
 ך"בתנ  שני   תואר  לתלמידי

 

 לקורסים  לרישום  ת  ליו  ל  כ  ת  חיו  הנ 

 דפי  את  להדפיס  מומלץ  .לקורסים  הרישום  בעת  תפעלו  פיהן  ועל  ,אלו   הוראות  בעיון  קיראו

 .ההרשמה   ביצוע  בעת  עליכם  להקל  כדי  ,ההוראות
 

 

 ם   סי  ר   קו   ה   ת   לו  כו   ש  א  1.

 ת   שו   רי  ד ה   ק   ל  ח   מ   ה מחולקות  לקבוצות  ,קורסים כאשר  הנכם  נדרשים  ללמוד 

 מספר  ם   סויי   מ ל  כ  ,הזכות   נקודות   סכום   את   לצבור   ובכך  קבוצה   בכל  קורסים   ל ש 

 .שלו  לדרישות  בהתאם  מסלול

  :אשכולות הקורסים הם לדוגמא

  חובה   –  השלמות לתואר שני  –  ך"תנ

 בחירה   -  שני  לתואר  השלמות  – ך "תנ

 ש "ש   4  – בחירה  – תיזה  עם  שני  תואר  –  ך"תנ           

 ש "ש   4  –  סמינריונים   –  תיזה  עם  שני  תואר  -  ך"תנ

 ש "ש  4 -         שפה  –  תיזה  עם  שני  תואר  –  ך"תנ
 

 ר   סב   ה :בחירה  /  חובה  ם   חי  מינו   ה

 .בהם   שחוייב  למי   חובה  הם   זה   באשכול  הנכללים   הקורסים   –  ה  ב   חו 

 ה   ר  חי  ב זה  באשכול  – נכללים  כמה  ,קורסים והמלה  "בחירה" מתייחסת  לבחירה 

 פנימית מקרה   בכל  .משנהו  על  אחד   לקורס  עדיפות  אין  כאשר  ,באשכול  הקורסים  בין 

 ללמוד   חובה לגבי   המצויין  השעות  למקסימום  עד  ,האשכול  מתוך  אחד  קורס  ת  חו  פ  ל

 .אשכול  כל ל  כ  ה  .הלימודים  למסלול  ם  א   ת   ה ב

 הנכם  זכות   נקודות  בכמה  רשום   ,אשכול  כל  תחתיתב מינימום   ז "נ )  באשכול  ם  בי  חיי

 (.מקסימום   ז"ונ
 

 

 הלימודים   לתכנית  ת   חדו  מיו  ת   חיו  הנ 
 

 השלמות   1(

 בשנה    ההשלמות     את    ולסיים      להירשם    חובה  •



 .ללימודים  הראשונה



 ,השלמות  ללא  ללימודים  שנתקבלו   סטודנטים    • אינם  צריכים  להתייחס 

 לאשכולות :אלו השלמות  לתואר  שני ,חובה  – השלמות  לתואר  שני  בחירה  -

 (.המסך  על  יופיעו  לא  גם  הללו  והאשכולות  יתכן)

 אם  ,השלמות  עם  שנתקבלו  סטודנטים    • נכתב  להם  של  ספציפי  שם קורס 

 שעליהם ללמוד  כמו  מבוא " למחקר  "המקראי הקורס   – הזה מופיע  באשכול

 .אלו  לקורסים  להירשם  ועליהם  ",חובה – שני  לתואר  השלמות"

 ,השלמות  עם  שנתקבלו  סטודנטים    • ונכתב  רק  להם מספר  שעות  ההשלמה 

 את   לבחור  צריכים  ,בחירה  הם   הקורסים  נושאי  אבל  (,ש"ש   6  או   ש "ש  4  כמו)

 הקורסים  מתוך  אשכול  השלמות " לתואר שני  ",בחירה  – ולהירשם

 .הקבלה  במכתב  מהם  שנדרש  כפי  השעות  בהיקף  לקורסים

 השלמות   עם  שנתקבלו  סטודנטים    • של  – קורס  אחד  מבוא "  למשל למחקר 

 אשכול   מתוך  גם  לקורסים  להירשם  צריכים  ,בחירה  –  ש"ש   4  ועוד   "המקראי

 ".בחירה  – השלמות "  אשכול  מתוך  וגם  ",חובה  –  השלמות "

 

 השונים   המסלולים  פי-על  הקורסים  אשכולות  2(
 

 ש"ש  12 כ"סה   – עם תיזה  מסלול

 ש "ש  4  – בחירה   – תיזה  עם  שני  תואר  – ך"תנ  – אשכול

 –מתוכם  לבחור  נדרשים  והנכם  שני  תואר  של  הקורסים  כל  מופיעים  זה  באשכול

 .הקורס  בסוף  רפרט  עבודת  תגישו  בהם  ,ש "ש  4

 ש "ש  4  – סמינריונים  – תיזה  עם  שני  תואר  – ך "תנ   – אשכול
 מתוכם  לבחור  נדרשים  והנכם  שני  תואר  של  הקורסים  כל  מופיעים  זה  באשכול

 .סמינריונית  עבודה  תגישו   בהם  ,ש "ש   4  –
 

 נרשמתם   שמתחילה  בקורס   סמינריונית  עבודה  להגיש  אפשרות  תינתן  :הערה

 .המחלקה   עם  בתיאום  הכל  ,וההיפך  ,רפרט  כקורס  אליו

 ש "ש  4  – עתיקה  שפה  – תיזה  עם  שני  תואר  –  ך"תנ   – אשכול

  הנכם  .לבחור  באפשרותכם   שיש  השפות  שלוש  מופיעות  זה  באשכול

 מתוך   מתחילים  ברמת  אחת  עתיקה  בשפה  דהיינו  ,ש"ש   -4ב  מחוייבים 

 .יוונית  ,ערבית  ,אכדית  :ההיצע

 תיזה   – תיזה  עם  שני  תואר  – ך "תנ   – אשכול

  'ב    משנה  התיזה  לקוד  להירשם  יש  .התיזה  של  הקוד  מופיע  זה  באשכול



 ציון  את  מזינה  המחלקה  זה  לקוד   (.מחקר  הצעת  הגשת  לאחר)  ומעלה

 .התיזה



  היקף השעות הנקוב לגבי כל  :לתשומת לבכם

  בכל שנה .לתואראשכול הוא ההיקף המקסימלי 

 בהתאם   אשכול  בכל  קורסים  למספר  יירשם  תלמיד

 .שנה  באותה  לבחירתו
 

 ש"ש  18 כ"סה  -  מורים  תיזה ומסלול  בלי  מסלול

 בחירה  – מורים  /  תיזה  בלי  שני  תואר   – ך"תנ  – אשכול

 לבחור   נדרשים  והנכם  ,שני  תואר  של  הקורסים  כל  מופיעים  זה  באשכול

 :מתוכם

 (,סמסטריאליים  או  שנתיים  בקורסים)  ש "ש  12  – 6  :תיזה  ללא  במסלול

 .הקורס  בסוף  רפרט  עבודת  תגישו  בהם

 (,סמסטריאליים  או  שנתיים  בקורסים)  ש"ש  14  – 6

 .הקורס  בסוף  רפרט  עבודת  תגישו  בהם
 :במסלול מורים

 סמינריון  – מורים  /  תיזה  בלי  שני  תואר  –  ך"תנ   – אשכול

 :לבחור  נדרשים  והנכם   ,שני  תואר  של  הקורסים  כל  מופיעים  זה  באשכול

 .סמינריונית   עבודה  תגישו  בהם  (,קורסים  )3  ש"ש   6  :תיזה  ללא  במסלול

 .סמינריונית  עבודה  תגישו   בהם  (,קורסים   2 )  ש"ש  4       :מורים במסלול
 

 

  בחירה  I  מתואר  – מורים  /  תיזה  בלי  –  ך"תנ   – אשכול

  לבחור  אפשרות  לכם  ויש  ,ראשון   מתואר  קורסים  מופיעים  זה  באשכול

 קורסים   בוחר  שלא  מי  .חייבים  אינכם  אך  ,ש "ש   6  עד   בקורסים  מתוכם

 "בחירה  –  שני  תואר" דלעיל  האשכול  מתוך  לבחור  צריך  ,כלל  זה  מאשכול

 .המקסימלי  השעות  היקף  את

 סמינריון  I  מתואר  – תיזה  בלי  –  ך"תנ   – אשכול

  אפשרות  לכם  ויש  ,ראשון  תואר  של  הסמינריונים  מופיעים  זה  באשכול

 בוחר   שלא  מי  .חייבים  אינכם  אך  (,ש"ש   )2  מתוכם  אחד  בסמינריון  לבחור

 –  שני  תואר"  דלעיל   האשכול  מתוך  לבחור  צריך  ,זה  מאשכול  סמינריון

 (.קורסים  )3  ש "ש  6  –  המקסימלי  השעות   היקף  את  "סמינריון

 .מורים  למסלול  תקף  אינו  זה  אשכול
 

 

  היקף השעות הנקוב לגבי כל  :לתשומת לבכם

  בכל שנה .לתואראשכול הוא ההיקף המקסימלי 

 בהתאם   אשכול  בכל  קורסים  למספר  יירשם  תלמיד

 .שנה  באותה  לבחירתו



 (קורס  )1  ש"ש  2  -  ביהדות  יסוד  לימודי      3(

 תלמידי המחלקה  ך "לתנ  חייבים  בקורס  אחד  בלבד  )2 ש"ש( מתוך 

 (ש"ש   4  באשכול  רשום  אם  גם)  .ביהדות  היסוד  קורסי
 באשכול בתחומים   קורסים  של  ארוכה  רשימה  תמצאו  "ביהדות  יסוד  לימודי"

 .ישראל  ותולדות  פילוסופיה  ,תלמוד  ,ך"תנ  של בתור  תלמידי 

 אתם   .ך"בתנ לקורסים  להירשם  רשאים   אינכם  –  ך "לתנ  המחלקה 

 צריכים  לבחור  קורס  אחד  בלבד  מתוך  :התחומים ,פילוסופיה  ,תלמוד

 .ישראל  תולדות
 היסוד   מקורס  פטורים  פדגוגית  בחדשנות 2.0  ך"תנ  המגמה  תלמידי 
 (.להלן   ראו )  במחלקה  שלהם השעות  במניין   נכלל  הקורס   .ביהדות

 
 

  בחדשנות פדגוגית 2.0ך  "תלמידי המגמה תנ

 ש"ש 18  כ"סה   -  תיזה עם   מסלול
 

 ביהדות   יסוד  קורס    1.

 יופיע   זה  אשכול  אם  גם)  ביהדות  יסוד  לקורס  להירשם  צריכים  אינכם  זה  במסלול

 (.לקורסים  הרישום  במערכת

 .ביהדות  לקורס  הדרישה   את  כוללות  במחלקה  לומדים  שהנכן  השעות
 

 ש"ש  10  -  ליבה  קורסי  –  תיזה  עם  – פדגוגית  חדשנות  – אשכול  2.

 ש"ש  4  – בחירה  – תיזה  עם  –  פדגוגית  חדשנות  – אשכול  3.

 ש "ש  4  – סמינריונים  – תיזה  עם  –  פדגוגית  חדשנות  – אשכול  4.

 

 

  בחדשנות פדגוגית 2.0ך  "תלמידי המגמה תנ

 ש"ש 24  כ"סה  -  תיזה בלי  מסלול
 

 ביהדות   יסוד  קורס    1.

 יופיע   זה  אשכול  אם  גם)  ביהדות   יסוד  לקורס  להירשם  צריכים   אינכם  זה  במסלול

 (.לקורסים  הרישום  במערכת

 .ביהדות  לקורס  הדרישה   את  כוללות  במחלקה  לומדים  שהנכן  השעות

 ש "ש  10  –  ליבה  קורסי  –  תיזה  בלי  –  פדגוגית  חדשנות  – אשכול  2.

 ש "ש  10  –  4  –  בחירה   –  תיזה  בלי  –  פדגוגית  חדשנות  – אשכול  3.

 ש "ש  I  -  0 –  6  מתואר  בחירה   – תיזה  בלי  –  פדגוגית  חדשנות  – אשכול  4.



 ש "ש  4  – סמינריונים  – תיזה  בלי  –  פדגוגית  חדשנות  – אשכול  5.



 

 ש "ש  4  מינימום  ללמוד  יכולים  אתם  ,שני  מתואר  בחירה  קורסי  –  3  באשכול  :הסבר

 10  ומקסימום ש"ש. 4  באשכול  קורסי   – בחירה  מתואר  ,ראשון  אתם יכולים  שלא 

 לבחור  קורסים  כלל  )0 ש"ש(, ואז  עליכם  ללמוד  10 ש"ש מתוך  קורסי  הבחירה 

 מתואר  .שני ואתם  יכולים  עד   ללמוד 6 ש"ש. שלומד   מי 6 ש"ש מקורסי  הבחירה 

 3  האשכולות  משני  כ"סה  .שני  לתואר  הבחירה  מקורסי  ש"ש   4  ילמד  ,ראשון  לתואר

 .ש"ש  10 ללמוד   עליכם  -4ו
 

 

 

 

 נו   א .השעות  מערכת  את  להכין  לכם  יעזור  אליכם  שולחים  שאנו  זה  שמידע   ם  קווי   מ

 למרות  שהרישום  ם   סי  ר  קו  ל הוא  דרך ,האינטרנט בימי  הרישום  תוכלו  לפנות 

 למזכירות ,המחלקה  ולקבל ייעוץ  לשם ארגון  .המערכת עדיף  שתפנו לפחות  -  יום

 יומיים לפני  חלון הזמן .שלכם אנו  נשמח  לעמוד  לרשותכם  לאינפורמציה  נוספת  ולכל

 שאלה .ר   ר  עו  ת  ת  ש

 .ה  - ב   ימים   :במשרד   ה  ל  ב   ק  ה

10:00-14:00

 ת   עו  ש

 ;03-5318229  03-5318258  ה  ק   ל  ח  ב מ  ני ם  פו  ל  ט  ה

bible.dept@biu.ac.il: דו א"ל 
 
 

 !ה  הנ   מ  ו
 

 פורייה 
 

 שנה
 

 לכם 
 

 ה   ק   ל  ח  מ   ה ך"לתנ מאחלת 
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