הקורס כולל ידע תיאורטי בעברית מקראית וכן הכשרה מעשית ראשונית
בהוראה בשיטה החיה .הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי טוב בעברית ,שמכירים
היטב את התנ"ך .לבוגרי הקורס שיעמדו בדרישות תהיה אפשרות לנסוע
למדינות באפריקה ואסיה ללמד ולסייע למתרגמי תנ"ך ,החל מקיץ .2022

פורמט הקורס:

מועדים:

בקורס נלמד באופן
המדמה הוראה
בשיטה החיה,
נשמע שיעורים
פרונטליים ,ניישם
ונתרגל את הנלמד
מול הטקסט התנכ"י.

ימי ראשון 22:00 - 18:30
ינואר  - 2022מאי 2022
פעם בשבוע בשעות הערב

הקורס מקוון

פרט למספר מפגשים
בימי שישי באזור ירושלים

עלות:

₪ 3,000

(אפשרות להחזר של )₪ 1,000

מורים:
הקורס יתקיים בהנחיית
צוות עברית לעמים עם
אייל נחום ,מוסמך
האוניברסיטה העברית,
מורה מנוסה לעברית
מקראית בארץ ובחו"ל,
וכן מרצים אורחים.

הרשמה :עד לתאריך 24/12/21

טופס הרשמה:

לשאלות ופרטים נוספים:
טליה בר-דוד 058-6737229
info@hebrew4nations.org www.hebrew4nations.org
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עבודה עם מתרגמי תנ"ך ויועצי תרגום הפועלים במדינות מתפתחות
הקניית כלים להבנת התנ"ך ישירות מעברית
לימוד על ידי התנסות מעשית
הוראה בשיטה החיה
כל זאת מנקודת המבט הייחודית של הישראלי המשיחי דובר העברית שחי
בארץ.
אנשים רבים העוסקים בתרגום התנ"ך ברחבי העולם יודעים עברית באופן אפסי או
קלוש בלבד .בשנים האחרונות ישנה דרישה הולכת וגוברת ללימוד עברית מקראית ,הן
מצד אנשים והן מצד ארגונים .אין ספק ,כי משיחיים ישראלים יוכלו לתרום למלאכת
תרגום התנ"ך העולמית באופן ייחודי ,שכן העברית המקראית היא במרחק צעד אחד
מהעברית שהם משתמשים בה ברמה יומיומית .בחסד אלוהים ,אנו עדים לכך שגוף
המשיח בארץ גדל ,ובעת הזו נראה שהוא הולך ומבשיל לשירות לא רק בארץ ,אלא גם
מחוצה לה .על רקע זה התגבש צוות "עברית לעמים" ,המקושר למרכז למתרגמי
המקרא ( )JCBTולתוכנית התלמידות "לך לך" ,אשר פועל כיום מטעם "סמינר
ירושלים" .ב 2018-הושק לראשונה קורס הכשרה בסיסי המיועד לישראלים
שמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בעברית מקראית ,במטרה לשרת מתרגמי תנ"ך
ויועצי תרגום ,בין אם
לטווח קצר ובין אם לטווח
התקיימו
מאז
ארוך.
ארבעה מחזורים נוספים
של הקורס .אנו מקווים
ומתפללים שהחזון יכה
שורש בלב הקהילות
המקומיות
המשיחיות
תהיה
ושזו
בארץ,
תרומתנו ,מהבית החוצה,
לאחינו באמונה במדינות
שונות ,ולהפצת הבשורה
מפגש של קורס  2020עם מתרגמי תנ"ך במרכז למתרגמי המקרא
בעולם.
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מבנה הקורס
א 16/01/22

מבוא ללשון המקרא

ו 21/01/22

מפגש פיזי 09:00-15:00

א 30/01/22
א 06/02/22
א 13/02/22
ו 18/02/22

מפגש פיזי 09:00-15:00

א 27/02/22
א 06/03/22
א 13/03/22
א 20/03/22
ו 25/03/22

מפגש פיזי 09:00-15:00

א 03/04/22
ו 08/04/22

סיור בנאות קדומים
)מפגש פיזי (09:00-15:00

פסח

הקורס יתקיים

בימי א' 22:00 - 18:30
במתכונת מקוונת
פרט למספר מפגשים פיזיים בימי ו'
(באזור ירושלים) כמפורט בטבלה.
נלמד באופן המדמה הוראה
בשיטה החיה ,בהתבסס על ספרו
של אייל נחום" ,מבראשית".

הקורס יכלול
נושאים בסיסיים בדקדוק
ובתחביר לשון המקרא
(כגון מערכת הפועל ,שימושי הזמנים
בתנ"ך ועוד) ,כללי ניקוד ,טעמי
המקרא ,שימוש במילונים
וקונקורדנציה ,הריאליה של התנ"ך,
עקרונות בהוראת עברית מקראית
כשפה חיה ,תרגול הוראה ,קריאה
בתנ"ך תוך יישום החומר הנלמד.

א 24/04/22
א 01/05/22

ספרי עזר לקורס

א 08/05/22

(במידת הצורך ניתן לרכוש מאיתנו במחיר עלות)

ו 20/05/22

מפגש פיזי 09:00-15:00

ה 26/05/22

טקס סיום (מפגש פיזי בערב)

 "מבראשית" /אייל נחום תנ"ך הסימנים -קונקורדנציה אבן שושן
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דרישות הקורס
נוכחות של  80%בשיעורים
ניתן להפסיד עד 3
שיעורים ,מתוכם לכל
היותר מפגש פיזי אחד.
אם הוחסרו שיעורים,
יש לדאוג להשלימם.

הכשרה מעשית
צפייה בהוראת מתרגמים
(בהיקף  4שעות אקדמיות
מעבר לשעות הקורס)
בניית מערכי שיעור
השתתפות בהתנסויות הוראה
העברת שיעור קצר למתרגמים

עמידה במטלות הקורס
שיעורי בית
הגשת מערכי שיעור
הגשת דו"ח צפייה
בחנים ומטלות
מבחן מסכם

ציון סופי  -מעל 85
הרכב הציון הסופי:
בחנים ,תרגילים ומטלות – 25%
הכשרה מעשית – 25%
מבחן סופי – 50%

מטרת הקורס היא לתת לכם כלים מעשיים על מנת שתוכלו ללמד מתרגמי
תנ"ך .לכן אנחנו מציעים החזר בגובה  1,000ש"ח לעומדים בהצלחה בכל
דרישות הקורס ,אשר ישתתפו במשלחת הוראה בחו"ל או ילמדו בהתנדבות
בהיקף דומה בארץ במהלך השנה הראשונה לאחר סיום הקורס.
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