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  הרישום לקראת חשובות הערות מספר להלן 

ללימודים  המחלקה של במבוא עייןל שי בלבד. חלקי הוא זה מידע כי להדגיש ברצוננו
מהירים"  בספר  קישורים"דרך  ניתן להגיע  (אילן-בר אוניברסיטת באתר המופיע קלאסיים
 שעות"(.  "מערכת

תלמידים יקרים, מסמך זה מפרט אך ורק את דרישות המחלקה. נא לשים לב לדרישות 
 והבעה. הכלליות של האוניברסיטה בכל הנוגע לקורסי יסוד ביהדות, אנגלית

 הראשון לתואר הלימודים תכנית 

 מסלולים  2 כוללים במחלקה הראשון התואר לימודי 

 
המסלול משלב דיון בשאלות ספרותיות,  טינית(.ו/או ל)יוונית  מסלול לימודי שפה

היסטוריות, פילוסופיות וחברתיות עם לימודי השפה היוונית ו/או הלטינית וכן קורסים 
ת אלה, כאשר בקורס עם קריאה במקור הדגש הוא על שאלות טקסטואליים במקור בשפו

 ללמוד ניתן זו טקסטואליות ולשוניות.  אין צורך בידע מוקדם באף שפה עתיקה. בתכנית
 . מובנה לא חוגי דו, מובנה חוגי -דו ,חד חוגי במסלול

במסלול זה הדגש הוא על קריאה רחבה יותר ודיון  (.)בתרגום מסלול לימודי תרבות
 .מתוך טקסטים בתרגום עברי לות ספרותיות, היסטוריות, פילוסופיות וחברתיותבשא

 חוגי -דו במסלול ללמוד ניתן זה למי שאינו מעונין בלימוד שפות עתיקות. במסלול מתאים
 . מובנה לא חוגי דו, מובנה

 
 לימודי ארץ ישראל ראשית מובנית הן: היסטוריה כללית,-המחלקות שאיתן קיימת תוכנית דו

, פילוסופיה מחשבת ישראל, לשון עברית, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, וארכיאולוגיה
גאוגרפיה  תרבות צרפתצרפתית, פה, תנ"ך, -ראל, תלמוד/תורה שבעל, תולדות ישכללית

מאפשרת פיחות מזערית בצבירת  חוגי-תוכנית דו .וסביבה, מנהיגות וניהול מערכות חינוך
 מספר הנקודות לתואר.

 
יסוד, קורסי שפה,  קורסי כוללים הלימודים לימוד. שנות שלוש כוללת הלימודים תכנית 

התלמיד ישים לב, כי קורסי יסוד מתחלפים כל שנה. על כן כדי  .בחירה וקורסי סמינריונים
 ג'. -לצבור נקודות באשכול זה חייבים לקחת קורסי יסוד גם בשנה א' וגם בשנים ב'
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פתוחים רק למי שעבר  ים טקסטואליים וסמינריונים במקורהתלמיד ישים לב, כי קורס
 .בהצלחה קורסי שפה למתחילים

 (4615001)למשל  461ספרות קורסים במקור ביוונית יתחילו ב

 (.4627001)למשל  462קורסים במקור בלטינית יתחילו בספרות  

 :פ"א דגשים ברישום לקורסים לשנת תש

 
 

 : תלמידים לתואר ראשון
 
 חוגי )מורחב( חד מסלולב

 

 )החל משנה ב'(.  נק"ז  6 - םניסמינריו 3נדרשים לקחת 

 

 או יוונית(ה שפ מסלולאו ב קלאסית במסלול תרבותדו חוגי מובנה ולא מובנה  במסלול

 )לטינית

 

 )החל משנה ב'(.  נק"ז  4 - םניסמינריו 2נדרשים לקחת 

 
 לקחת שני סמינריונים. נדרשים תלמידי תואר שני

 

 לקורסים לכל התארים נעשה באמצעות הטלפון או המיילהרישום 

 03-5318231מס' הטלפון: 

 Classic.Dept@biu.ac.ilמייל: 

 
בברכת שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת  מסגל המחלקה ללימודים 

 קלאסיים.
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