
 -משני  -החוג הרב תחומי במדעי היהדות 
 חלופה ללימודי יסוד ביהדות

הננו מאחלים לכל תלמידי החוג הרב תחומי ביהדות שנת לימודים פורייה 
 ומהנה.

להלן תוכנית הלימודים לתואר ראשון של המסלול המשני הכוללת את קורסי הבחירה 
 והסמינריון שעליכם ללמוד במהלך התואר.

לימודים האישית שלכם בתוכנית הלימודים של המסלול, טרם בניית תוכנית הנא עיינו 

 "חלשנת תשע

באם יש לכם שאלות, או הנכם זקוקים לעזרה בבניית תוכנית הלימודים, אשמח לענות 

 או 0522680798 ,5318413ולסייע, נא התקשרו אלי או שלחו מייל, טל'/סלולרי 

 Rachel.hanig@biu.ac.il  :במייל

 בהצלחה

 רחל הניג
 

 

מסלול לימודים זה בא להציע לכלל הסטודנטים המעוניינים להמיר את לימודי 

ך לזכות במשני היסוד ביהדות בלימודים בחוג הרב תחומי במדעי היהדות ובכ

לבנות תכנית  יםלכובמסלול זה ישבחרו הסטודנטים  הב"א.נוסף בתעודת 

לימודים אישית מתוך מגוון הקורסים שמציעים החוג הרב תחומי ביהדות 

 ומחלקות הפקולטה למדעי היהדות.

נ״ז אותן לומד הסטודנט מתחומי הידע  16הלימודים הינם בהיקף של 

ת, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, מוסיקה המפורטים להלן: אמנות יהודי

דינו(, מחשבת ישראל, תלמוד, אדיש וליייהודית, ספרות עם ישראל )כולל 

תושב״ע, תנ״ך וכן מגוון קורסים מתחום מדעי הרוח העוסקים בנושאים 

 יהודיים.

הסטודנט יכול ללמוד קורסים משני תחומי ידע או ממספר גדול יותר של תחומי 
 12הידע שפורטו לעייל, בהתאם לתחומי העניין של הסטודנט, ניתן ללמוד עד 

 נ"ז מתחום ידע אחד.
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 נ״ז לפי הפירוט הבא: 16

נ"ז מתוך מחלקות הפקולטה למדעי היהדות והרוח כמפורט להלן: תנ"ך,  14
ע, תולדות ישראל, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל תלמוד, תושב"

, 17301010אשכולות  -וארכיאולוגיה, פילוסופיה יהודית, מוסיקה 
. ניתן לקחת קורסים מאשכול אחד או תמהיל של 17301020 - 1717301013

 קורסים ממספר אשכולות.

 כולות:. להלן פירוט האש17301012אשכול  -נ"ז סמינריון )סמינריון אחד(  2

 

הלומדים במסלול לימודים זה פטורים מלימודי יסוד ביהדות ומקורס כללי 
 אחד.

 חובת הבחינה במושגי יסוד ביהדות בעינה עומדת.

 :לתשומת לבכם

קורסים כלליים )שלגביהם יש לכם פטור בזכות  "זנ 2-באם הנכם חייבים ביותר מ

 סוג
 מס' נקודות זכות האשכול

 )להלן: נ״ז(

 הערות שנים שם האשכול ומספרו

קורסי  -נ״ז  14 בחירה
בחירה. בחירת 

הקורסים 
והאשכולות 

תעשה עפ״י 
תחומי הדעת 

שהסטודנט 
 מתעניין בהם.

אמנות יהודית  -שני 
(17301010) 

ניתן לקחת מאשכול  ג' -שנים א' 

 נ"ז 12אחד מקסימום 

תנ״ך  -שני  בחירה
(17301013) 

 ג' -שנים א' 

תלמוד  -שני  בחירה
(17301014) 

 ג' -שנים א' 

תושב״ע  -שני  בחירה
(17301015) 

 ג' -שנים א' 

 בחירה
 שני תולדות ישראל

(17301016) 

 ג' -שנים א' 

 ספרות-שני בחירה
(17301017) 

 ג' -שנים א' 

לימודי א״י  -שני  בחירה
(17301018) 

 ג' -שנים א' 

פילו'  -שני  בחירה
(17301019) 

 ג' -שנים א' 

מוסיקה  -שני  בחירה
(17301020 

 ג' -שנים א' 

ערבית  -שני  בחירה
(17301021 

 ג' -שנים א' 

יהדות בת  -שני  בחירה
 זמננו

(17301022) 

 ג' -שנים א' 

 סמינריון
סמינריון  -נ״ז  2

 )סמינריון אחד(

 סמינריון
(17301012) 

  ג' -שנים ב' 

 



 עליכם להירשם אליהם במהלך לימודיכם. לימודיכם בחוג הרב תחומי ביהדות(

כן במהלך לימודיכם לתואר עליכם להירשם לבחינה במושגי יסוד ביהדות. הרישום -כמו
לבחינה הינו במהלך שנת הלימודים. פרטים לגבי אופן הרישום לבחינה בדף בית הספר 

 ללימודי יסוד ביהדות, באתר האוניברסיטה

 

 

 


