
 

 

ג ה מיהחו תחו תב רב  הדו הי  מדעי 

  פרופ' יגאל לוין ראש החוג:    

 jewish.studies@biu.ac.il דואר אלקטרוני:    

 0522680798, 03-5318413 טלפון:    

 

 16.30 –ל  9.30ה' בין השעות  –ימי א'   שעות קבלת קהל:   

  

 

על מגוון רחב  מקיף מבט דים ייחודי, שמטרתו לאפשר לסטודנט לקבלהחוג הרב תחומי למדעי היהדות מציע למעוניינים מסלול לימו

של תחומים הנכללים במדעי היהדות: תנ"ך, תלמוד וספרות חכמים, מחשבת ישראל לדורותיה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לימודי 

המזרח ישראל ונות יהודית ולימודי ישראל וארכיאולוגיה, לשון עברית ולשונות שמיות, ספרות עם ישראל, לדינו ויידיש, אמ-ארץ

ולטה קמידי מקצוע מורחב( ממחלקות הפלש )לתוים )לתלמידי מקצוע ראשי( או בשליבמסגרת זו, יבחר הסטודנט בשתהתיכון. 

קות התמחות, שבהן ילמד קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריונים, ואת יתר שעות החובה לתואר יבחר ללמדעי היהדות כמח

ארבעה הסטודנטים  וחובות בלימודי יסוד ביהדות, ילמדבמקום הון הקורסים הפתוחים לפניו בכל מחלקות הפקולטה. מתוך מגו

לימודי בית הספר לבמסגרת המחלקות או במסגרת שיינתנו מחשבת ישראל, בתנ"ך, בתלמוד, בתולדות ישראל וב :קורסים פנורמיים

לליווי אישי במהלך  וויזכ ם,לימודים ייחודי בהתאם לתחומים השונים המעניינים אותלבנות מסלול  ויוכלהסטודנטים כל . ביהדות יסוד

 . הםלימודי

 

 למינימום של השלמות.  ויידרש ,חותמלהמשיך ללימודי התואר השני או תעודת הוראה באחד ממקצועות ההת ושיבקשסטודנטים 

 

 תנאי קבלה לחוג: 

 

ומעלה פטורים מבחינה  9.5רישות האוניברסיטה. בעלי ממוצע בגרות של . תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית בהתאם לד1

ומעלה בזמן הרשמתם ללימודים שאין בידיהם תעודת בגרות מלאה מתבקשים לברר את מעמדם במשרד  35פסיכומטרית. בני 

 לקבלת תלמידים.

 

 . ראיון אישי. 2

 

 

 

 ראשי  – חוג הרב תחומי במדעי היהדות
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יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כראשי  ראשי-תן ללמוד בו במסגרת מסלול לימודי דויזה פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה. נמסלול 

 נוסף למי שלומד מקצוע מורחב בכל מחלקה אחרת. 

 

 מבנה הלימודים:

דות ישראל ויהדות זמננו, פה, תול-ולטה למדעי היהדות )תנ"ך, תלמוד ותורה שבעלקם מתוך תשע מחלקות הפיהתלמיד יבחר בשתי

ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח -ספרות עם ישראל, לימודי ארץ

חר בין בקות האלה, קיימים תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד )למשל, בתולדות ישראל ילהתיכון(. בחלק מן המח

ישראל יבחר בין התקופות, או יבחר -קופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץתקופת המקרא, ת

; בספרות ההעברית החדשלהתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, לשון יבה"ב או 

לדינו(. בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא, קורסים מתקדמים בין תקופות, או להתמחות ביידיש או ב רעברית אפשר לבחו

ש"ש. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. את יתרת השעות  10וסמניריון, בסה"כ בהיקף של 

 לתואר ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה. 

 

 

 



 

 

 

 כלומר:

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

 ש"ש. 10                                        –מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון  קורסי מחלקת התמחות ב:

 ש"ש.  6  – )במחלקות ההתמחות ומחוצה להן( היהדותלמדעי קורסי בחירה בכלל מחלקות הפקולטה 

 ש"ש. 27                                                                                                                      -סה"כ 

 

 
 מורחב – חוג הרב תחומי במדעי היהדות
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 מבנה הלימודים:

פה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, -"ך, תלמוד ותורה שבעלולטה למדעי היהדות )תנקהתלמיד יבחר בשלש מתוך תשע מחלקות הפ

ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח -ספרות עם ישראל, לימודי ארץ

שראל יחבר בין קות האלה, קיימים תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד )למשל, בתולדות ילהתיכון(. בחלק מן המח

ישראל יבחר בין התקופות, או יבחר -תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ

; בספרות הלהתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, לשון יבה"ב או העברית החדש

ופות, או להתמחות ביידיש או בלדינו(. בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא, קורסים מתקדמים בין תק רעברית אפשר לבחו

ש"ש. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. את יתרת השעות  12וסמניריון, בסה"כ בהיקף של 

 לתואר ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה. 

 

 ר:כלומ

 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                                       –: קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון גמחלקת התמחות 

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

 ש"ש. 46                                                                                                                    -סה"כ 

 
 ומורחב יות נוספות לתלמידי ראשחוב

 
 לימודי יסוד ביהדות: 

: במקום זאת הם יהיו חייבים ללמוד קורסים פנורמיים בארבעה תחומים  ביהדות. תלמידים במסלול זה יהיו פטורים מלימודי יסוד

קורסים אלה במסגרת בית  ניתן לקחת. ש"ש 8ש"ש, בסה"כ  2, כל אחד בהיקף של תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית ותולדות ישראל

 באישור ראש החוג הרב תחומי. או, לחלופין, במסגרת המחלקות השונות, אם הן מציעות קורסים מתאימים, והספר ללימודי יסוד, 

 

 סיורים לימודיים:

דיים במסגרת ישראל, אמנות יהודית ועוד( מקיימות מספר סיורים לימו-, לימודי ארץחלק ממחלקות הפקולטה )תנ"ך, תולדות ישראל

ת. כל תלמידי החוג ומרכיב חשוב בהתנסות האקדמית והחווייתית של התלמידים הלומדים במדעי היהדהם לימודיהן. סיורים אלה 

סיורים אלה יכולים להיות במסגרת הקורסים שהסטודנט לומד בהם, או התואר.  מהלך סיורים לימודיים ב 2 -נדרשים להשתתף ב

 . ידי המחלקות עצמן-עלתנים יכסיורים נפרדים הנ

 

 

 קורסים כללים, שפה זרה, ויתר חובות האוניברסיטה: 

ידי -ש"ש לתואר, על 66או  64מעבר לחובות הלימודים בתוך המחלקה, דורשת האוניברסיטה מן התלמידים להגיע למכסה של 

 .פקולטה למדעי היהדותגם קורסים אלה יכולים להבחר מתוך מחלקות הים. יהשלמת השעות המחלקתיות בקורסים כלל

האוניברסיטה גם דורשת מכל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיו. על כל תלמיד לוודא כי הוא 

 עומד בדרישות האוניברסיטה לקבלת התואר. 


