
 

 ראשי -המחלקה לאמנות יהודית 

הננו מאחלים לכל תלמידי המחלקה לאמנות יהודית שנת לימודים פורייה 
 ומהנה.

להלן תוכנית הלימודים לתואר ראשון של המסלול הראשי הכוללת את קורסי החובה, 
 התואר.קורסי הבחירה, הסמינריונים וסיורים שעל הסטודנט ללמוד במהלך 

ם נא עיינו בתוכנית הלימודים של המסלול, טרם בניית תוכנית הלימודים האישית שלכ

 "חלשנת תשע

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

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

Rachel.hanig@biu.ac.il 

 

 

 
 את רשימת הקורסים לפי ימים ושעות ניתן לראות באתר המחלקה לאמנות בקישור
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 נקודות זכות לפי הפירוט הבא: 30
 

כל מספרי הקורסים / אשכולות / מסלולים מופיעים  21–ל 17–החל משנת הלימודים תשע"ו השתנה מספר המחלקה מ

. 17נשארים בקוד הקודם שהוא . לתלמידים ותיקים, שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ו, מסלולי הלימוד 21תחת הקוד 

 (.17( ומתחתיו או לצידו הקוד הקודם )21בטבלאות להלן מופיע הקוד החדש )
 

 סוג

 האשכול

 מס' נקודות זכות

 )להלן: נ"ז(

שם האשכול 

 ומספרו 

 תנאי קדם והערות שנים 

 חובה  נ"ז 10 חובה

21201001 

17202001   

  ב' –א' 

 נ"ז 12מינימום  בחירה
 נ"ז  16 מקסימום 

 בחירהקורסי 

21201010  

17202010 

 נ"ז מאשכולות הבחירה  16סה"כ יש לקחת  ג' –א' 
 

 אין חובה לקחת נ"ז מאשכולות: 
21201011 
17202011 

 -ו
21201013 
17202013 

 

 נ"ז 0מינימום  בחירה

 נ"ז 4מקסימום 

 ות בחירהסדנא

21201013  

17202013 

 ג' –א' 

 נ"ז 0מינימום  בחירה

 נ"ז 1מקסימום 

ממחלקות  בחירה

 אחרות

21201011 

17202011 

 ג' –א' 

נ"ז )שני  4 סמינריון

 סמינריונים(

 נריון יסמ

21201012 

12202017 

 תנאי קדם ג' –ב' 

יש לקחת את הקורסים המפורטים להלן לפני 

שלומדים את הסמינריון )מומלץ( או במקביל, 

 בשנה בה לומדים את הסמינריון:
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 ועיבוד מידע בתולדות האמנותמקורות 

21706 

17706  

 מבוא לניתוח יצירות אמנות

21707 

17707  

חמישה סיורים   סיורים

במהלך התואר 

 ללא נ"ז

 

 בחירה –יורים ס

 

הסטודנטים יקבלו הודעה לגבי כל סיור כחודש  ג' –א' 

 לפני קיומו 

 סיורים 5במהלך כל שנה מתקיימים 

 

 

בתוכנית הלימודים קורסים של המקצוע המשני שנבחר ע"י יש לשלב לתשומת לבכם: 
הסטודנט, לימודי יסוד ביהדות, אנגלית בהתאם לרמה שנקבעה לכם, הבעה בעברית 
)באם אין לכם פטור( וקורסים כללים משנת הלימודים השנייה )באם אינכם מתכוונים 

 ללמוד לתעודת הוראה(

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

 ללימודי יסוד ביהדות, באתר האוניברסיטה .

 

 

לתחילת הדף
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