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החוג הרב תחומי למדעי היהדות מציע למעוניינים מסלול לימודים ייחודי, שמטרתו לאפשר לסטודנט 
מים, לקבל מבט מקיף על מגוון רחב של תחומים הנכללים במדעי היהדות: תנ"ך, תלמוד וספרות חכ

ישראל וארכיאולוגיה, לשון עברית -מחשבת ישראל לדורותיה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לימודי ארץ
ולשונות שמיות, ספרות עם ישראל, לדינו ויידיש, אמנות יהודית ולימודי ישראל והמזרח התיכון. במסגרת 

וע מורחב) ממחלקות זו, יבחר הסטודנט בשתיים (לתלמידי מקצוע ראשי) או בשלוש (לתלמידי מקצ
הפקולטה למדעי היהדות כמחלקות התמחות, שבהן ילמד קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריונים, 

ואת יתר שעות החובה לתואר יבחר מתוך מגוון הקורסים הפתוחים לפניו בכל מחלקות הפקולטה. 
יים: בתנ"ך, בתלמוד, במקום החובות בלימודי יסוד ביהדות, ילמדו הסטודנטים ארבעה קורסים פנורמ

בתולדות ישראל ובמחשבת ישראל, שיינתנו במסגרת המחלקות או במסגרת בית הספר ללימודי יסוד 
ביהדות. כל הסטודנטים יוכלו לבנות מסלול לימודים ייחודי בהתאם לתחומים השונים המעניינים אותם, 

 ויזכו לליווי אישי במהלך לימודיהם. 
 

ימודי התואר השני או תעודת הוראה באחד ממקצועות ההתמחות, סטודנטים שיבקשו להמשיך לל
 יידרשו למינימום של השלמות. 

 
 תנאי קבלה לחוג: 

 9.5. תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית בהתאם לדרישות האוניברסיטה. בעלי ממוצע בגרות של 1
בידיהם תעודת ומעלה בזמן הרשמתם ללימודים שאין  35ומעלה פטורים מבחינה פסיכומטרית. בני 

 בגרות מלאה מתבקשים לברר את מעמדם במשרד לקבלת תלמידים.
 
 

 ראשי  –חוג הרב תחומי במדעי היהדות 
 

 17260מסלול 
 

מובנה) -ראשי (לא-מסלול זה פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה. ניתן ללמוד בו במסגרת מסלול לימודי דו
 מד מקצוע מורחב בכל מחלקה אחרת. יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כראשי נוסף למי שלו

 
 מבנה הלימודים:

פה, -התלמיד יבחר בשתיים מתוך תשע מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותורה שבעל
ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון -תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ

ת, לימודי המזרח התיכון). בחלק מן המחלקות האלה, קיימים עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודי
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תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד (למשל, בתולדות ישראל יבחר בין תקופת המקרא, 
ישראל יבחר בין -תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ

בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, התקופות, או יבחר להתמחות בארכיאולוגיה; 
לשון יבה"ב או העברית החדשה; בספרות עברית אפשר לבחור בין תקופות, או להתמחות ביידיש או 

 10בלדינו). בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמניריון, בסה"כ בהיקף של 
ד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. את יתרת השעות לתואר ש"ש. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמי

 ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה. 
 

 כלומר:
 ש"ש. 11    –מחלקת התמחות א: קורסי מבוא כולל הדרכה ביבליוגרפית, קורסים מתקדמים וסמינריון 

 ש"ש. 10                                       –מחלקת התמחות ב: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון 
 ש"ש. 6   –קורסי בחירה בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (במחלקות ההתמחות ומחוצה להן) 

 ש"ש. 27                                                                                                                    -סה"כ 
 
 

 מורחב –חוג הרב תחומי במדעי היהדות 
 

 17101מסלול 
  

 מבנה הלימודים:
פה, -, תלמוד ותורה שבעלהתלמיד יבחר בשלש מתוך תשע מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (תנ"ך

ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון -תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ
עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח התיכון). בחלק מן המחלקות האלה, קיימים 

אל יחבר בין תקופת המקרא, תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד (למשל, בתולדות ישר
ישראל יבחר בין -תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ

התקופות, או יבחר להתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, 
ות, או להתמחות ביידיש או לשון יבה"ב או העברית החדשה; בספרות עברית אפשר לבחור בין תקופ

 12בלדינו). בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמניריון, בסה"כ בהיקף של 
ש"ש. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. את יתרת השעות לתואר 

 ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה. 
 

 כלומר:
 ש"ש. 13   –מחלקת התמחות א: קורסי מבוא כולל הדרכה ביבליוגרפית, קורסים מתקדמים וסמינריון  

 ש"ש. 12                                       –מחלקת התמחות ב: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון 
 ש"ש. 12                                       –מחלקת התמחות ב: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון 

 ש"ש. 9   –קורסי בחירה בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (במחלקות ההתמחות ומחוצה להן) 
 ש"ש. 46                                                                                                                    -סה"כ 

 
 ת נוספות לתלמידי ראשי ומורחבחובו

 
 לימודי יסוד ביהדות: 

תלמידים במסלול זה יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות. במקום זאת הם יהיו חייבים ללמוד קורסים 
 2פנורמיים בארבעה תחומים : תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל, כל אחד בהיקף של 

קורסים אלה במסגרת בית הספר ללימודי יסוד, או, לחלופין, במסגרת ש"ש. ניתן לקחת  8ש"ש, בסה"כ 
 המחלקות השונות, אם הן מציעות קורסים מתאימים, ובאישור ראש החוג הרב תחומי. 

 
 סיורים לימודיים:

ישראל, אמנות יהודית ועוד) מקיימות -חלק ממחלקות הפקולטה (תנ"ך, תולדות ישראל, לימודי ארץ
יים במסגרת לימודיהן. סיורים אלה הם מרכיב חשוב בהתנסות האקדמית והחווייתית מספר סיורים לימוד

סיורים לימודיים  3 -כל תלמידי החוג נדרשים להשתתף בשל התלמידים הלומדים במדעי היהדות. 
במהלך  התואר. סיורים אלה יכולים להיות במסגרת הקורסים שהסטודנט לומד בהם, או כסיורים 

 ידי המחלקות עצמן. -לנפרדים הניתנים ע
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 קורסים כללים, שפה זרה, ויתר חובות האוניברסיטה: 
או  64מעבר לחובות הלימודים בתוך המחלקה, דורשת האוניברסיטה מן התלמידים להגיע למכסה של 

ידי השלמת השעות המחלקתיות בקורסים כלליים. גם קורסים אלה יכולים להבחר -ש"ש לתואר, על 66
קולטה למדעי היהדות (אך לא ממחלקות ההתמחות). האוניברסיטה גם דורשת מכל מתוך מחלקות הפ

תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיו. על כל תלמיד לוודא כי הוא עומד 
 בדרישות האוניברסיטה לקבלת התואר. 
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