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 לרישום לקורסים כלליות הנחיות
  
 הקורסים אשכולות.  1

מחולקות לקבוצות קורסים, כאשר הנכם נדרשים ללמוד מספר  המחלקה דרישות
מסלול  כלקורסים בכל קבוצה ובכך לצבור את סכום נקודות הזכות,  של מסויים

 מא:בהתאם לדרישות שלו. אשכולות הקורסים הם לדוג
 משנה א' מומלץ חובה
 ג-שנים ב מומלץ חובה
 א' פרשנות שנה  - חובה

 א' ספרי נבואה שנה - בחירה
 היסטורייםא' ספרים  שנה  - בחירה

 שנה א' ספר מקראי נוסף –בחירה 
 ושירהג ספרי חכמה -ב שנה  - בחירה

 ג ספרי התורה-שנה ב –בחירה 
 שנה א' מונוגרפיות –בחירה 

                                
 :חובה / בחירה המינוחים הסבר
הקורסים  לעתים לחלק מןכל הקורסים הנכללים באשכול זה הם חובה.  – חובה

 שונים לבחירה. במועדיםשתי קבוצות  תהיינהבאשכול 
באשכול זה נכללים כמה קורסים )שניים ויותר(, והמלה "בחירה"  – בחירה

באשכול, כאשר אין עדיפות לקורס אחד הקורסים  ביןמתייחסת לבחירה פנימית 
 בהתאם הכלקורס אחד מתוך האשכול,  לפחותעל משנהו. בכל מקרה חובה ללמוד 

 או מורחב. ראשי מובנה-דוראשי, -דו –למסלול הלימודים 
, באשכול חייביםהנכם מינימום בכמה נקודות זכות רשום בתחתית כל אשכול, 

 ובכמה נקודות זכות מקסימום.
  

 לתכנית הלימודים מיוחדות הנחיות
 

הקורס  – "בתולדות ישראל בתקופת המקרא"קווי יסוד  –אשכול בחירה   .1
 תולדות ישראלב"קווי יסוד  11-004-01הנכלל באשכול זה הוא הקורס 

נ"ז. זהו קורס שניתן במחלקה לתולדות עם ישראל  2 –" בתקופת המקרא
 בכל המסלולים כל תלמידי תנ"ךועוסק בהיסטוריה של תקופת המקרא. 

 קורס יסודללמוד את הקורס הזה, והוא נחשב כמילוי חובת  חייבים
 , או כמילוי חובת קורס כללי / קורס העשרה.בתולדות ישראל

 
 

מידי המחלקה לתנ"ך בכל המסלולים חייבים בלימודי יסוד ביהדות לת .2
לנרשמים משנת היא הדרישה הנ"ל  נ"ז(. 10נ"ז )ולא  8בהיקף של 

נ"ז.  2הוא אחד מקורסי היסוד ביהדות,  11-004קורס הנ"ל ה תשע"ז. 
נ"ז בלימודי יסוד  6דהיינו: שמלבד הקורס הזה, הנכם נדרשים ללמוד עוד 

 ביהדות עפ"י הדרישות שלהם במקצועות תלמוד, פילוסופיה ותו"י.
 

במסגרת קורסים  11-004מי שפטור מלימודי יסוד ביהדות, ילמד את הקורס 
 רסי העשרה.כלליים או קו

 
 
 
 



 :  אשכולות בעניין .3
 בקיאות בחינות -חובה מומלץ משנה א'                             

 סיורים -א'   משנהמומלץ  חובה                            
                                   

ושני שבאשכול בחינות הבקיאות כל להירשם לכל הקודים של  מתבקשים הנכם
נותן לכם את האפשרות להיבחן  זה. רישום ורים המופיעים באשכולות אלוהסי

אינו יוצר את  הרישוםהשנה באחת מהבחינות ולצאת לאחד מהסיורים שתבחרו. 
 הבחינותהחובה, אלא פותח את האפשרות. ואולם אם לא תירשמו לקודים של 

מו והסיורים הנ"ל לא תוכלו להשתתף אף באחד מהם השנה. בשנה ב' תירש
והסיורים שעדיין לא השתתפתם בהם עד כה. חובת העמידה  הבחינותלקודים של 

שלוש שנות הלימוד לתואר, ולא חובה לשנה  במהלך חובהבבחינות ובסיורים היא 
 .מסויימת

 
מן  פטוריםתלמידי המחלקה לתנ"ך, הלומדים כמקצוע נוסף לשון עברית,  .4

בתנ"ך בתמורה לשעות וחייבים בקורסי בחירה  ,הקורסים בתחום הלשון
 נ"ז. 3 – אלו

 נ"ז 1 - יסודות הלשון והתחביר במקרא 08-155
 נ"ז 1 -  קריאה במקרא בהיבט לשוני 08-157
 נ"ז 1 -   ארמית מקראית 08-250

      
"מבוא  204-08-" וביבליוגרפית"הדרכה  102-08: לסמינריון כניסה תנאי .5

דהיינו שניתן ללמוד . לסמינריוןהינם תנאי מקביל לרישום   למקרא"
 .הסמינריוןאותם לפחות באותה שנה או בשנים קודמות ללקיחת 

 
 

: היקף השעות הנקוב לגבי כל אשכול הוא לתשומת לבכם
ההיקף המקסימלי לתואר. בכל שנה תלמיד יירשם 
למספר קורסים בכל אשכול בהתאם לבחירתו באותה 

  שנה.
  

עזור לכם להכין את מערכת השעות. שמידע זה שאנו שולחים אליכם י מקווים אנו
תוכלו לפנות הוא דרך האינטרנט, בימי הרישום  לקורסיםלמרות שהרישום 
ולקבל ייעוץ לשם ארגון המערכת. עדיף שתפנו יום לפני חלון  ,למזכירות המחלקה

נו נשמח לעמוד לרשותכם לאינפורמציה נוספת ולכל שאלה א הזמן שלכם.
 .שתתעורר

  
  

 14-9 ה -רד: ימים אבמש הקבלה שעות
 03-5318258, 03-5318229: במחלקה הטלפונים

  bible.dept@biu.ac.il"ל:דוא
  
  

 !ומהנהלתנ"ך מאחלת לכם שנה פורייה  המחלקה
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