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שהוגדרו עם כינונה, מחייבת האוניברסיטה אילן כפי –בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר 

את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם התמצאות בתנ"ך, בתלמוד, 

 במחשבת ישראל, ובתולדות ישראל .

 הדרישות בלימודי היסוד במסגרת התואר הראשון הן:

ש"ש במחשבת ישראל או  2ש"ש בתלמוד,  2ש"ש בתנ"ך,  2ש"ש לפי הפירוט הבא:  10יש לקחת 

ש"ש לבחירה מארבעת הנושאים הנ"ל : תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל או  4תולדות ישראל ועוד 

 תולדות ישראל. 

  התואר. כל במשך ביהדות יסוד בלימודי ש"ש*  10-ב הכל סך חייבים סטודנטים
ש"ש לבחירה  2ש"ש בלימודי יסוד לפי הפירוט בטבלה ועוד  4 -*** סטודנטים של משפטים חייבים ב

למעט קורס בתחום תלמוד קורס בלימוד משפט עברי בפקולטה למשפטים או בלימודי יסוד ביהדות 

 בדיני אישות/ משפחה.

 *ש"ש = שעות שנתיות

 תנ"ך 

 01קוד 

 תלמוד

 02קוד 

מחשבת 
 ישראל

 03קוד 

 או
תולדות 
 ישראל

 04קוד 

תחומים  4לבחירה מתוך 
 נוספים

 (תנ"ך, תלמוד,

מחשבת ישראל ותולדות 
 ישראל)

 ש"ש ש"ש ש"ש ש"ש 

 סטודנטים וסטודנטיות

 

2 2 2 4 

 במקצועות הבאים: הלומדיםסטודנטים וסטודנטיות 

 4 2 **2 *2 בלשון עברית

  2 - 2 תלמידי הפקולטה למשפטים

תואר ראשון סטודנטים בעלי 
הלומדים בתוכנית הסבה לעבודה 

 סוציאלית

2 2 2 ---- 

 

  -לתלמידי לשון עברית

 *מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית



 פה ולספרותה-**מהם קורס אחד במבוא לתורה שבעל

 

 

 

 תנ"ך

 01קוד 

 תלמוד

 02קוד 

מחשבת 
 ישראל

 03קוד 

או 
תולדות 
 ישראל

 04קוד 

 4לבחירה מתוך 
 נוספיםתחומים 

 תלמוד, (תנ"ך,

 מחשבת ישראל
 ותולדות ישראל)

 ש"ש ש"ש ש"ש ש"ש 

סטודנט בעל תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשם לאוניברסיטת בר אילן לקבלת 
 אישור לסיום ב.א. נוסף במקצוע

 לקבלת תואר במקצוע .1

(חוג אחרי –ראשי בלבד 
 ש"ש  5-תואר) יחויב  ב

 ש"ש 2ש"ש בתנ"ך +  2(
ש"ש בפילוסופיה  1בתלמוד 

 יהודית או

ש"ש  1בתולדות ישראל + 
 לבחירה מארבעת התחומים

 

 

2 

 

 

2 

  

 

1 

 לימודי תעודה

אילן -סטודנטים שאינם בוגרי בר
הבאים ללמוד לימודי תעודה 

בלבד (מתורגמנות, תעודת 
 הוראה, וכו')

 

 תחומים שונים 2 -ש"ש מ 4

חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד.  ש"ש 4ש"ש מתוך  2(
תחומים  4ש"ש הנוספים יכולים להיות מתוך  2-ה

 בלימודי יסוד)

 2-מחויב ב -אילן-סטודנט שאינו בוגר/מוסמך מבר תעודת חשבונאות
 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.

אינו מחויב בקורסי יסוד  -אילן-סטודנט בוגר בר
 ביהדות.

 

בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי סטודנטים בוגרי בר אילן בלבד 
 יסוד ביהדות

 

 



 
 

 הערות לגבי הדרישות בלימודי היסוד ביהדות:
 

סטודנטים המתמחים ביהדות וזכו בפטורים לפי הטבלה הנ"ל, חייבים להשלים קורסים במסגרת 

 ש"ש כנדרש. 64מחלקות ההתמחות כדי להגיע למכסת השעות המינימלית של 

הקורסים בתלמוד מותאמים לרמת הידיעות ביהדות של  -לב לנרשמים לקורסים בתלמודשימו 

והסטודנט חייב להירשם לקורס המתאים לו המשתתפים בהם. לצורך כך מוינו הקורסים השונים 

לפי המיון שנקבע. סטודנט אשר ירשם לקורס שאינו מתאים לסיווגו, יצא מן הקורס במרוצת השנה. 

 ת תחול עליו, יש להירשם בהתאם להערות המופיעות ליד כל קבוצת קורס. הלימודים והאחריו

ש"ש בלימודי יסוד ביהדות במשך שנה"ל  2-4תלמיד בתכנית מלאה חייב לקחת לפחות  .1

ש"ש  4-האקדמית (וזאת עד לסיום מכסת השעות). אין התלמיד רשאי להירשם ליותר מ

 בתנ"ך בשנה א'.  ש"ש 2ניתן לקחת עד בשנת לימודים אחת. 

ע"י מספר אחיד. הסטודנט אינו  לנושאים המזוהיםהקורסים בתנ"ך ובתלמוד מחולקים  .2

רשאי להירשם במרוצת שנות לימודיו באוניברסיטה ליותר מקורס אחד מכל נושא. 

אף אם נושאי ד אח נושא מ יםבכפילות קורסים הבא ,האוניברסיטה לא תכיר, אף בדיעבד

הציון האחרון הוא הקובע ורק הוא יכנס לממוצע ציוניו של אינם זהים ( קבוצותה

ולא משנה מהי הקבוצה (שתי הספרות  01-004. למשל סטודנט שלמד קורס הסטודנט)

ולא משנה מהי הקבוצה (שתי  01-004הנוספות), לא יוכל ללמוד/להירשם שוב לקורס 

 הספרות הנוספות).

צעות האינטרנט, סטודנט/ית יכול/ה ללימודי יסוד ביהדות מקיים קורסים באמ ביה"ס .3

 ש"ש בשנה"ל אחת. 2-החל משנה ב' ומעלה ולא יותר מ ש"ש 4ללמוד סה"כ 

יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים -לא יהודים פטורים מלימודי סטודנטים .4

. (קורסים אלו ניתן לקחת גם מלימודי . יש לפנות למדור סטטוסש"ש 10כלליים בהיקף של 

 ת, או מהפקולטה שבה לומדים).המחלקו

סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללות רשאים  .5

 הסטטוס) מדורלהגיש בקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד. (את הבקשה יש להפנות ל
  



יש להגיש את הבקשות לפטור מיהדות לכל המאוחר עד תום השנה : ת פטורהנחיות הגש .6

יש למלא טופס פנייה ולשלוח למדור סטטוס עם האישורים . הראשונה ללימודיהם

בלבד, אישור  2008-2010בשנים  1(גיליון ציונים, אישור בה"ד  ומקוריים בלבדהרלבנטיים 

יש להדגיש כי אך ורק לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך מדרשה או אישור ישיבה מקורי). 

יש לצרף אישור  -דות. במקרה של לימודים בישיבת הסדרקבלת פטור מלימודי יסוד ביה

 הכולל את זמני היציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.
 

 לידיעתך!

במסגרת הקורסים שבלימודי היסוד נדרשים הסטודנטים על ידי המרצים לרכוש חוברות לימוד  .1

 לצורך הקורס ולעמוד במטלות ביבליוגרפיות נבחרות.

את התרבות היהודי, את מסגרת הקורס, ואת רוח האוניברסיטה  הסטודנטים מתבקשים לכבד .2

 בנים עם כסוי ראש ובנות בלבוש צנוע. -ולהופיע בכל הקורסים בלבוש הולם
 

 תלמידי תואר שני

 יסוד ש"ש* בלימודי 2 -חייבים ב אילן-בר באוניברסיטת ראשון לתואר שלמדו . תלמידים1

 בוגרי כגון( ראשון לתואר יסוד מלימודי פטורים היו אשר סטודנטים על גם חלה זו חובה. ביהדות

). הסדר ישיבות  

 יסוד ש"ש בלימודי 4-ב חייבים יהיו אילן-בר באוניברסיטת ראשון תואר למדו לא אשר . תלמידים2

התלמידים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד ). ש"ש חייבים להיות בתנ"ך או בתלמוד 2( ביהדות

 מהשניים הללו, אם : 

נרשמו לתואר שני באחד ממקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך, תלמוד, מחשבת   א.
 ישראל) 

ש"ש בלימודי יסוד, בו יהיו חייבים, יהיה מדיספלינה  אחרת מזו של תחום ההתמחות  2 -ה
 לתואר ראשון ושני.

או שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה קורסים ביהדות   ב.
 אילן לתואר ראשון.-ות שחלו על תלמידי ברבהיקף החוב

 כלליים בלימודים זאת במקום חייבים אך, ביהדות יסוד מלימודי פטורים יהודים-לא תלמידים .3

  שעות. היקף באותו
  



 המחלקה ידי על קבועה לימודים תכנית( מרוכזות בתוכניות הלומדים במשפטים סטודנטים .4

מהן התוכניות המרוכזות המזכות  לברר ניתן. ביהדות יסוד בלימודי מחויבים אינם -)למשפטים

 יהיו נוסף שני תואר לימודי במסגרת, לפיכך. המחלקה למשפטים מזכירות מול בפטור מיהדות

 מכיוון אישות דיני/  משפחה דיני קורס ללמוד יהיה ניתן לא( ביהדות יסוד בלימודי מחויבים

 ). למשפטים הפקולטה של בקורסים נלמדו שתכנים אלו

 ומנהג הלכה תלמוד – אישות בתלמוד בקורס לבחור רשאים אינם למשפטים הפקולטה תלמידי .5

 . למשפטים בפקולטה דומה קורס ולמדו מאחר, או דיני משפחה

 או, שנה במשך מלאה תכנית של נדרש בהיקף לתורה הגבוה במכון הלומדים שני תואר תלמידי .6

   .ביהדות היסוד מלימודי פטורים יהיו, בשנה ש"ש 8 של בהיקף לבנות במדרשה

 4 -ב שני תואר במסגרת מחויב הוראה תעודת+  שני תואר ולומד אילן בר בוגר שאינו סטודנט .7

 . הוראה תעודת במסגרת ש"ש 2-ו) מתלמוד או ך"מתנ להיות חייב ש"ש 2( ש"ש

 * ש"ש = שעות שנתיות  

 תלמידי תואר שלישי

עות ש 2 -ב אילן חייב-(ראשון או שני) באוניברסיטת ברסטודנט שלמד לאחד מהתארים בלבד  .1

 בלימודי יסוד ביהדות.שנתיות 

בלימודי יסוד ש"ש  4-אילן לאף אחד מהתארים חייב ב-סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר .2

 תנ"ך או בתלמוד). מתחום חייב להיותש"ש  2(כאשר  ביהדות

אילן ובמסגרות אלו השלים את -בר באוניברסיטת סטודנט שלמד לשני תארים (בוגר ומוסמך) .3

 הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, פטור מלימודי יסוד ביהדות.

 תלמידים המתמחים באחד ממקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך,  .4
  פטורים מלימודי יסוד ביהדות.  תלמוד, פילוסופיה יהודית) יהיו

במוסד  לימודי יהדות מובהקיםקורסים ביהדות/  תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים

יוכלו להגיש בקשה לוועדה לתואר  אילן,-אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על תלמידי בר

יש להגיש את הבקשות לפטור מיהדות לכל  שלישי ע"ג טופס פניה ולבקש פטור מקורס ביהדות.

 המאוחר עד תום השנה הראשונה ללימודיהם.

  בנקודות זכות (נ"ז)שימו לב, הערכים בטבלה הינם  

 
 אם יש הבדל בין הנ"ז לש"ש (שעות שנתיות) הוא יסומן בכוכבית*

 
       

 על פי נושא-קורסים אקסקלוסיביים
 

 שנת לימודים תשע"ט
 

קוד 
 קורס

סוג תנאי  ש"ש/ש"ס שם קורס
 קדם

קוד 
תנאי 
 קדם

שם נושא תנאי 
 קדם

שעות של תנאי 
 הקדם
 סמס' שנתי

 תנ"ך
  ש"ש2 סיפורי האבות 01-075 אקסקלוסיבי ש"ש2 ספרי התורה 01-002

  ש"ש2עיונים בספר  01-096 אקסקלוסיבי



 דברים
  ש"ש2 ספר במדבר 01-093 אקסקלוסיבי
עיונים בספר  01-097 אקסקלוסיבי

 בראשית
  ש"ש2

 ש"ס2  ספרי התורה  01-701 אקסקלוסיבי
עיונים בספרי  01-702 אקסקלוסיבי

 התורה
 ש"ס2 

הספרים  01-004
 ההיסטוריים

המלוכה  01-099 אקסקלוסיבי ש"ש2
 בישראל

  ש"ש2

הספרים  01-703 אקסקלוסיבי
 ההיסטוריים

 ש"ס2 

עיונים  01-704 אקסקלוסיבי
בספרים 

 ההיסטורייים

 ש"ס2 

ספרות  01-006
 הנבואה

ספרות  01-705 אקסקלוסיבי ש"ש2
 הנבואה

 ש"ס2 

עיונים בספרות  01-706 אקסקלוסיבי
 הנבואה

 ש"ס2 

ספרי חכמה,  01-008
 שירה ומגילות

ספרי חכמה  01-095 אקסקלוסיבי ש"ש2
 שירה ומגילות

  ש"ש2

ספרי חכמה  01-707 אקסקלוסיבי
 שירה ומגילות

  
 ש"ס2

עיונים  01-708 אקסקלוסיבי
 במגילות

 ש"ס2 

נושאים  01-010
 במקרא

נושאים  01-709 אקסקלוסיבי ש"ש2
 במקרא

 ש"ס2 

 ש"ס2  עיונים במקרא 01-710 אקסקלוסיבי
דמויות  01-094 אקסקלוסיבי

 במקרא
 ש"ס2 ש"ש2

שלום ומלחמה  01-098 אקסקלוסיבי
 במקרא

 ש"ס2 ש"ש2

דמויות  01-081 אקסקלוסיבי
 במקרא

 ש"ס2 

הכרת דמויות  01-082 אקסקלוסיבי
 במקרא

 ש"ס2 

מקבילות  01-092 אקסקלוסיבי
נפגשות 
 במקרא

  ש"ש2

  



 תלמוד
תלמוד -אישות 02-015 אקסקלוסיבי ש"ש2 דיני אישות 02-017

 הלכה ומנהג
 ש"ס2 

הלכות אישות  02-016 אקסקלוסיבי
על פי 

 המקורות

 ש"ס2 

 ש"ס2  דיני משפחה א' 02-095 אקסקלוסיבי
 ש"ס2  משפחה ב' דיני 02-096 אקסקלוסיבי
  ש"ש2 דיני משפחה 02-097 אקסקלוסיבי

מצוות בין  02-035
-אדם לחברו

תלמוד הלכה 
 ומנהג

מצוות בין  02-092 אקסקלוסיבי ש"ש2
 אדם לחברו

 ש"ס2 

מצוות בין  02-090 אקסקלוסיבי
אדם לחברו 

 חלק ב'

 ש"ס2 

מצוות בין  02-033 אקסקלוסיבי
 אדם לחברו

 ש"ס2 

א"י תלמוד  02-351
 הלכה ומנהג

א"י תלמוד  02-349 אקסקלוסיבי ש"ש2
 הלכה ומנהג

 ש"ס2 

א"י לאור  02-350 אקסקלוסיבי
 המקורות

 ש"ס2 

סוגיות  02-367
העוסקות 
בנושאים 

 אקטואליים

נושאים  02-093 אקסקלוסיבי ש"ש2
 אקטואליים

  ש"ש2

סוגיות  02-365 אקסקלוסיבי
העוסקות 
בנושאים 

 אקטואליים

 ש"ס2 

סוגיות  02-366 אקסקלוסיבי
העוסקות 
בנושאים 

אקטואליים 
לאור 

 המקורות

 ש"ס2 

סוגיות  02-368 אקסקלוסיבי
העוסקות 
בנושאים 

 אקטואליים

 ש"ס2 

מבוא -אגדה 02-371
ומבחר 

 טקסטים

אגדה מבוא  02-372 אקסקלוסיבי ש"ש2
ומבחר 

 טקסטים

 ש"ס2 

אגדה מבוא  02-373 אקסקלוסיבי
ומבחר 

 טקסטים

 ש"ס2 

ספרות האגדה  02-374 אקסקלוסיבי
לאור 

 המקורות

 ש"ס2 

מבוא  02-461
 לתושבע"פ

מבוא  02-459 אקסקלוסיבי ש"ש2
 לתושבע"פ

 ש"ס2 

מבוא  02-460 אקסקלוסיבי
-לתושבע"פ

יסודות 
 ועקרונות

 ש"ס2 

תלמוד -תפילה 02-467
 הלכה ומנהג

תלמוד -תפילה 02-465 אקסקלוסיבי ש"ש2
 הלכה ומנהג

 ש"ס2 

תפילה לאור  02-466 אקסקלוסיבי
 המקורות

 
 

 ש"ס2 



-מועדי ישראל 02-471 אקסקלוסיבי ש"ש2 מועדי ישראל 02-473
תלמוד הלכה 

 ומנהג

 ש"ס2 

מועדי ישראל  02-472 אקסקלוסיבי
לאור 

 המקורות

 ש"ס2 

  ש"ש2 חגי ישראל 02-099 אקסקלוסיבי
 ש"ס2  חגי ישראל 02-094 אקסקלוסיבי
חגי ישראל  02-098 אקסקלוסיבי

לאור 
 המקורות

 ש"ס 2 

  ש"ש2 מועדי ישראל 02-474 אקסקלוסיבי
עולמם של  02-499

 חכמים
עולמם של  02-497 אקסקלוסיבי ש"ש2

 חכמים
 ש"ס2 

סקירת עולמם  02-498 אקסקלוסיבי
 של חכמים

 ש"ס2 

עולמם של  02-500 אקסקלוסיבי
 חכמים

 ש"ס2 

-הבית היהודי 02-513
תלמוד הלכה 

 ומנהג

 ש"ס2  הבית היהודי 02-511 אקסקלוסיבי ש"ש2
הבית היהודי  02-512 אקסקלוסיבי

לאור 
 המקורות

 ש"ס2 

-כשרות הבית 02-515
תלמוד הלכה 

 ומנהג

-כשרות הבית 02-516 אקסקלוסיבי ש"ש2
תלמוד הלכה 

 ומנהג

 ש"ס2 

כשרות הבית  02-517 אקסקלוסיבי
לאור 

 המקורות

 ש"ס2 

 
 

 מחשבת ישראל
 ש"ס4  טעמי המצוות 03-096 אקסקלוסיבי ש"ש2 טעמי המצוות 03-001

  ש"ש2 טעמי המצוות 03-095 אקסקלוסיבי
יג' עיקרי  03-018

 האמונה
הרמב"ם על  03-310 אקסקלוסיבי ש"ש2

עיקרי האמונה 
 היהודית

 ש"ס2 

דת ומוסר  03-040 אקסקלוסיבי ש"ש2 דת ומוסר 03-039
בהגות 

 היהודית

 ש"ס2 

גילגוליו של  03-091
מושג הגיהנום 

במחשבה 
 היהודית

מושג הגיהנום  03-094 אקסקלוסיבי ש"ש2
בהגות 

היהודית בימי 
הביניים ובעת 

 החדשה

 ש"ס2 

הרמב"ם  03-099
 ומשנתו

במשנת עיונים  03-265 אקסקלוסיבי ש"ש2
 הרמב"ם

  ש"ש2

האדם בהגותו  03-259 אקסקלוסיבי
 של הרמב"ם

 ש"ס2 

גלות גאולה  03-092
ומשיח 

במיסטיקה 
 היהודית

גלות ואולה  03-093 אקסקלוסיבי ש"ש2
בספרות 
 הקבלית

 ש"ס2 

גלות וגאולה  03-100 אקסקלוסיבי
בספרות 

 החסידית
 
 
 

 ש"ס2 



03-114 
 
 

סוד ספר 
 הזוהר

  ש"ש2
 

 אקסקלוסיבי

סוד ספר  03-115
 הזוהר

 ש"ס2 

זרמים בקבלה  03-116 אקסקלוסיבי
של המאה 

 העשרים

 ש"ס2 

יהדות  03-604
 -אתיופיה

תיאולוגיה 
ופרקטיקה 

דתית בקהילת 
 ביתא ישראל

פרקים  03-601 אקסקלוסיבי ש"ש2
בתולדות יהודי 

 אתיופיה

 ש"ס2 

הקהילה  03-602 אקסקלוסיבי
-האתיופית

הלכה מנהג 
 ומסורת

 ש"ס2 

סובלנות  03-285
ופלורליזם 
במקורות 

 ישראל

מבוא  03-283 אקסקלוסיבי ש"ש2
לסובלנות 

ופלורליזם 
במקורות 

 ישראל

 ש"ס2 

סובלנות  03-284 אקסקלוסיבי
ופלורליזם 
במקורות 

 ישראל

 ש"ס2 

 
 
 

 תולדות עם ישראל
מאנטישמיות  04-303

 לשואה
שנאת ישראל  04-306 אקסקלוסיבי ש"ש2

 ואנטישמיות
 ש"ס2 

שואת  04-308 אקסקלוסיבי
 היהודים

 ש"ס2 

פי -הרפואה על 04-047
המקורות בעת 

העתיקה 
ובתקופת 

המשנה 
 והתלמוד

ספרות  04-046 אקסקלוסיבי ש"ש2
הרפואה בעת 

 העתיקה

 ש"ס2 

סוגיות נבחרות  04-048 אקסקלוסיבי
ברפואה 

בימי היהודית 
המשנה 

 והתלמוד

 ש"ס2 

תרבות, חברה  04-059
ורוח בתקופת 

המשנה 
 והתלמוד

חינוך נערות  04-014 אקסקלוסיבי ש"ש2
וחברה 

בתקופת 
המשנה 

 והתלמוד

 ש"ס2 

תרבות חברה  04-012 אקסקלוסיבי
ודת בתקופת 

המשנה 
 והתלמוד

 ש"ס2 

תרבות חברה  04-012
ודת בתקופת 

המשנה 
 והתלמוד

חינוך נערות  04-014 אקסקלוסיבי ש"ס2
וחברה 

בתקופת 
המשנה 

 והתלמוד
 
 
 
 
 

 ש"ס2 



מוסדות  04-003
התורה 

ומוסדות 
ההנהגה 
בתקופת 
המשנה 

  והתלמוד

בין קיצוניות  04-526 אקסקלוסיבי ש"ש2
דתית לקידוש 
ה' ביהדות 
ובנצרות בעת 

 העתיקה

 ש"ס2 

בין קנאות  04-525 אקסקלוסיבי
לרפורמה 

 ביהדות
ובנצרות בעת 

 העתיקה

 ש"ס2 

בין קיצוניות  04-526
דתית לקידוש 

ה' ביהדות 
ובנצרות בעת 

 העתיקה

בין קנאות  04-525 אקסקלוסיבי ש"ס2
לרפורמה 

ביהדות 
ובנצרות בעת 

 העתיקה

 ש"ס2 

היחסים בין  04-010
היהודים 

והנוצרים 
בתקופת 
המשנה 

 והתלמוד

היהדות בראי  04-527 אקסקלוסיבי ש"ש2
 הנצרות

 ש"ש2 
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