיטליים כלים 

               
                           מתוקשב                ד"ר נאווה כהן                         נ"ז 2                   קריאה מעמיקה בעידן           01-782-08

 סטים ת טקהורא יגיטלי:הד                             
                                                     Z-בדור ה                             


