
קצת עלינו  
הוגה האנושות בתנ"ך, ספר  דורות  גבי  על  דורות  בעיניך כחדשים" –  יהיו  יום  "בכל 
מתוך  עולות  קדומות  חדשות. משמעויות  בו משמעויות  מתגלות  העת  וכל  הספרים, 
קוראיו,  ומשמעויות חדשות מפיקים ממנו  השוואת דברי המקרא למקורות עתיקים, 
ולפענח את פשרם של הכתובים לאורה של  המנסים ללמוד ממנו על עולמם שלהם 

מציאות חייהם. 

המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן מכשירה את תלמידיה להכרת התנ"ך על דרך 
הפשט ומציעה לימוד מדעי ומדוקדק בחלקיו הסיפוריים, בספרות הנבואה ובספרות 

החכמה, וכן בחקר המזרח הקדום, החוק והתאולוגיה המקראיים. 

מה לומדים אצלנו? 
למן התואר הראשון תקנה לך המחלקה את המיומנויות הדרושות להבנתו, להוראתו 
ולמחקרו של התנ"ך, באמצעות כלי המחקר הבלשני, ההיסטורי, הארכאולוגי, הספרותי 
המקרא  בפרשנות  הבנה  גם  לך  יקנו  במחלקה  והחוקרות  החוקרים  והתאולוגי. 
ועד  חכמים  וספרות  שני  בית  ימי  ספרות  דרך  המקרא,  בתרגומי  החל  לתקופותיה, 

פרשנות ימי הביניים והעת החדשה. 

ליזום  ללימודים מתקדמים,  להמשיך  מוכשרים  וסטודנטיות  סטודנטים  מעודדים  אנו 
לפניהם  הולך  מומחים ששמם  לחוקרי המחלקה,  ולהצטרף  ולכתוב מחקרים חדשים 

בעולם ושתרומתם לחקר התנ"ך עצומה.

בה  תמצאו  ובעיקר  מגוונים,  ורבדים  סוגיות  מאירים  במחלקה  הנלמדים  הקורסים 
והחכמה,  הנבואה  ספרות  בניתוח  המקרא,  של  הספרותי  בניתוח  העוסקים  קורסים 

בחקר המקרא לאור המזרח הקדום ובפרשנות ימי הביניים.

להתחבר לשורשים, 
להתחבר לעצמך 



רוצה לשמוע עוד?
בשמחה!
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רוצה לצאת לדרך?
כמה צעדים, ונרשמת...

יש לנו מלגות להציע
מידע במזכירות המחלקה

סיימת שירות צבאי ורוצה 
להשתלב בחינוך ובהוראה? 

כדאי שנדבר על תוכנית 
"נחשונים להוראה"

03-5318229

Bible.dept@biu.ac.il

https://bible.biu.ac.il

בניין 410, חדר 113

חפשו אותנו גם בפייסבוק

אז מה עושים עם התואר? 
בראש ובראשונה, דרך הלימודים לתואר בתנ"ך 

מכירים את השורשים, חושפים את שחבוי מתחת לפני 
השטח של התנ"ך ומעצבים חיים שמנהלים דו־שיח 

עם הסיפור הלאומי הייחודי שלנו. 
רבים מן הבוגרים והבוגרות שלנו הם מורים ומורות 

במערכת החינוך, מהם משלבים לימודים לתעודת 
הוראה כבר מהשנה השנייה לתואר הראשון. יש 

במחלקה תוכנית ייחודית לתואר שני למורים ללא תזה 
ותוכנית לתואר שני שמציעה שילוב בין לימודי תנ"ך 

לחדשנות פדגוגית וטכנולוגית. בזכות ההתפתחות 
המקצועית וההתנסות בשיטות הוראה חדשות 
ויצירתיות, מתקדמים המורים למשרות בכירות 

במערכת החינוך, רכזי הוראת התנ"ך, מנהלי בתי ספר, 
מפקחים ועוד. 

נוסף על כך, המתאימות והמתאימים לכך, מוזמנים 
להמשיך עמנו גם לתואר שלישי ומשתלבים במחקר 

ובהוראה באקדמיה, במכוני מחקר ובמרכזי עיון 
ולימוד. 

..................................................................................................................לבחור בתוכנית המתאימה לך 
תואר ראשון חד־חוגי )מורחב( במחלקה לתנ"ך בלבד
תואר ראשון דו־חוגי מובנה במגוון שילובים מובנים: 

תנ"ך בשילוב תלמוד ותורה שבעל־פה
תנ"ך בשילוב לשון עברית

תנ"ך בשילוב תולדות עם ישראל ויהדות זמננו 
תנ"ך בשילוב לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה

תנ"ך בשילוב ספרות עם ישראל
תנ"ך בשילוב אמנות יהודית

תנ"ך בשילוב היסטוריה כללית
תנ"ך בשילוב לימודים קלאסיים

תנ"ך בשילוב ערבית
תנ"ך בשילוב ייעוץ חינוכי 

תנ"ך בשילוב מנהיגות בחינוך 

תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה, לימודי תנ"ך ותחום נוסף על פי בחירתך 
תואר שני 

• מסלול לתואר שני עם תזה 
• מסלול לתואר שני ללא תזה

• מסלול לתואר שני למורים ולמורות ללא תזה
• מסלול לתואר שני "חדשנות 2.0", עם תזה או ללא תזה, המיועד למורים

ולמורות בוגרי תואר ראשון בתנ"ך ותחומי דעת נוספים

תואר שלישי
• מסלול לתואר שלישי

• מסלול ישיר מתואר ראשון לתואר שלישי
• מסלול משולב מתואר שני לתואר שלישי

..................................................................................................................לעמוד בתנאי קבלה 
תואר ראשון 

• יש לך ממוצע בגרות 90 ומעלה? אין צורך במבחן פסיכומטרי, יש לעמוד בציון
הסף בבחינת המיון באנגלית 

• ממוצע הבגרות פחות מ־90? אפשר לבדוק סיכויי קבלה בשקלול ממוצע
הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי במחשבון הערכת סיכויי הקבלה באתר 

האוניברסיטה, בכפוף לעמידה בציון הסף באנגלית
תואר שני 

תואר ראשון בציון ממוצע 76 לפחות ובכפוף לדרישות השלמה

תואר שלישי 
לתנאי הקבלה לתואר שלישי יש לפנות למזכירות המחלקה

..................................................................................................................להירשם
יש למלא את טופס ההרשמה המתאים באתר אוניברסיטת בר־אילן

)מילות חיפוש בגוגל: הרשמה בר אילן(

https://shoham.biu.ac.il/kabala/
https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/registration

