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 המחלקה ללימודים קלאסיים 
 גשנה"ל תשפ" 
2022-2023 

 ,סטודנט/ית יקר/ה
 המחלקה ללימודים קלאסיים מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון ומאחלת לך הצלחה בלימודייך! 

 Classic.Dept@biu.ac.il, דוא"ל: 5318231-03טלפון:  
 

 אנו ממליצים מאוד לקרוא לעומק את דף ההנחיות.במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, 
דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון  

 בע.האוניברסיטה הוא הקו
לקורסים במחלקה השנייה אליה  בנוסף תלמידי תואר ראשון דו חוגי מובנה/לא מובנה נדרשים להירשם 

 נרשמו.
 

 שנה אקדמית ושיטת הניקוד 
,בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך   וסמסטר ב,  סמסטר אסמסטרים:  2בשנה אקדמית יש 

  2-לקחת, לכל קורס יש נ"ז )נקודות זכות( בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס, הקורסים מתחלקים ל
 עיקרים: סוגים 

 קורס סמסטריאלי: .1

 ש"ש )שעות שנתיות(  1=   ש"ס )שעות סמסטריאליות( / נ"ז 2בהיקף של 

 קורס שנתי: .2

 ש"ש )שעות שנתיות(  2=   סמסטריאליות( / נ"זעות  ש"ס )ש 4בהיקף של 
 

 מסלולי הלימוד 
על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר  

 מתקיימים המסלולים שלהלן: ללימודים קלאסיים במחלקה נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. 
 

 : מסלול חד חוגי .1

 ש"ש 46במסלול זה לומדים במחלקה ללימודים קלאסיים בלבד בהיקף של 
 
 חוגי מובנה: -מסלול דו .2

 נוספת. ש"ש, ובמחלקה   25במסלול זה לומדים בשתי מחלקות. במחלקה ללימודים קלאסיים בהיקף של 
 
 חוגי לא מובנה:-מסלול דו .3

 נוספת. ש"ש, ובמחלקה  27במסלול זה לומדים בשתי מחלקות, במחלקה ללימודים קלאסיים  בהיקף של 
 

 נ"ז( תלוי במסלול הנלמד.  128ש"ש ) 64הזכאות לתואר ראשון מותנת בצבירה של לפחות  
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 דרישות נוספות לתואר 

 :יהדות
  10במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף  

 ש"ש.  
 לביה"ס ללימודי יסוד ביהדותלקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות 

 אנגלית:
ליחידה לאנגלית רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות 

, שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת  הנ"ז כשפה זרה
 לקבלת התואר. 
 הבעה עברית:

דנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה בשנה הראשונה  סטו
 למחלקה ללשון עבריתללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות 

 או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.  שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע
 :קורסים כללים

באתר סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים. מידע נוסף ניתן למצוא 
 .מנהל הסטודנטים

 
 חובת קורס תוכן באנגלית: 

 
לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני סטודנטים המתחילים את 

פיה -הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל  קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני
 :התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן

 
רם( חייב בשני קורסי אנגלית כשפה בפסיכומטרי/אמיר/אמי 119פי הציון שלו באנגלית )עד  -סטודנט שעל -

זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו 
 במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

 
חייב בקורס אחד בלבד  - בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( 120-133פי הציון שלו באנגלית )בין -סטודנט שעל -

כלומר קורס  ,יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית -היינו אנגלית מתקדמים ב' באנגלית כשפה זרה, ד
שעות   2שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 

 סמסטריאליות. 
 .קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר

 
פטור לגמרי מקורסי אנגלית   -ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( 134פי הציון שלו באנגלית )-דנט שעלסטו -

 שעות סמסטריאליות כ"א.  2בהיקף של  כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית,
 .שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר

 
 

השלמ לאחר  ביהדות, רק  יסוד  לימודי  חובת  סיום  הרלוונטיות,  במחלקות  האקדמיות  הדרישות  כל  ת 
אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי 

 שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו. 
 
 

https://yesod.biu.ac.il/node/1375/
https://efl.biu.ac.il/node/1230/
https://efl.biu.ac.il/node/1230/
https://efl.biu.ac.il/node/1230/
https://efl.biu.ac.il/node/1230/
https://hebrew.biu.ac.il/takanon.habaa/
https://stuad.biu.ac.il/node/3878/
https://stuad.biu.ac.il/node/3878/
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 להלן מסלולי הלימוד במחלקה, יש להסתכל במסלול הרלוונטי עבורך בלבד: 

 חוגי: -תכנית קורסים כללית למסלול המורחב/חד

נ"ז )שעות  קורסים
 סמסטריאליות( 

נק"ז )שעות 
 שנתיות( 

 4 8 מבואות חובה היסטוריים )מבוא ליוון ומבוא לרומא( 2

 2 4 קריאת טקסטים בפילוסופיה

 8 16 קורסי שפה למתחילים )יוונית ולטינית(  2

 1 2 תרגיל בכתיבה אקדמית

 12 24 קריאה בשפת המקור, יוונית ולטינית – טקסטואליים קורסים 

 2 4 מבוא לספרות קלאסית 

 2 4 מבוא למיתולוגיה

 3 6 בתואר 3קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 

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

16 8 

 4 8 סמינריונים  2

 46 92 זכות לתואר סה"כ נקודות 

 
 

 

 חוגית לא מובנית:- תכנית למסלול שפה )יוונית או לטינית( בתכנית דו

נ"ז )שעות   קורסים 
 סמסטריאליות( 

נק"ז )שעות  
 שנתיות( 

 2 4 )מבוא ליוון או מבוא לרומא(  היסטורי  מבואחובה  

 2 4 קריאת טקסטים בפילוסופיה

 4 8 )יוונית/לטינית(קורס שפה למתחילים במסלול שפות  

 1 2 תרגיל בכתיבה אקדמית

 2 4 מבוא לספרות קלאסית 

 2 4 מבוא למיתולוגיה

קריאה בשפת המקור, יוונית או   – קורסים טקסטואליים 
 לטינית

12 6 

 3 6 בתואר 3קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 

קורס בחירה )ניתן לשלב קורסים נושאיים וקורסים שעוסקים  
 בטקסטים בתרגום(

2 1 

 4 8 סמינריונים  2

 27  54 סה"כ נקודות זכות לתואר 

 

 חוגית לא מובנית:-תכנית למסלול תרבות קלאסית בתכנית דו 
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נ"ז )שעות   קורסים 
 סמסטריאליות( 

נק"ז )שעות  
 שנתיות( 

 4 8 מבואות חובה היסטוריים )מבוא ליוון ומבוא לרומא( 2

 2 4 בפילוסופיהקריאת טקסטים 

 1 2 תרגיל בכתיבה אקדמית

 2 4 מבוא לספרות קלאסית 

 2 4 מבוא למיתולוגיה

 3 6 בתואר 3קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 

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

18 9 

 4 8 סמינריונים  2

 27 54 סה"כ נקודות זכות לתואר 

 

 

 :חוגית מובנית- תכנית למסלול שפה )יוונית או לטינית( בתכנית דו

נ"ז )שעות   קורסים 
 סמסטריאליות( 

נק"ז )שעות  
 שנתיות( 

 מבוא חובה היסטורי )מבוא ליוון או מבוא לרומא(  
  

4 2 

 2 4 קריאת טקסטים בפילוסופיה

 4 8 קורס שפה למתחילים במסלול שפות )יוונית/לטינית( 

 1 2 בכתיבה אקדמיתתרגיל 

 2 4 מבוא לספרות קלאסית 

 2 4 מבוא למיתולוגיה

קריאה בשפת המקור, יוונית או   – קורסים טקסטואליים 
 לטינית

12 6 

 2 4 שני קורסי בסיס סמסטריאליים 

 4 8 סמינריונים  2

 25 50 סה"כ נקודות זכות לתואר 

 

 :ובנהת מ חוגי-תכנית למסלול תרבות קלאסית במסלול דו

נ"ז )שעות   קורסים 
 סמסטריאליות( 

נק"ז )שעות  
 שנתיות( 

 4 8 מבואות חובה היסטוריים )מבוא ליוון ומבוא לרומא( 2

 2 4 קריאת טקסטים בפילוסופיה

 1 2 תרגיל בכתיבה אקדמית

 2 4 מבוא לספרות קלאסית 
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 2 4  מבוא למיתולוגיה

 3 6 בתואר 3קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 

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

14 7 

 4 8 סמינריונים  2

 25 50 סה"כ נקודות זכות לתואר 

  
 

 מסלולים ומגמות לימוד לתואר שני במחלקה: 

 ש"ש(:   12ש"ס  ) 24מסלול א' עם תזה 

קורסי חובה שנה   קורסי חובה שנה א' 
 ב' 

- סמינר שנים א'  ב' -א' קורסי בחירה שנים  
 ב' 

בשפת   0 אין  0 אין  קריאה  שכוללים  קורסים 
 .המקור )קורסים טקסטואליים( 

  4 ש"ש   8
 ש"ש 

 

 
 ש"ש(:   18ש"ס, ) 36מסלול ב' בלי תזה  

קורסי חובה שנה  
 א' 

קורסי חובה שנה  
 ב' 

 סמינר שנים  ב' -קורסי בחירה שנים א' 
 ב' -א'  

האפשר קריאה  קורסים הכוללים במידת   0 אין  0 אין  
 .במקור

14  
 ש"ש 

4  
  ש"ש 

 

 

 תהליך הרישום לקורסים 
  או במייל 7384616-03  מזכירות המחלקה בטלפון נעשה דרך של המחלקה תהליך הרישום לקורסים 

classic.dept@biu.ac.il 
מועד הרישום בהתאם לחלון הזמן שיקבל הסטודנט.   

בזמן חלון   על הסטודנט להירשם לבד וקורסים בשאר המחלקותקורסים כלליים   /קורסי יהדות/ אנגלית/ הבעה
.הזמן שיקבל  

 
 

 
 אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת! 

 
 
 

 בברכה,
 ראש המחלקה ללימודים קלאסיים 

 פרופ' ליסה מוריס 
 וסגל המחלקה

 
 


