
עם גישה רב־תחומית
כל האפשרויות פתוחות

תוכנית המצטיינים "כרמים"
לחקר התרבות והזהות היהודית

תואר ראשון רב־תחומי במדעי היהדות

אם חשוב לך לאתגר את עצמך,
להתמצא במנעד רחב של נושאים במדעי היהדות,

בקהילת לומדים אינטלגנטית ואינטימית, לנתח מקורות ולפתח 
יכולות כתיבה ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, למצוא משמעות

ועניין בהוויה ובעשייה שלך – תוכנית כרמים היא הבית שלך.



אז מה אפשר לעשות עם זה?   
ההשכלה הרחבה שנרכשת בתוכנית מכינה את הבוגרים והבוגרות 
שלנו להשתלבות בכל תחום הדורש חשיבה מעמיקה ורב־ממדית, 

יכולת ניתוח וחשיבה יצירתית. במהלך שלוש שנות הלימודים 
בתוכנית נבנית תפיסת עולם אנושית, עשירה ונרחבת, היכולות 

הללו מקנות ערך מוסף לבוגרים ולבוגרות שלנו בכל תחום שבו הם 
משתלבים. האפשרות שפותחת התוכנית לשילוב לימודי תעודה, כגון 

לימודים לתעודת הוראה ולהסמכה בעריכת לשון, מזמנת העמקה 
בזהות ובתרבות היהודית מתוך פיתוח ארגז כלים מקצועי ומעשי. 

תנאי קבלה
• מועמדים ומועמדות שנתונים גבוהים )ציון פסיכומטרי גבוה, ממוצע 

בגרות גבוה או שילוב של השניים( 
• תהליך מיון בכמה שלבים: משלוח קורות חיים, ראיון אישי עם ראשי 

התוכנית, הצגת דוגמת כתיבה ושיחה אישית עם דיקן הפקולטה 

הקבלה לתוכנית כרמים מזכה במלגת שכר לימוד מלאה 
למשך שלוש שנות הלימודים לתואר ראשון. נוסף על 

ההטבות הכלכליות, הסטודנטים והסטודנטיות בתוכנית 
כרמים לומדים בקבוצה תומכת, נהנים מפעילויות 

העשרה וזוכים לליווי צמוד של סגל אקדמי בכיר.

03-7384397

Multi-judaic@biu.ac.il 

https://multi-judaic.biu.ac.il/ 

מזכירות תוכנית כרמים: בניין 410, חדר 202

https://www.facebook.com/Cramim.Honors.BarIlan

קצת עלינו
"כרמים" היא תוכנית מצטיינים בחוג הרב־תחומי למדעי היהדות, 

המציעה מלגת שכר לימוד מלאה למשך שלוש שנות הלימודים 
לסטודנטים ולסטודנטיות הבוחרים להעמיק בלימודי הזהות 

והתרבות היהודית. לתוכנית זו מתקבלים מועמדים ומועמדות 
שנתוניהם גבוהים לאחר תהליך מיון. 

הצטרפותך לקהילת כרמים, קבוצה סטודנטיאלית אקסקלוסיבית 
ותוססת, תזמן לך חוויה לימודית פעילה בליווי אישי של סגל 

הפקולטה הבכיר, אפשרות לשילוב לימודי תעודה מגוונים, וכן 
הכנה והכוונה לעתיד של תעסוקה מעשית ומאתגרת באפיקי רבים 

ובתפקידי עומק.

מה לומדים?
כרמים היא תוכנית לתואר ראשון בהתאמה אישית, בהיקף חד־

חוגי או בהיקף דו־חוגי בשילוב לימודים במגוון מחלקות הפקולטה 
ליהדות. במהלך התואר נהנים הסטודנטים והסטודנטיות מלמידה 

חווייתית, מפגשים עם מרצים אורחים, השתתפות בסדנאות, 
בסיורים ובפעילויות אינטלקטואליות ותרבותיות. 

עם קבלתך לתוכנית כרמים, יועץ אקדמי מוסמך יסייע לך להרכיב 
תוכנית לימודים המותאמת לתחומי העניין המיוחדים לך, מתוך 

עושר הקורסים המוצעים בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות:

• תולדות עם ישראל
• תנ"ך

• תלמוד ותורה שבעל־פה
• אמנות יהודית

• ספרות עם ישראל
• לשון עברית ולשונות שמיות

• פילוסופיה יהודית
• לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה

• לימודי המזרח התיכון


