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 ,ה/יקר  ית/סטודנט

  )ל"פריא( האינטרנטי  הרישום לקראת חשובות הערות מספר להלן 

 באתר המופיע ללימודים קלאסיים המחלקה של במבוא לעיין יש בלבד.  חלקי הוא זה מידע כי להדגיש ברצוננו

  שעות"(. ספר "מערכתבמהירים"   קישורים"דרך  ניתן להגיע  (אילן-בר אוניברסיטת

תלמידים יקרים, מסמך זה מפרט אך ורק את דרישות המחלקה. נא לשים לב לדרישות הכלליות של 

 טה בכל הנוגע לקורסי יסוד ביהדות, אנגלית והבעה.האוניברסי

 הראשון לתואר הלימודים תכנית 

 :מסלולים עיקריים 2 כוללים במחלקה הראשון התואר לימודי 

 

משלב דיון בשאלות ספרותיות, היסטוריות, פילוסופיות  המסלול )יוונית או לטינית(. מסלול לימודי שפה

או הלטינית וכן קורסים טקסטואליים במקור בשפות אלה, כאשר בקורס עם וחברתיות עם לימודי השפה היוונית 

 ין צורך בידע מוקדם באף שפה עתיקה. בתכניתאקריאה במקור הדגש הוא על שאלות טקסטואליות ולשוניות.  

 . מובנה לא ראשי -דו  ,מובנה ראשי -דו מורחב, במסלול ללמוד ניתן זו

הדגש הוא על קריאה רחבה יותר ודיון בשאלות ספרותיות,  ול זהבמסל (.תרגום)ב מסלול לימודי תרבות

 במסלול ללמוד ניתן הז במסלול בלימודים קלאסיים. קודם ידע לחסרי מתאים היסטוריות, פילוסופיות וחברתיות.

   .מובנה לא ראשי-דו ,מובנה ראשי -דו

 

כללית, לימודי ארץ ישראל  ראשית מובנית הן: אנגלית, היסטוריה-המחלקות שאיתן קיימת תוכנית דו

וארכיאולוגיה, לימודי מידע, לשון עברית, מדעי המדינה, סוציולוגיה, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, 

פה, תנ"ך, ותרבות -פילוסופיה יהודית, פילוסופיה כללית, קרימינולוגיה, תולדות ישראל, תלמוד/תורה שבעל

 צרפת.

 וקורסי קורסי שפה, סמינריונים  יסוד, קורסי כוללים לימוד. הלימודים שנות שלוש כוללת הלימודים תכנית     

התלמיד ישים לב, כי קורסי יסוד מתחלפים כל שנה. על כן כדי לצבור נקודות באשכול זה חייבים   .בחירה

 ג'. -לקחת קורסי יסוד גם בשנה א' וגם בשנים ב'

 שפה למתחילים. יור מחייבים ציון עובר בקורסהתלמיד ישים לב, כי קורסים טקסטואליים וסמינריונים במק

(// קורסים במקור בלטינית יתחילו בספרות 4615001)למשל  461קורסים במקור ביוונית יתחילו בספרות 

 (.4627001)למשל  462
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 פירוט קורסים בהתאם למסלולים

 .למפורט בטבלאות מטה חובה בהתאם  היא קורסיםהבכל  ההשתתפות

 

 כמקצוע מורחב לימודים קלאסיים 

 אין צורך לבחור התמחות. .שפות קלאסיות, יוונית ולטינית 2במסלול זה על התלמיד ללמוד  .1

חובה לקחת קורס שפה למתחילים )יוונית או לטינית( בשנה א', ואילו בשנה ב' לקחת קורסים  .2

 טקסטואליים בשפה בה התחלת, וללמוד קורס שפה למתחילים בשפה השנייה.

 ים: חייבים לקחת קורסים טקסטואליים בשתי השפות )יוונית ולטינית(.קורסים טקסטואלי .3

רישום לקורסים מחוץ למחלקה מחייב אישור מוקדם של ראש מחלקה. תלמיד המעוניין בכך יפנה  .4

 בכתב לראש מחלקה או למזכירות.

 

 במסגרת הלימודים במסלול המורחב יבחר התלמיד קורסים בהתאם למפורט להלן:

 

 נקודות אשכול

 זכות

היסטוריה של יוון, היסטוריה של רומא, –מבואות  3

 קורסי חובה –תולדות הפילוסופיה העתיקה 

6 

 יקורס –קורסי שפה למתחילים )יוונית ולטינית(  2

 חובה

8 

 1 קורס חובה –תרגיל בכתיבה אקדמית

 12 לטינית(וקורסים טקסטואליים )יוונית 

 6 סמינריונים 3

שלב קורסים מתוך אשכול קורסי בחירה )ניתן ל

 ואשכול טקסטואלי( נושאים, אשכול תרבות

13 

 46 סה"כ נקודות לתואר

 

 

 ראשי בתכנית לא מובנת לימודים קלאסיים כמקצוע

מסלול לימודים זה מתאים לשילוב עם מחלקות אחרות באוניברסיטה שאין ביניהן הסכם לתכנית מובנית )ר' 

 מטה(.

 

 . 27קלאסיים הדרושות לתואר:  סה"כ נקודות זכות בלימודים .1

 . )ללא שפות( ביוונית, בלטינית או בתרבות קלאסיתהתמחות התלמיד יבחר  .2

; לכל ההתמחויותחובה  –חובה לקחת קורסי מבוא בהתאם להתמחות: תולדות הפילוסופיה העתיקה  .3

ובה ח –חובה להתמחות בשפה היוונית; מבוא להיסטוריה של רומא  –מבוא להיסטוריה של יוון 

להתמחות בשפה הלטינית. תלמיד המתמחה בתרבות קלאסית יבחר לפחות אחד מקורסי המבוא 

 להיסטוריה.

 .או ב' )התרגיל ינתן אחת לשנתיים( בכל ההתמחויות חובה לקחת תרגיל בכתיבה אקדמית בשנה א' .4

ו יוונית א –בהתאם למסלול הנבחר  בהתמחות בשפה חובה ללמוד קורס שפה למתחילים בשנה א' .5

 .לטינית )רומית(

 .החל משנה ב' סמינריונים 2בין הקורסים הנלמדים יכללו לפחות  .6



 

 :הלןקורסים בהתאם למפורט ל ילמד )יוונית או לטינית( שפהבהתמחות בתלמיד הבוחר 

 

נקודות  קורסים

 זכות

תולדות הפילוסופיה העתיקה ומבוא היסטורי בהתאם למסלול  –מבואות  2

 קורסי חובה –א( ההתמחות )יוון או רומ

4 

 4 קורס חובה –קורס שפה למתחילים )יוונית או לטינית( 

 1 קורס חובה –תרגיל בכתיבה אקדמית 

 6 קורסים טקסטואליים )יוונית או לטינית(

 4 סמינריונים 2

 8 נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום(קורסי בחירה )ניתן לשלב קורסים 

 27 סה"כ נקודות לתואר

 

 :הלןקורסים בהתאם למפורט ל ילמד קלאסית תרבותבהתמחות בתלמיד הבוחר 

 

נקודות  קורסים

 זכות

 –תולדות הפילוסופיה העתיקה ומבוא היסטורי אחד לפחות  –מבואות לפחות  2

 קורסי חובה

4 

 1 קורס חובה –תרגיל בכתיבה אקדמית

 4 סמינריונים 2

 18 ם וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום(נושאייקורסי בחירה )ניתן לשלב קורסים 

 27 סה"כ נקודות לתואר

 

 מובנת ראשי בתכנית דו ראשית לימודים קלאסיים כמקצוע
 

בדרך כלל מחלקות ראשית מובנית, -קיימת תוכנית דו ןשאיתות מחלקמסלול לימודים זה מתאים לשילוב עם 

הן: לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה,  אלהמחלקות שיש זיקה אקדמית בין תחומיהן לבין תרבות יוון ורומא. 

פה, תנ"ך, -תלמוד/תורה שבעלהיסטוריה כללית, פילוסופיה כללית, פילוסופיה יהודית, תולדות עם ישראל, 

 ., גאוגרפיה, חינוך )מנהיגות בניהול(לשון עברית, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, תרבות צרפת

 

( במחלקה השנייה ייחשב גם כמילוי דרישות התואר בלימודים קלאסיים, כך "זנ 2אחד מהקורסים )בתכנית זאת 

בסיס התכנית בלימודים  .ז בשתי המחלקות”נ 50סה"כ  בכל אחת מהמחלקות, נ"ז 25רק לומדים שלמעשה 

נ"ז מאשכול קורסי הבחירה, לפי  2קלאסיים הוא כמו בתכנית כמקצוע ראשי בתכנית לא מובנית )לעיל( פחות 

 וט הבא:הפיר

 

 . 25סה"כ נקודות זכות בלימודים קלאסיים הדרושות לתואר:  .1

 ביוונית, בלטינית או בתרבות קלאסית.  התמחותהתלמיד יבחר  .2

; לכל ההתמחויותחובה  –חובה לקחת קורסי מבוא בהתאם להתמחות: תולדות הפילוסופיה העתיקה  .3

חובה  –א להיסטוריה של רומא חובה להתמחות בשפה היוונית; מבו –מבוא להיסטוריה של יוון 

להתמחות בשפה הלטינית. תלמיד המתמחה בתרבות קלאסית יבחר לפחות אחד מקורסי המבוא 

 להיסטוריה.

 .או ב' )התרגיל ינתן אחת לשנתיים( בכל ההתמחויות חובה לקחת תרגיל בכתיבה אקדמית בשנה א' .4



יוונית או  –למסלול הנבחר בהתאם  בהתמחות בשפה חובה ללמוד קורס שפה למתחילים בשנה א' .5

 .לטינית

 .החל משנה ב' סמינריונים 2בין הקורסים הנלמדים יכללו לפחות  .6

 

 :הלןקורסים בהתאם למפורט ל ילמד )יוונית או לטינית( שפההתמחות בבתלמיד הבוחר 

 

נקודות  קורסים

 זכות

תולדות הפילוסופיה העתיקה ומבוא היסטורי בהתאם למסלול  –מבואות  2

 קורסי חובה –ות )יוון או רומא( ההתמח

4 

 4 קורס חובה –קורס שפה למתחילים )יוונית או לטינית( 

 1 קורס חובה –תרגיל בכתיבה אקדמית 

 6 קורסים טקסטואליים )יוונית או לטינית(

 4 סמינריונים 2

 6 נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום(קורסי בחירה )ניתן לשלב קורסים 

 25 קודות לתוארסה"כ נ

 

 :הלןייקח קורסים בהתאם למפורט ל קלאסית תרבות מסלולבתלמיד הבוחר 

 

נקודות  קורסים

 זכות

 –תולדות הפילוסופיה העתיקה ומבוא היסטורי אחד לפחות  –מבואות לפחות  2

 קורסי חובה

4 

 1 קורס חובה –תרגיל בכתיבה אקדמית

 4 סמינריונים 2

 16 נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום(קורסים קורסי בחירה )ניתן לשלב 

 25 סה"כ נקודות לתואר

 

 

 נקודות זכות 64שעות שנתיות =  64ראשון במדעי הרוח :  לתואר הכוללת הנדרשת השעות מכסת 

 :) לימוד שעת מייצגת ז"נ במקצועות הלימוד במחלקה )כל הנדרשות זכות(  )נקודות ז"נ  כ"סה 

  נ"ז  46  -מקצוע מורחב 

 ז"נ  - 25 מובנה ראשי -דו 

 ז"נ -   27  מובנה לא ראשי -דו 

 .שנלמדו הקורסים כל סיכום ידי על מתבצע ז( "הנקודות ) נ חישוב

 ז"נ  =1 שבועיות שעות 2 של בהיקף סמסטריאלי קורס

 ז"נ  =  2 שבועיות שעות 2 של בהיקף שנתי קורס

 

 



 תוכנית הלימודים לתואר שני

 סלולים: מסלול א' )עם עבודת גמר( ומסלול ב' )בלי עבודת גמר(.קיימים שני מ

 

, הכוללת קריאת טקסטים בשפת המקור, בשפותקיימים שני תחומי התמחות: התמחות  בכל אחד מהמסלולים

 חובה לבחור התמחות בשנת הלימודים הראשונה.והתמחות בתרבות יוון ורומי. 

אנו  – שפותתלמיד בהתמחות לות המפורטות בשנתון שלו. סטודנט לתואר שני יבנה מערכת בהתאם לדריש

 כחלק מדרישות התואר. וקורסים טקסטואליים במקורממליצים לקחת סמינרים 

טקסטואליים וסמינריונים במקור מחייבים ידיעה בשפה יוונית/ לטינית ברמת  קורסיםהתלמיד ישים לב, כי 

 מתחילים לכל הפחות. 

 

 

 :מכסת השעות והסמינריונים

 

 . לפי החלוקה הבאה:נ.ז 12-קורסים המזכים ב למסלול א:

 סמינריונים, אחד בנושא יווני ואחד בנושא רומי. 2               

. הכוללים בדרך כלל קריאה במקור. במידת האפשר יהיו קורסים אלו נ.ז 8-קורסים המזכים ב               

 .מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד

 

 . לפי החלוקה הבאה:נ.ז 18-סים המזכים ב : קורלמסלול ב

 סמינריונים, מהם לפחות אחד בנושא יווני ואחד בנושא רומי. 2               

הכוללים במידת האפשר קריאה במקור. במידת האפשר יהיו קורסים  נ.ז. 14 -קורסים המזכים ב                

 אלו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד. 

 

 חובה לסטודנטים לתואר שני!!! 46-450מינריון שימו לב! ס

 

 

 ההרשמה בפריא"ל סיום

 להירשם. התכוונת ושאליהם חויבת שבהם הקורסים לכל בפועל נרשמת שאכן לבדוק עליך הרישום לאחר

 במערכת הנמצאת שלך האישי המידע למערכת להיכנס עליך חובה ל"בפריא השינויים תקופת מתום כשבוע

 זהה שם המופיעה שלך השעות מערכת האם ולבדוק :https://dory.os.biu.ac.il/AIS  ובתבכת "מנהלי מידע"

  :http://priel.biu.ac.il .בכתובת ל"פריא באתר המופיעה לזו

 באחת מ"תל למדור מיידית כך על דווחו אנא האתרים, בשני המופיעים הרישומים בין כלשהו הבדל ישנו אם

  tlm.office@mail.biu.ac.il .לכתובת ל"או בדוא  03- 7384012  שמספרו בפקס הבאות:  הדרכים

  classic.dept@mail.biu.ac.ilל"בדוא   )ללימודים קלאסיים במחלקה (לנו  גם דווחו אנא כן כמו 

 

מוזמנים להגיע  למזכירות המחלקה כדי ז ודנטים שאמורים לסיים את לימודיהם בתשע"שימו לב, סט

לבדוק שאכן סיימו את כל חובותיהם במחלקה. מומלץ להגיע מיד עם סיום הרישום בפריא"ל ולפני 

 תקופת השינויים כדי למנוע מצב של נ"ז חסרות לקראת סיום התואר.
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 מוצלחת  מסגל המחלקה ללימודים קלאסיים.בברכת שנת לימודים פורייה, מהנה ו


