
 

 אורות ישראל
 דמית לחינוךמכללה אק

 מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל
 

 

 
 

 קמפוס אלקנה
 אלקנה, ד"נ אפרים

 44814מיקוד 
 03-9061301טלפון: 
 03-9061342פקס:   

 dekan@orot.ac.ilדוא"ל: 

 קמפוס רחובות
  3רחוב  הרב שטיינמן 

 76110, רחובות  1106ת"ד  
 08-9485662טלפון:   

08     פקס: -9485686     

     sima-c@mor.ac.il דוא"ל:

 בס"ד

 "טעמי המקרא כאמצעי לשוני ופרשניסילבוס לקורס "

 התש"ף שביעימחזור , בני ישיבות

 

 יובל ואדעי שם המרצה:

 סדירים מסלול/התמחות:

 ש"ש 1 היקף שעות:

 

 תוכן הקורס ומטרות הקורס 

הסטודנט יכיר את כללי ההטעמה של מילים על פי טעמי המקרא ויהיה מסוגל ליישמם  .1

 בקריאתו

 , ויהיה מסוגל ליישמםאת כללי הפיסוק על פי טעמי המקראהסטודנט יכיר  .2

 הסטודנט ילמד על חשיבות הטעמים לפרשנות המקרא .3

 

 יחידות הוראה בקורס 

 למקורם של טעמי המקרא .1

 סימון טעמי המקרא בספר תורה .2

 כללי הטעמה .3

 כללי פיסוק הטעמים בכ"א ספרים .4

 כללי פיסוק הטעמים בספרי אמ"ת .5

 לים ויישום פרשניכל -פרשני ימי הביניים  .6

 

 חובות הקורס

 השתתפות פעילה .1

 מבחן .2

 

 הסופי ודרך חישובו מרכיבי הציון

 100% - מבחן .1
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