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 אילן-אוניברסיטת בר
 רמת גן

                  
 מינהל הסטודנטים

 המדור לקבלת תלמידים
 
 
 
 
 
 

 ).2018-2019(טע"תשלשנה"ל  ראשון לנרשמים לתואר מיועד ידיעון זה
 

עתה, להכניס האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות, בשעת הצורך לפי שיקול ד
 בידיעון זה.שינויים בחומר האינפורמטיבי המתפרסם 

 
 

 
 הכתוב בידיעון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים.     

 

 
 תלמידים לקבלת המדור התקשרות עםדרכי 

 
 קבלת קהל

 
 11:30-14:00 א', ג'

 08:30-10:30 , ה'ב'
 .חג אין קבלת קהל-ערביו , ו'ד'בימי 

 *9392או  03-5317000טל': 
 03-7384007פקס: 

@bakabala.officeדוא"ל:  biu.ac.il
 

 , קומת קרקע)307( בנין המגדל
  אילן-אוניברסיטת בר

 לקבלת תלמידים המדור
 5290002גן -רמת
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  מועד הגשת מועמדות לאוניברסיטה
 21/01/2018ח תשע"שבט  ה' ההרשמה מתחילה ביום ראשון

 31/05/2018ח סיון תשע"י"ז ההרשמה מסתיימת ביום חמישי  
 במרבית המחלקות תמשך ההרשמה כל עוד יוותרו מקומות פנויים במחלקה.

 
 

 פתוחים מיםי
 

 )2018פברואר  15(ח"תשעשבטל'חמישי,יום
9:00 – עםבמחלקותמפגשים:  16:00

 .במעבדותוסיוריםומינהליאקדמיסגלאנשי
 

 )2018פברואר  16(ח "תשע, א' אדרשישייום
9:00 – פתוחיוםפעילות: 13:00

 .להנדסההפקולטהבנייןמתחם:מיקום

 )2018פברואר  18(ח"תשע, ג' אדרראשוןיום
9:00 – עםבמחלקותמפגשים:  16:00

 .במעבדותוסיוריםומינהליאקדמיסגלאנשי
 
 

 

 

 הערכת סיכויי קבלה
 

 www.biu.ac.ilכניסה לכתובת: 
 הקלקה על "קישורים מהירים"

 והקלקה נוספת על "הערכת סיכויי קבלה"
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אילן-אוניברסיטת בר אודות 
 

אילן הוא בטיפוח הזהות היהודית באמצעות לימודי היסוד ביהדות, תוך כדי -ייחודה של אוניברסיטת בר
 גבוהה ופיתוח מחקר מתקדם.  לימוד אקדמי ברמה

תורמת האוניברסיטה  וכךאילן באים מרקע חברתי מגוון, ולומדים בצוותא ובהרמוניה,-בבר הסטודנטים
 טים דתיים וחילוניים, יהודים וערבים.ן סטודנקיום בי-ות ולדולסובלנ

 

אלף בוגרי האוניברסיטה, שרבים מהם מצויים כיום בעמדות מפתח בחברה, בציבור,  100-יותר מ
במערכות משק, כלכלה וביטחון, משרים מרוח ערכי היהדות, המוסר היהודי, הערכים 

 יבות לקהילה, אותם רכשו באוניברסיטה.והמחווגית נות והסובלנות האידאול, המתייםילקטואלטהאינ
 
 

 ערוצי הקבלה  לתואר ראשון
 

קבלה לפי שקלול של ממוצע הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית.1
 םומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר" 85יתקבלו מועמדים בעלי ציון 

י המחלקה בלשנות וספרות אנגלית ומעלה ומסלול 100(למעט מסלול רנטגן בו נדרש ציון 
 ומעלה). 120בהם נדרש ציון 

קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי.2
 .םומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר" 85יתקבלו מועמדים בעלי ציון 

 
גקבלה על פי תארים אקדמיים מוכרים ע"י המל".3

קבלה על בסיס אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה.4
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דרישות נוספותממוצע בגרות נדרשמחלקה
95 ומעלהאמנות יהודית

95 ומעלהב.א. רב תחומי במדעי הרוח
95 ומעלהגאוגרפיה וסביבה

95 ומעלההחוג הרב תחומי במדעי היהדות
95 ומעלההיסטוריה כללית

98 ומעלהחוג משולב חברה-פרט/כלל
103 ומעלהחינוך-ייעוץ חינוכי

104 ומעלהחינוך-מיוחד
98 ומעלהחינוך-מנהיגות וניהול מערכות חינוך

ציון בגרות במתמטיקה 75 ב-5 יח"ל או 90 ב-4 יח"ל.103 ומעלהכלכלה (חשבונאות/מינהל עסקים/עיונית)
בנתונים נמוכים יותר נא פנה למחלקה.

95 ומעלהלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
95 ומעלהלימודי המזרח התיכון

95 ומעלהלימודי מידע/טכנולוגיות ווב
95 ומעלהלימודים קלאסיים

95 ומעלהלשון עברית ולשונות שמיות
98 ומעלהמדעי המדינה

ציון בגרות במתמטיקה 85 ב-5 יח"ל108.5 ומעלהמדעי המחשב (מסלול מורחב בלבד)
95 ומעלהמוזיקה

95 ומעלהמחשבת ישראל
ציון בגרות במתמטיקה 90 ב-5 יח"ל100 ומעלהמתמטיקה
98 ומעלהסוציולוגיה

95 ומעלהספרות משווה
95 ומעלהספרות עם ישראל

ציון בגרות בערבית 80 ב-4 יח"ל או 70 ב-5 יח"ל.95 ומעלהערבית
מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה.

95 ומעלהפילוסופיה
ציון בגרות במתמטיקה ובפיסיקה 90 ב-5 יח"ל,פיסיקה

בתנאי זכאות לתעודת בגרות.

98 ומעלהקרימינולוגיה
95 ומעלהתולדות ישראל ויהדות זמננו

95 ומעלהתורה שבעל פה
95 ומעלהתלמוד
95 ומעלהתנ"ך

100 ומעלהתקשורת
למסלול תרבות צרפת בעברית - אין דרישות קדם.95 ומעלהתרבות צרפת

למסלול שפה וספרות צרפתית - ציון בגרות בצרפתית 80 
ב-4/5 יח"ל.

מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה.

קבלה לפי ממוצע בגרות וללא פסיכומטרי
חובת אנגלית ראה להלן*

*הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינות המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברמה של 85 לפחות.
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אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת בר-אילן
התחלת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה  והשלמת התואר

 באוניברסיטת בר-אילן. תלמידים שסיימו שנה א' באוניברסיטה הפתוחה ועמדו בדרישות הקבלה 
על פי טבלת ההקבלות שמופיעה בחוברת המידע של האוניברסיטה הפתוחה יהיו זכאים להתקבל 

לשנת הלימודים השניה באוניברסיטת בר-אילן, ללא צורך בהצגת זכאות לבגרות וללא בחינת 
כניסה פסיכומטרית.

חובת לימודי האנגלית: המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון 85 בבחינת המיון באנגלית 
אמי"ר/אמיר"ם. חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנה"ל הראשונה בבר אילן. 

מסלולים שניתן להתקבל אליהם במסגרת אפיק מעבר
אמנות יהודית

החוג הרב תחומי במדעי היהדות
היסטוריה כללית

הנדסה
חינוך
כימיה

כלכלה-מנהל עסקים
כלכלה-עיונית

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
לימודי המזרח התיכון

לשון עברית ולשונות שמיות
מדעי המחשב

מוזיקה
מחשבת ישראל

משפטים
ספרות עם ישראל

פילוסופיה
פיסיקה

פסיכולוגיה 
תולדות ישראל ויהדות זמננו

תורה שבעל פה
תלמוד
תנ"ך

 הערה: הקבלה הינה פרטנית
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 קבלה על סמך תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג

מקצוע
אמנות יהודית

אנגלית (בלשנות וספרות) - חובת מבחן כניסה מחלקתי
גאוגרפיה

הסטוריה כללית
חוג משולב חברה (כלל, פרט)

חוג רב תחומי מדעי היהדות
חינוך

כימיה-לבוגרי מדעים מדוייקים
לימוד מזרח תיכון

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
לימודי מידע

לימודים קלאסיים
לשון עברית

מדעי החיים-לבוגרי מדעים מדוייקים או פרה רפואיים
מדעי המדינה

מדעי המחשב-לבוגרי מדעים מדוייקים
מוסיקה

מחשבת ישראל
משפטים - לבעלי תואר שלישי

מתמטיקה
סוציולוגיה

ספרות משווה
ספרות עם ישראל

ערבית
פילוסופיה

פיסיקה-לבוגרי מדעים מדוייקים, מדעי הטבע ומקצועות ההנדסה
תולדות ישראל

תורה שבעל פה
תלמוד
תנ"ך

תקשורת
תרבות צרפת

הערות: 
1. הקבלה הינה פרטנית

2. הקבלה ללא פסיכומטרי ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנגלית מהתואר הקיים
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 אילן-קמפוס בר -המכינה הקדם אקדמית 
 

אילן פועלת זה שנים לקידומם של תלמידי -ברסיטאית בברהמכינה הקדם אקדמית האוני
 המכינה לקראת שילובם בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. 

מכינות יעודיות בתחומי ההנדסה ומדעים : מכינותהמכינה מקיימת מגוון מסלולי 
 מדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח, וכן מכינות מרוכזות בפיסיקה ומתמטיקה. 

 
 המכינהמטרות 

, הקניית כלים והרגלי למידה נכונים והרחבת ההשכלה בתחומי מדעי הרוח .1
חברה והטבע. ה

שיפור סיכויי הקבלה ללימודים אקדמיים במגוון מסלולי לימוד באווירה אישית  .2
 ותומכת.

 

מסלולי הלימוד במכינה
 מכינות ייעודיות: .1

 אביב. -ן ואוניברסיטת תלאיל-מכינות אלה מתקיימות בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת בר
תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון בשני 

 המוסדות. 
ימים בשבוע (לא כולל מעבדות ושעות  5-4שעות,   38-32היקף שעות הלימוד נע בין   

 תגבור). 
 להלן מסלולי הלימוד:

יח"ל, אנגלית  3/4תמטיקה תכנית הלימודים: מ - מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח
 יח"ל.   5מדעית, מתודולוגיה, קורסים במדעי החברה הכתיבה מיומנויות היח"ל,  4/5

יח"ל,  4/5יח"ל, אנגלית  4תכנית הלימודים: מתמטיקה  -מכינה ייעודית למדעי הטבע 
  וכתיבה אקדמית. יח"ל 3יח"ל, כימיה  3פיזיקה 

יח"ל, אנגלית  5תכנית הלימודים: מתמטיקה  - מכינה ייעודית להנדסה ומדעים מדויקים
 יח"ל,  4/5

 יח"ל וכתיבה אקדמית.  5פיזיקה 
 

 מכינות מרוכזות במתמטיקה ופיזיקה: .2
-המכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל לאוניברסיטת בר - מטרות המכינות

 5פיזיקה יח"ל ו/או  4/5אילן כבר בשנה העוקבת, ושיפור הציונים במקצועות מתמטיקה 
יח"ל, ייעלו את סיכויי קבלתם לתואר המבוקש. ציוני המכינה יהיו קבילים כחלופה לציוני 

 אילן (לזכאי תעודת בגרות בלבד).  -הבגרות באוניברסיטת בר
 בין חודשיים לשלושה חודשים. - משך המכינות

תואר , בלימודים לטבוגרי המכינה יוכלו להשתלב כבר בשנה"ל הקרובה תשע" - היתרון
 ראשון בהתאם לדרישות המחלקות השונות. 
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 והנהלת החינוך משרד לדרישות בהתאם הלימודים בתוכניות שינויים ייתכנו
המידע המלא על כלל מסלולי הלימוד מפורט באתר המכינה: . האוניברסיטה

Mechina-kda.biu.ac.il 

תנאי הקבלה
ועמדים:מ .1

 .18כל מי שהינו/ה מעל גיל זכאים ללמוד 
 אינם יכולים ללמודכולל חיילים בחופשה ללא תשלום, חיילים בשירות חובה הערה: 
 .שירותהבתקופת  במכינה

 

 השכלה קודמת: .2
יחידות  7מינימום  בהיקף של חלקית בגרותאו בעלי  בעלי זכאות לתעודת בגרות

לא . ונים בכל מקצוע יהיו מסוכמים וסופייםהצי( בכל מקצוע עוברלימוד בציון 
 ). יתקבלו ציוני תת בחינות

 
 מבחני כניסה: .3

מסלולי הלימוד השונים המופיעים באתר בהתאם ל -כניסהמבחן /מבחן פסיכומטרי
 המכינה. 

 
אילן-יתרונות ומאפיינים ייחודיים למכינה של בר

פי קריטריונים של לתלמידים הזכאים על  -פטור מלימוד אנגלית באוניברסיטה  .1
המכינה.

בעלות ייחודית לתלמידי המכינה. -קורס הכנה לפסיכומטרי  .2

במסגרת שנת המכינה ניתן מערך תמיכה של שיעורי עזר  -שיעורי תגבור במכינה  .3
במקצועות השונים  ובפרט באנגלית, מתמטיקה ופיזיקה. השיעורים ניתנים 

כשירות לסטודנט ללא עלות. 
 

 הייעודיים יתרונות המסלולים
 תעודת המכינה הנה  חלופה לתעודת הבגרות בקבלה לתואר. -תעודת המכינה  .1
אילן ובאוניברסיטת -הוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר -רישום ללימודים  .2

אביב תמתין   לציוני הבוגרים ובקשתם תידון מיד עם קבלת תעודת המכינה -תל
 הייעודית.

 לנוהלי האוניברסיטה. בהתאם -פטור מקורס הבעה עברית  .3
עבור תלמידי המכינה הייעודית  –אפשרות להשתלב בתכנית "הישגים להייטק"  .4

 להנדסה ומדעים מדויקים, בתנאי עמידה בדרישות התכנית.
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מלגות וסיוע כספי
מוענקות לתלמידי המכינה על פי מפתח  -מלגות שכר לימוד ומלגות קיום  .1

משרד הביטחון ומשרד החינוך.    כלכלי ובכפוף לקריטריונים של-חברתי
הקרן להכוונת חיילים משוחררים מעניקה מלגת שכר לימוד  -מלגות שכר לימוד  .2

מלאה לתלמידי מכינה ששירתו כלוחמים.
ניתן לממן את שכר הלימוד גם מכספי הפיקדון.                                -מימון מכספי הפיקדון  .3
בוגרי מכינה מצטיינים יהיו זכאים למלגות הצטיינות. -מלגות הצטיינות  .4

 
 

  המכינה בבחינות התאמות
הייעודיות, על סמך הצגת אבחונים ואישורים  המכינות לתלמידי ינתנובבחינות  התאמות
 רלוונטים.

 

 מעונות
פרטים ניתן לקבל אצל ניתן לקבל דיור במעונות הסטודנטים בתקופת הלימודים במכינה. 

אגודת הסטודנטים בטל':  03-5318274הגורמים הבאים: לשכת דקן הסטודנטים בטל': 
 .03-6354535 :וחברת 'בשן' בטל' 03-5317477

קבלה ללימודים אקדמיים 
  :על בסיס שני נתוניםהנה  לימודים אקדמייםהקבלה ל .1

 במכינה.    בהתאם למסלול הלימודים הנלמד -תעודת מכינה ייעודית   .א
 ציון פסיכומטרי, ראיון קבלה וכד'. -דרישות נוספות של המחלקה  .ב

 הקבלה לפקולטות מהמסלולים הייעודיים שפורטו לעיל נכונים לשנת תשע"ח בלבד.  .2
באחריותו לברר את תנאי הקבלה  –ללמוד במוסד אקדמי אחר  תלמיד המעוניין  .3

המכינה של אוניברסיטת להתקבל. במוסד האקדמי שאליו הוא מעוניין ללימודי התואר 
במסלולי הלימוד אינה נושאת באחריות כלשהי באשר להכרה בציוניה  אילן-בר

סטודנט המבקש באחריותו של על ידי מוסדות להשכלה גבוהה אחרים. השונים 
, תנאי לברר את אפשרויות במוסד אקדמי אחרלהתקבל בתום המכינה ללימודים 
 .אלה הקבלה ומועדי הרישום במוסדות
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 פגישת ייעוץ והכוון

 מומלץ בפני כל המועמדים להגיע לשיחות ייעוץ והכוון עם צוות המכינה 
 ללא כל התחייבות וללא עלות כספית.

 מטרות פגישת הייעוץ:
 סיוע בקבלת החלטה על עתידו המקצועי של המועמד. •
 הסבר על הדרכים להעלאת סיכויי הקבלה לתואר המבוקש. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אמצעי התקשרות
 ,03-5354079, 03-5318406, טלפונים: 210, חדר 403בנין  משרדי המכינה:

03-5317956. 

      @biu.ac.il mechina.kda דוא"ל:.  7369904-03פקס: 

www.mechina-kda.biu.ac.ilכתובתנו באתר האינטרנט: 

 

 

 

 

 

 

פגישת ייעוץ והכוון
 מומלץ להגיע לשיחות ייעוץ והכוון עם צוות המכינה  

 וללא עלות כספית. ללא כל התחייבות
 מטרות פגישת הייעוץ:

 דו המקצועי של המועמד.סיוע בקבלת החלטה על עתי �
 ש.הסבר על הדרכים להעלאת סיכויי הקבלה לתואר המבוק �
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+ / 30מכינת  –ומעלה חסרי תעודת בגרות  30מועמדים בני 
 מכינת רענון

 .ואינם זכאים לתעודת בגרות 30שנות לימוד, אשר הינם מעל גיל  12המכינה מיועדת לבוגרי 
 

+:30לבני  תוכנית הלימודים במכינה
 ש"ש* 2 -אנגלית 

 ש"ש 1 –מתמטיקה 
 ש"ש 2 –הבעה 

 ש"ש 2 – ופוליטיקה ישראליתיסודות המשטר 
 ש"ש 1 –מדע וטכנולוגיה 

 
עמידה ש"ש ואפשרות לקבלת פטור מלימודי הבעה עברית בכפוף ל 3המכינה מקנה זיכוי אקדמי בגין 

 בדרישות האקדמיות הרלוונטיות.
 חודשים. 4 -משך הלימודים במכינה הוא כ

 ויום שישי בין 16:00-22:00הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע (יום שני אחה"צ  בין השעות 
 ). 8:00-14:00השעות 

 
 +:30הרשמה למכינה לבני 
  2קומה  403ן המערך לתוכניות ייעודיות בני+ תתקיים במשרדי 30ההרשמה למכינה לבני 

 http:// mechina-bogrim.biu.ac.il :אתר 03-7384486 טלפון 

-ההרשמה למכינה תהיה פתוחה לכל המעוניין כולל תלמידים שאין בכוונתם ללמוד באוניברסיטת בר
 אילן.

 
 מכינת ריענון:

מעלה, ו 26בגילאי  82 -תעודת בגרות עם ממוצע ציונים נמוך מהמכינה מיועדת לבעלי 
+ ובנוסף נרשמי מכינת 30תוכנית הלימודים זהה לתוכנית הלימודים הנלמדת בתוכנית 

 . ש"ש 2ריענון יהיו חייבים בקורס אקדמי נוסף של 
 .205, חדר 403, בנין 03-6353250לפרטים: 

 לבוגרי המכינה יישמרו מספר מקומות בכל כיתת לימוד.

 **נה פוטרת מפסיכומטרי+ אי 30הערה: מכינת 

 

 

 *שעה שבועית שנתית
ומעלה ללא פסיכומטרי. במחלקות הנ"ל ניתן  9.5**למעט קבלה למחלקות שדורשות ממוצע בגרות של 

ומעלה בשני  80ומעלה ובציון  85ומעלה , בחינת מיון באנגלית בציון  85+ בממוצע 30להתקבל עם מכינת 
 המשטר ופוליטיקה ישראלית" ו"מדע וטכנולוגיה")הקורסים האקדמיים במכינה ("יסודות 
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 מכינה לרפואה
המכינה לרפואה הינה תוכנית ייחודית אשר מטרתה להשלים באופן מרוכז את כל קורסי הליבה 

הינה תוכנית מרוכזת הנדרשים לצורך הגשת מועמדות לתוכנית הארבע שנתית לרפואה. התוכנית 
"י יועץ מטעם הפקולטה למדעי בליווי מנהלי צמוד של המערך לתוכניות ייעודיות וליווי אקדמי אישי ע

 החיים.
 : סמסטר ב' תשע"ט + סמסטר תש"פהתוכנית תימשך על פני שני סמסטרים

 @biu.ac.ilrivka.katz.או במייל:  bogrim.biu.ac.il-http://mechinaאתר: 7384486-03  לפרטים
 

 למכינה: – קבלההתנאי 
 ומעלה. 80מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע 

 
 הערה:

 הנהלת המכינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מועמדים על פי ראות עיניה.
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 דרישות הרשמה כלליות
ומעלה  85, ובתנאי ציון הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בחינה פסיכומטרית א.

 100נדרש ציון רנטגן  –(בחוג המשולב למדעי החברה  בפרק האנגלית שבמבחן הפסיכומטרי
 .ומעלה) 120ומעלה ובמחלקה לאנגלית נדרש ציון 

מועמדים הפטורים מהבחינה הפסיכומטרית בשל ממוצע בגרות גבוה (ראה פרוט בתנאי הקבלה  
ה בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר) של המרכז הארצי של כל מחלקה) חייבים לעמוד בהצלח

 לפחות. 185לבחינות והערכה, ברמה של 
 למועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד אפריל. מומלץ 
בתעודת דיווח הציונים החדשה של המרכז הארצי לבחינות,  הציון הפסיכומטרי: 

אילן משתמשת לצורך מיון מועמדיה -רמדווחים שלושה ציונים כלליים. אוניברסיטת ב
 ).20%, אנגלית 40%, מילולי 40%בשקלול הרב תחומי (כמותי 

 תוקף הבחינה הפסיכומטרית, של המרכז הארצי לבחינות, הוא ללא הגבלת זמן.
 .זכאות לתעודת בגרות מטעם משרד החינוך והתרבות ב.

ואילך ישירות  1990האוניברסיטה תקבל את ציוני הבגרות של הנבחנים ממחזור  
ממשרד החינוך והתרבות, לכן המועמדים מתבקשים שלא לשלוח אלינו את תעודות 

 )1הבגרות (פרטים נוספים להלן פרק "הליך הרשמה", סעיף 

כדי להתקבל לאוניברסיטה על המועמד להיות בעל תעודת בגרות מלאה. תעודת הבגרות לפי  
יחידות ויותר ותכלול את כל מקצועות  20יקף של המתכונת החדשה (רפורמה), חייבת להיות בה

 החובה של משרד החינוך ובתנאי שיהיו בה:
 יחידות*. 5או  4בחינה באנגלית ברמה של  . 1 
 יחידות או יותר. 3בחינה במתמטיקה ברמה של  . 2 
יחידות) במקצוע נוסף לבחינה בשפה זרה (אנגלית) ולבחינת  5או  4בחינה בהיקף מוגבר ( . 3 

חובה בעברית. המקצוע המוגבר יכול להיות מקצוע כלשהו, כולל אחד ממקצועות ה
 החובה. צרוף מקצועות לא ייחשב כמקצוע מוגבר.

יחידות או יותר) מהמקצועות:  2בחינה אחת לפחות (או עבודה) במקצוע כללי (ברמה של  .4 
 וגרפיה, גיאולוגיהאלקטרוניקה, אמנות, ביולוגיה, ביולוגיה חקלאית, בקרת תהליכים, גיא

מהן לפחות הן  2יחידות או יותר, אשר  4, היסטוריה (ברמה של (מדע כדור הארץ)
בהיסטוריה כללית), חקלאות, חשמל,  יסודות  תורת  המחשב, כימיה,  כימיה טכנולוגית, 
כלכלה, לימודי הסביבה, מדע המדינה, מדעי החברה, מדעי החיים והחקלאות, מוסיקה, 

ור ובקרה, מינהל וכלכלה, מכניקה, מכשירים ופיקוד, ניהול, סוציולוגיה, מחשבים, מיכש
מהן לפחות הן בספרות כללית)  ספרות   2יחידות או יותר, אשר  4ספרות (ברמה של 

התיאטרון,  עולם  הערבים  והאיסלם,  עיבוד  נתונים אוטומטי, פילוסופיה, פיסיקה, פרקי 
יחידות  4קולנוע, שפה זרה נוספת בתכנית מורחבת (מכונות וחוזק חומרים, פסיכולוגיה, 

או יותר), תולדות האיסלאם, תולדות האמנות, תולדות המזרח התיכון, תולדות התיאטרון, 
 תיאטרון, תכנון ותכנות מערכות, תרמודינמיקה.

ספר) אושרו -"מקצועות ייחודיים": רק חלק מהמקצועות היחודיים (הנלמדים במספר בתי  
 מוד ובחינה במקצוע הכללי.לדרישות לי

 

 
 תלמידים יוכלו לבחור בצרפתית כשפה זרה ראשונה בבחינת הבגרות ובמעמד שווה לזה של אנגלית.  *

  יחידות לפחות. 3הספר על לימודי אנגלית ברמה של -תלמידים אלה יגישו אישור מבית 
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 שיטת חישוב הממוצע של ציוני הבגרות

 11.50-ממוצע ציוני הבגרות (לפי שיטה זו עשוי ממוצע הציונים להגיע ללהלן פרוט אופן החישוב של 
ואף יותר). המדור לקבלת תלמידים ישלח לכל מועמד אישור קבלת מסמכים שבו יצוין גם ממוצע 

 תעודת הבגרות, כפי שחושב לפי הכללים כלהלן:
 

 לנבחנים בבחינות בגרות במתכונת החדשה (רפורמה)
 לו ציוני בחינות הבגרות.בחישוב הממוצע יכל .1
לציונים* במקצועות שנלמדו ברמה מוגברת תינתן תוספת (בונוס), עבור בחינות (או עבודות גמר)  .2

 ברמה של ארבע יחידות ומעלה.
 ).9-יהפוך ל 8יחידות יתווסף ציון אחד (לדוגמא: ציון  4לציון ברמה של  
 ).11-יהפוך ל 9(לדוגמא: ציון  יחידות ומעלה יתווספו שני ציונים 5לציון ברמה של  

 
 יוצאים מכלל זה הם המקצועות:  
 תנ"ך 
 תלמוד 
 תושב"ע 
 מחשבת ישראל 
 היסטוריה         
 ספרות         
 כימיה         
 ביולוגיה 
 פיזיקה         
 מתמטיקה 
 אנגלית 
 שהתוספת היא: 
 .9.25-יהפוך ל 8ציון לדוגמא:                 ציון, 1.25יחידות יתווסף  4עבור  
 .11.50-יהפוך ל 9לדוגמא: ציון                 ציונים,  2.5יחידות ומעלה יתווספו  5עבור  
 11.50-יהפוך ל 10ציונים              לדוגמא: ציון  1.5יתווספו  במתמטיקה יחידות 4עבור         
 .  13.50-יהפוך ל 10ם,  לדוגמא: ציון ציוני 3.5יתווספו  במתמטיקהיחידות ומעלה  5עבור          

 
 

 לא תינתן תוספת ציון על צרוף של מקצועות
 )60( 6.0-או על ציון שהוא נמוך מ

 
 
,  יתאימו את האמור לעיל לסולם ציוניהם ע"י הכפלה בעשר של כל 100עד  0-בעלי תעודת בגרות שציוניהם מדווחים על סולם מ *

 נקודות). 10=  1.00נקודות;  12.5=  1.25נקודות;  20=  2.0נקודות;  25=  2.5קודות; נ 35=  3.5אחת מהתוספות לציון (
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 יחידות 4ציון עבור  1.0במקצועות הבאים התוספת היא של 
 יחידות ומעלה:  5ציונים עבור  2.0ושל 

 
 אופטיקה ישומית ■
 אזרחות  ■
 אלקטרואופטיקה  ■
 אלקטרוניקה ■
 אלקטרוניקה ומחשבים ■
 רוניקה כללית ותקשורתאלקט  ■
 אמנות  ■
 אמנות המחול   ■
 אמנות הקולנוע  ■
 אמנות שימושית  ■
 אמנות התיאטרון  ■
 ביוטכנולוגיה   ■
 בינתחומי ■
 בקרת מכונות   ■
 בקרת תהליכים  ■
 בזק  ■
 גיאוגרפיה   ■
 (מדע כדור הארץ)גיאולוגיה  ■
 גרפיקה ממוחשבת (עבודת גמר)  ■
 הבעה עברית   ■
 טוס ומערכותיו המ ■
 המסוק ומערכותיו   ■
  יחידות) 5חינוך גופני ( ■
 חישוב סטטי וקונסטרוקציות   ■
 חקלאות ■
 חשבונאות ■
 טכנולוגיה מוכללת ■
 טכנולוגיות הבניה  ■
 טלויזיה וקולנוע ■

 טלקומוניקציה  ■
 כימיה טכנולוגית  ■
 לימודי ארץ ישראל  ■
 לימודי הסביבה (אקולוגיה)   ■
 חישובי מדע ■
 מדעי הבריאות ■
 מדעי ההנדסה  ■
 מדעי החברה (שילוב של כלכלה, ■

 מדעי המדינה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה) 
 חוק ומשפט  -מדעי החברה   ■
 מדעי החיים והחקלאות ■
 מדעי  המחשב  ■
מדעי הטכנולוגיה (חשמל, אלקטרוניקה,  ■

 מחשבים, אוטומציה)
 סביבהמדעי ה ■
מוזיקה, ידיעת המוזיקה, מוזיקה (תורת ה  ■

 מוזיקה רסיטל, מוזיקה קומפוזיציה) 
 מחול   ■
 מחשוב ובקרה  ■
 מחשבים ומערכות ■ 
 מטאורולוגיה   ■
  מידענות ממוחשבת ■
 מיקרוביולוגיה   ■
 מיכון חקלאי ומערכות   ■
 מכונות חקלאיות וטרקטורים   ■
 מכונות חום ותרמודינמיקה  ■ 
 טרוניקה)(מערכות מכמכטרוניקה   ■
קהמכני ■ 
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 מכניקה הנדסית ■ 
 מכשור ובקרה בהתיישבות  ■
 מכשור בקרה ומחשבים   ■
 מכשירים ופיקוד  ■ 
 מנהל וכלכלה   ■
 מנועי מטוסים ותרמודינמיקה  ■ 
 מערכות אלקטרואופטיות   ■
 מערכות אלקטרוניות   ■
 מערכות בקרת תהליכים  ■
 מערכות תקשורת ומיתוג   ■
 כות חשמלמער  ■
 מערכות תוכנה וחומרה  ■
  ביוטכנולוגיהמערכות   ■
 מערכות מכשור ובקרה   ■
 מערכות פיקוד ובקרה   ■
 מערכות תעופה   ■
 ניהול  ■
 ניהול היצור ■
 ניהול משאבי אנוש ■
 ניתוח מערכות ואירגון קבצים   ■
 ספרות התיאטרון   ■
עבודת גמר (רק כאשר העבודה היא   ■

 ות המקבלים בונוס)במקצועות בגר
 עברית (לערבים ולדרוזים)   ■
עם ועולם (מפגשים בין תרבות ישראל   ■

 לתרבות העמים)

 )ענ"א (עבוד נתונים אוטומטי  ■
 (שפה זרה) ערבית  ■
 יח"ל 5-ערבית לערבים ב ■
 פילוסופיה  ■
 צרפתית   ■
 קירור ומזוג אוויר  ■
 שפה זרה אחרת ■
 תיאטרון  ■
 תולדות האמנות ■
 תולדות התיאטרון ■
 בי"ס ערבי  –תולדות הערבים  ■
 בי"ס יהודי – תולדות הערבים והאיסלם ■
 תורת החשמל ■
 תיירות  ■
 תיירות ותפעול ■
 תכנון הנדסי של מבנים ■
 תכנון ותכנות מערכות ■
 עבודת גמר –תכנון ישומים מנהליים  ■
 תכנון פרקי מכונות ■
 תקשורת ■
 תקשורת המונים ■
 וחברה תקשורת ■
 תרמודינמיקה ■
 תרמודינמיקה טכנית. ■
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 הליך ההרשמה
 .www.biu.ac.ilההרשמה לתואר ראשון מתבצעת באמצעות האינטרנט בכתובת: 

 עם סיום הרישום באינטרנט, על המועמד לשלוח את המסמכים הבאים:
 תעודת בגרות או ציוני בגרות.  .1

ת אקסטרנית (לזכאים לאחר שנתון זה, וזכאי בגרו 1990רק לזכאים לבגרות מלפני שנתון       
 הציונים יתקבלו ישירות ממשרד החינוך).

מועמדים אשר שיפרו ציוני בגרות נדרשים להציג ספח רשמי ממשרד החינוך על סה"כ היחידות       
  שנבחנו והציון הסופי.

 תעודות ממוסדות חינוך גבוהים בהם למד. .2
חר בארץ, יצרף גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר רשמיים מועמד בעל השכלה ממוסד אקדמי א       

 ומקוריים.
 צילום העמוד בתעודת הזהות הכולל את השם ומספר הזיהוי. .3
 אישורי ישיבות הסדר/גבוהות/מדרשות/מכינות קדם צבאיות..   4

מועמד שלמד בישיבת הסדר/גבוהה/מדרשה/מכינה קדם צבאית, נדרש להציג אישור רשמי       
 ומקורי על שנות לימודיו הכולל פירוט תקופת לימודיו ומס' שעות לימוד בשבוע.

 
 ניתן לאשר צילום כזהה למקור:

 , קומת קרקע.307במדור לקבלת תלמידים בנין המגדל  ■
 .605ליד בניין שטרן  502/19במדור שמ"ע מורשת ישראל  ■
 במחלקת הבחינות של משרד החינוך: ■

 .08-6283291/2, טל' 6, בית נועם קומה 21"ר שדרות שז –שבע -באר ◄ 
 .03-6164022(פינת יהושע בן נון) טל'  19רחוב בן גוריון  –ברק -בני ◄ 
 .04-8645584, טל' 2, רחוב חורי 14מגדל הנביאים, קומה  –חיפה  ◄ 
 .02-6515913, גבעת שאול, טל' 24בנין החברה הכלכלית, כנפי נשרים  –ירושלים  ◄ 

 
 וסדות חינוך גבוהיםתעודות ממ

 ניתן לאשר צילום כזהה למקור:
 , קומת קרקע.307במדור לקבלת תלמידים. בנין המגדל  *
 .605ליד בניין שטרן  502/19במדור שמ"ע מורשת ישראל  *
 דרך המוסד הגבוה שהנפיק את התעודה. *

ם לעכב את עלולי –תעודת בגרות או אישורים על לימודים אקדמיים מצולמים שאינם מאושרים 
 הדיון בבקשה.

 ואת צילום המסמך. הצילום יאושר המקוריהמבקש לאשר מסמכים באוניברסיטה יביא את המסמך 
 והמסמך המקורי יוחזר לבעליו במקום.

 לא יתקבל אישור נוטריוני על תעודות ומסמכים אחרים כזהה למקור.
 

 לבעלי תעודות מחו"ל
ממשרד החינוך על היות התעודה שוות ערך  מקוריעלי תעודות מחו"ל מתבקשים להציג אישור ב

 לבגרות, ומאפשרת הרשמה וקבלה ללימודים אקדמיים בארץ המוצא.
 .02-5601371, ירושלים. טל' 22נא לפנות למשרד החינוך אל הגב' כרמית מיכאלי, רח' כנפי נשרים 

 
 לא יוחזרו. ישלחוהמסמכים אשר 
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למידי לת פת/הוספת מחלקות או מסלולי לימודהחל
  אילן-אוניברסיטת בר

 
אילן, המבקשים להחליף חוג לימודים ו/או מסלול לימודים אף באותה -תלמידי אוניברסיטת בר .1

 המחלקה, ירשמו במועדי הרישום הרגילים.

פטורים  הנוכחיתאילן הלומדים בה בשנה"ל -סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר .א 
הרישום ₪.  45ור ערכת הרישום בלבד בסך פניה ונדרשים לשלם עבמתשלום דמי ה

מתבצע באמצעות מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) >פניות מינהליות>הגשת 
 בקשה>הרשמה וקבלה> מילוי טופס "שינוי מסלול לסטודנטים פעילים". 

אילן שהפסיקו לימודיהם לשנה או יותר ומבקשים -סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר .ב 
לקה אחרת בשנה"ל הבאה, יירשמו באמצעות אתר האינטרנט כמועמדים לחדשם במח

 חדשים.

 ראה בפירוט המחלקתי לגבי כל מחלקה בנפרד.  -תנאי הקבלה השונים למחלקות  .2

ומבקשים  "שלא מן המניין"תלמידים ותיקים שהפסיקו את לימודיהם לשנה או יותר והם במעמד  .3
מסלול אחר, יגישו שתי בקשות נפרדות ובמקביל, לחדש את לימודיהם במחלקה אחרת או ב

 כדלהלן:

 ללא תשלום. -בקשה לחידוש לימודים  -בקשה אחת תופנה אל מדור הסטטוס  א. 
לקבלת  דורגבי הטופס (חידוש לימודים) שהוגשה בקשה במקביל גם למ-יש לציין על  

 תלמידים ולצרף קבלה של דמי הרשמה.

בקשה להתקבל למחלקה החדשה,  -לקבלת תלמידים  המדורבקשה שניה תופנה אל  ב. 
 לעיל, כולל דמי הרשמה. 1עפ"י הנוהל המפורט בסעיף 

 תשובות: 2הסטודנט יקבל במקרה זה   
  I  תשובת מדור הסטטוס תהיה: אישור עקרוני לחידוש לימודים, או שלילת חידוש

 לימודיו של הסטודנט.

  II  ה או דחייה למחלקה/ות המבוקשת/ות.לקבלת תלמידים תהיה: קבל המדורתשובת 

במקרה של קבלה למחלקה המבוקשת תהיה הקבלה מותנית באישור חידוש    
הלימודים ע"י מדור הסטטוס. סטודנט כנ"ל לא יוכל להירשם לקורסים מבלי שיהיו 

 תלמידים.-לקבלת והמדורבידו שני האישורים משתי היחידות, קרי: מדור הסטטוס 

אשר הפסיקו לימודיהם לשנה או יותר ומבקשים  "מן המניין",מעמד תלמידים ותיקים, ב .4
לקבלת  המדורלחדש את לימודיהם במחלקה אחרת או במסלול אחר, יגישו בקשותיהם אל 

 תלמידים בלבד, כולל דמי הרשמה.
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תלמידים אשר הפסיקו לימודיהם למשך שנה או יותר ומבקשים לחדש לימודיהם באותה  א. .5
מסלול, יפנו את בקשותיהם למדור הסטטוס בלבד, עפ"י הנהלים  מחלקה ובאותו

המקובלים במדור הסטטוס. סטודנט שהפסיק לימודיו יחולו עליו הדרישות האקדמיות 
 לתואר, לפי השנה בה הוא מחדש לימודיו.

במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעת של מדור הסטטוס, יתכן שתלמידים ותיקים המבקשים  ב. 
הם באותה מחלקה יופנו גם הם לטיפול ועדת הקבלה. במקרה כזה על לחדש לימודי

 לעיל. 1התלמידים למלא טפסים וכו', כנאמר בסעיף 

 
 

 שילובי מסלולים חריגים
 המבקשים להרשם לשילובי מסלולים חריגים כמו:

 מורחבמורחב +  )1
 מורחב + דו ראשי* )2
 

 לקבלת תלמידים. המדורזקוקים לאישור של 
 אישור לשילוב מסלולים חריג לא יאושרו לתלמידים רישום לקורסים חופפים. באם יינתן

תוספת הקורסים לתלמידים בשילובים חריגים כנ"ל יחייבו את התלמידים בתוספת שכר לימוד 
 משמעותי.

 ראשי עשוי להשתנות בהתאם למחלקה.דו *היקף השעות במסלול 
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 דמי הרשמה לתואר ראשון/תעודת הוראה

 למועמדים חדשים 
 ₪. 45ערכת רישום באינטרנט ₪ +  413גובה דמי ההרשמה: דמי פניה 

 ₪.458סה"כ לתשלום: 
מועמד שנרשם לתואר ראשון ובנוסף ללימודי תעודה במסגרת תואר ראשון, ישלם דמי הרשמה  .1

בנוסף לרישום האינטרנטי לתואר ראשון, יש לגשת למדור לקבלת תלמידים ₪.  458בסך 
), קומת כניסה או למדור שמ"ע, אזור 307ופס הרשמה לתעודת הוראה, בנין המגדל (לקבלת ט

 .502/20מורשת ישראל 
 .₪. 458מועמד שנרשם ללימודי תעודה, ישלם דמי הרשמה בסך  .2
 מועמד שנרשם לתואר ראשון ובמקביל לתואר שני ישלם פעמיים דמי הרשמה. .3
מועמד שנרשם לתואר שני או שלישי ובמקביל לתעודת הוראה ישלם דמי הרשמה פעם אחת  .4

בלבד, לפי הגבוה מבינהם. לקבלת טופס הרשמה לתעודת הוראה, נא לגשת למדור לקבלת 
 .502/20), קומת כניסה או למדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 307תלמידים, בנין המגדל (

 

ן איל-לתלמידי אוניברסיטת ברדמי הרשמה לתואר ראשון 
מבקש להתקבל לתואר ראשון שנה"ל תשע"ח וב הלומד סטודנט בתואר שני, שלישי, או לימודי תעודה .1

נא לגשת למדור  לקבלת טופס הרשמה לתואר ראשון, ש"ח.  207הפניה בסך מדמי  50%ישלם 
 .502/20), קומת כניסה או למדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 307לקבלת תלמידים, בנין המגדל (

דרך אתר ₪  458בסך אם סטודנט כנ"ל הפסיק לימודיו לשנה ויותר ישלם דמי הרשמה רגילים 
 האוניברסיטה.

ה או יותר ומבקש של אוניברסיטת בר אילן שהפסיק לימודיו לשנלתואר ראשון סטודנט ותיק  .2
 ₪.   458, ישלם דמי הרשמה בסך טמסלול אחר (אף באותה מחלקה) בשנה"ל תשע"התקבל לל

 

 ן איל-לתלמידי אוניברסיטת ברדמי הרשמה לתעודת הוראה 
לתואר ראשון, שני או שלישי המבקש להירשם לתעודת  חסטודנט ותיק הלומד בשנה"ל תשע" .1

ש"ח. סה"כ לתשלום  45ערכת הרשמה בסך ₪ +  207מדמי הפניה בסך  50%הוראה, ישלם 
 ההרשמה דרך אתר האוניברסיטה.₪.  252

סטודנט ותיק לתואר ראשון, שני או שלישי שהפסיק לימודיו לשנה או יותר ומבקש להירשם  .2
סה"כ לתשלום ₪.  45ערכת הרשמה בסך ₪ +  413לתעודת הוראה, ישלם דמי פניה בסך 

 .ההרשמה דרך אתר האוניברסיטה₪.  458
 

 דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
, שיצרפו אישור ממחלקת משאבי אנוש יהיו מדרגה ראשונה אילן ובני משפחתם-עובדי אוניברסיטת בר

 . את האישור ממחלקת משאבי אנוש יש להציג גם במדור שכר לימוד.הרשמהמדמי  פטורים
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 - לתואר ראשון בקשה לשינוי מקצוע התמחות
 הרישום המקווןלאחר 

הן באפשרות הראשונה והן  -בקשות לשינויים והוספות במקצועות ההתמחות בהם בחר התלמיד 
ניסה לכל חוג. תוך כדי תקופת ההרשמה ובהתחשב במועדי בחינות הכ, בהצעות האלטרנטיביות

בקשות לשינויים במקצועות ההתמחות שתוגשנה לאחר תקופת ההרשמה תקבלנה עדיפות נמוכה 
 והטיפול בהן יהיה ממושך יותר.

ה. סטודנטים ותיקים של פנימדמי ה  50%בקשה לשינוי מקצוע ההתמחות כרוכה בתשלום בגובה 
 שות לשינויים ולתוספות כנ"ל.עבור בקהפניה מדמי   50%אילן ישלמו גם הם -אוניברסיטת בר

מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) >פניות מינהליות>הגשת באמצעות שינויים ניתן לבצע 
. בקשה>הרשמה וקבלה>מילוי טופס המיועד למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים לצורך שינוי חוזר

 התשלום מתבצע בכרטיס אשראי.

 
 מועמדים לעתודה האקדמית

ודה נבחרים מבין תלמידי כיתות י"ב ע"י צה"ל בהתאם לצרכי הצבא ועל סמך קריטריונים מועמדים לעת
 שנקבעים בצבא.

מועמדים המבקשים להרשם לאוניברסיטה במסגרת העתודה, יגישו בקשותיהם באמצעות מילוי 
 .https://www.mitgaisim.idf.il" מתגייסים" טפסים באתר

 יהם לאוניברסיטה כמקובל ובהתאם להנחיות צה"ל.לאחר קבלת אישור העתודה יגישו בקשות
אישור מועמדות במסגרת העתודה לא מבטיח קבלה ללימודים באוניברסיטה, כמו כן קבלת המועמד 

 ידי האוניברסיטה אינה מחייבת את צה"ל.-ללימודים על
 
 

 מקצת על התהליך
אחרון לביצועה ציון זה משמש את צה"ל בקבלת ההחלטות. מועד  -הבחינה הפסיכומטרית ■

באפריל, אולם מומלץ לבצע את הבחינה כמה שיותר מוקדם, כך תוכל לשפר את הציון, לדעת 
 סיכויי קבלתך ולמנוע מצב שתרשם ואחר כך תיפסל ע"י צה"ל.

-אפרילהעוברים את סף הפסיכומטרי הנדרש, שנקבע על ידי צה"ל, יוזמנו ליום מיון בחודשים  ■
 .ספטמבר

 שתרשםלמוסדות האקדמיים מועברים ממשרד החינוך הבגרות שלך  ציוניט בסוף חודש אוגוס ■
 אליהם.

חודש ספטמבר, תתכנס ועדת קבלה של העתודה  סוףלאחר קבלת תשובות מהמוסדות, לקראת  ■
 ותחליט מי מתקבל ולאיזה עדיפות.
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 )B.A(תכניות הלימודים לתואר ראשון
 ) B.A(אינם מקנים תואר וללימודי תעודה

 
 הספר הבאים:-הקורסים המוצעים ניתנים במסגרת הפקולטות, המחלקות ובתי

 
 תולדות ישראלמחשבת ישראל, תנ"ך, תלמוד, תורה שבע"פ,  ת:הפקולטה למדעי היהדו א.

, וארכיאולוגיה ישראל-, לשון עברית ולשונות שמיות, ספרות עם ישראל, לימודי ארץויהדות זמננו
 ., לימודי המזרח התיכוןמדעי היהדות, אמנות יהודיתב הרב תחומיהחוג 

וסופיה, ספרות משווה, לימודי מידע, פילב.א. רב תחומי מדעי הרוח,  הפקולטה למדעי הרוח: ב.
 .יקהזאנגלית, תרבות צרפת, לימודים קלאסיים, מובלשנות וספרות ערבית, היסטוריה כללית, 

 :  אלקטרואקוסטיקה. לימודי תעודה 

(מנהל עסקים,  פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה הפקולטה למדעי החברה: ג.
ניהול  קרימינולוגיה,ביה"ס לתקשורת, מדעי המדינה, ), חשבונאות, משפטים וחשבונאות

 , ביה"ס לחינוךוסביבה החוג המשולב במדעי החברה, גיאוגרפיה (לוגיסטיקה, טכנולוגיה),
 וביה"ס לעבודה סוציאלית. (מדיניות ומינהל, ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד)

 תעודת הוראה.  :לימודי תעודה 

משפטים פילוסופיה, משפטים מנהל עסקים ומשפטים משפטים,  :הפקולטה למשפטים ד.
 חשבונאות.

הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת חשמל עם פיסיקה ראשי,  הפקולטה להנדסה: ה.
והנדסת מחשבים עם  הנדסת חשמל עם מוזיקה ראשי ,הנדסת חשמל עם מתמטיקה ראשי

 פיסיקה ראשי.

 .מדעי המחשב, יסיקה, מתמטיקהכימיה, פיסיקה, ביופ הפקולטה למדעים מדויקים: .ו

 מדעי המוח. לימודים בינתחומיים: ז.

ביולוגיה תאית ורפואית, ביולוגיה התפתחותית  -מדעי החיים (במגמות  הפקולטה למדעי החיים: .ח
ביה"ס , ביוטכנולוגיה ,ופסיולוגיה של החי, ביולוגיה סביבתית ומדעי הצומח), ביולוגיה חישובית

 .יהומדעי הרא אופטומטריהל

), M.Dלבעלי תואר ראשון; מסלול תלת שנתי לתואר דוקטור לרפואה ( - פואהרהפקולטה ל ט.
 ).M.Dמסלול ארבע שנתי לתואר דוקטור לרפואה (

 
 משך הלימודים

 שלוש שנים. -משך הלימודים לסיום הדרישות לתואר ראשון בכל הפקולטות, בדרך כלל 
 משך הלימודים בפקולטה למשפטים שלוש שנים וסימסטר אחד. 

 שנים. ארבעלהנדסה  בפקולטההלימודים משך 
 משך הלימודים בפקולטה לרפואה ארבע שנים.
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 הדרישות לתואר ראשון
 

במשך הדרישות מוגדרות בשעות לימוד שנתיות, דהיינו שעות הוראה שבועיות (הרצאה או סמינריון) 
שנה אקדמית, לתקופת הלימודים כולה. המחלקות רשאיות לקבוע כי שעת השתתפות בכל תרגיל, או 

 בכל קורס אחר, נחשבת, לצורך מילוי הדרישות, כמחצית השעה בלבד.
 (כולל מקצועות ההתמחות, לימודי יסוד ביהדותלפחות  שעות שנתיות 64לקבלת תואר ראשון נדרשות 

 אם לטבלה דלהלן:וקורסים כלליים), בהת
 

 שעות שנתיות היקף הלימודים
 מקצוע ההתמחות: .1

 לפחות 46  מקצוע מורחב  
 לפחות 25 דו ראשי מובנה אחד מתוך מקצוע 
 לפחות 27 דו ראשי                        מתוך אחד מקצוע 

 10 לימודי יסוד ביהדות*  .2
 השלמה להיקף מינימום או לפי דרישות המחלקה        *                               קורסים כלליים* .3
 הבעה עברית*** .4
 ה להשלים דרישה זו עד תום שנה ב'חוב                                ***כשפה זרה אנגלית .5

 אילן-באוניברסיטת בר                                                                          
 

סטודנטים ברמת מתחילים ו/או טרום מתקדמים חייבים להרשם ולכלול את הקורס באנגלית 
ה"ל הראשונה. תוכנית לימודים שאינה כוללת את הקורס, לא כשפה זרה בתוכנית למודיהם בשנ

 תיקלט במערכת.
ואינו  ש"ש לפחות 46בהיקף של  נלמד כחד חוגי במסגרתו לומד התלמיד בחוג אחד - מקצוע מורחב

 מצריך מקצוע נוסף. 
 נלמד כשילוב בין שתי מחלקות שיש ביניהן הסכם.    - מקצוע דו ראשי מובנה

 . לפחות * ש"ש*** 25בשילוב זה, נלמד בהיקף של ועות הראשיים כל אחד משני המקצ
שילוב בין שתי מחלקות, כל אחד משני המקצועות הראשיים בשילוב זה, נלמד   -מקצוע דו ראשי 

 .לפחות **** ש"ש 27בהיקף של  
 

 למעט לימודי הנדסה שנות לימודיו של התלמיד באוניברסיטה. 3כל השעות הנ"ל מתחלקות על פני 
 שנים. 4שנפרשים על פני 

 
ש"ש   10ש"ש לימודים כלליים. ניתן יהיה להמיר  10סטודנטים (שאינם יהודים) הפטורים מלימודי יסוד ביהדות, יידרשו ללמוד  *

הנ"ל  או חלקן במספר זהה של שעות מתחום  מחלקת ההתמחות של הסטודנטים או מתחום מחלקות הפקולטה שבה הם 
 כלליים וזאת באישור היועצים במחלקות. לומדים, או מלימודים

ש"ש במסגרת דרישות לימודים במחלקות ובלימודי היסוד,  64סטודנט שאינו משלים את מכסת השעות של  –קורסים כלליים  **
  ש"ש לקבלת התואר. 64חייב ללמוד בנוסף קורסים כלליים להשלמת הדרישות של 

ש"ש, הסטודנט רשאי לבחור במקום קורסי הבחירה בחטיבת  8ליים בהיקף של במקרה בו הסטודנט נדרש ללימודים כל        
לימודים בהיקף זהה באחת מן המחלקות אשר יציעו חטיבה בהיקף הנדרש. מידע על חטיבות מסוג זה ניתן למצוא בפירסומי 

 המחלקות. 
  . קורסי מכינה חייבים בתשלום נפרד.לא נכללים במכסת השעות השנתיות הנדרשות. כנ"ל מכינות וקורסים קדם אקדמיים ***

 בחלק מן המחלקות היקף השעות משתנה מן האמור לעיל.  **** 
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                                              לימודי יסוד ביהדות
 

אילן כפי שהוגדרו עם כינונה, מחייבת –בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר 
האוניברסיטה את כל תלמידיה לרכוש בד בבד עם ההתמחות במקצועות השונים, גם 

 אל .התמצאות בתנ"ך, בתלמוד, במחשבת ישראל, ובתולדות ישר
 פרטים אודות התקשרות עם ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

 yesod@biu.ac.il מייל:. ע"ש נייגל 507בניין מורשת ישראל 

  08:30-15:00 בין השעות מענה   03-5318671, 03-5318361  טלפונים:

 תויש לוודא שהפקס הגיע בתקינו   077-3643541 פקס:
נא להקפיד על הגעה בזמני קבלת  -שעות קבלה בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות 

 קהל
 11:30-14:00ימים א, ג: 
 8:30-10:30ימים ב, ה: 

 יום ד' אין קבלת קהל
 

 התואר.כלבמשךביהדותיסודבלימודיש"ש*  10-בהכלסךחייביםסטודנטים
ש"ש במחשבת  2ש"ש בתלמוד,  2, ש"ש בתנ"ך 2ש"ש לפי הפירוט הבא:  10יש לקחת 

ש"ש לבחירה מארבעת הנושאים הנ"ל : תנ"ך, תלמוד,  4ישראל או תולדות ישראל ועוד 
 מחשבת ישראל או תולדות ישראל. 

 
ש"ש  2ש"ש בלימודי יסוד לפי הפירוט בטבלה ועוד  4 -סטודנטים של משפטים חייבים ב

טים או בלימודי יסוד ביהדות בתחום לבחירה קורס בלימוד משפט עברי בפקולטה למשפ
 תלמוד למעט קורס בדיני אישות/ משפחה.

 
 *ש"ש = שעות שנתיות
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מחשבת תלמודתנ"ך
או  ישראל

תולדות 
ישראל

תחומים  4לבחירה מתוך 
נוספים

תלמוד, (תנ"ך,

ותולדות  מחשבת ישראל
ישראל)

 ש"ש ש"ש ש"ש ש"ש 

 4 2 2 2 סטודנטים וסטודנטיות

במקצועות הבאים:הלומדים סטודנטים וסטודנטיות   

*2 בלשון עברית  **2  2 4 

תלמידי הפקולטה 
 למשפטים

2 - 2  

סטודנטים בעלי תואר 
ראשון הלומדים הסבה 

 לעבודה סוציאלית
2 2 2  

-לתלמידי לשון עברית

*    מהם קורס אחד במבוא לספרות המקראית.
.פה ולספרותה-בעל**  מהם קורס אחד במבוא לתורה ש
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או  מחשבת ישראלתלמודתנ"ך
תולדות ישראל

 4לבחירה מתוך 
נוספיםתחומים 

, תלמוד (תנ"ך,
 מחשבת ישראל
ותולדות ישראל)

 ש"ש ש"ש ש"ש ש"ש 

סטודנט בעל תואר ב.א מאוניברסיטה אחרת, אשר נרשם לאוניברסיטת בר אילן לקבלת 
: אישור לסיום ב.א. נוסף במקצוע

 לקבלת תואר במקצוע .1

(חוג –ראשי בלבד 
אחרי תואר) יחויב  ב 

ש"ש 5  

 2ש"ש בתנ"ך +  2(
 1ש"ש בתלמוד + 

ש"ש במחשבת ישראל 
 או בתולדות ישראל 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

 

 

1 

 לימודי תעודה
סטודנטים שאינם בוגרי 

אילן הבאים ללמוד -בר
לימודי תעודה בלבד 
(מתורגמנות, תעודת 

 הוראה, וכו') 

 

.שונים תחומים 2 -מ ש"ש 4

ש"ש  2-ש"ש חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד. ה 4ש"ש מתוך   2(
תחומים בלימודי יסוד ביהדות ) 4הנוספים יכולים להיות מתוך   

 

           חשבונאות תעודת
    

ש"ש בלימודי  2-מחויב ב-אילן-סטודנט שאינו בוגר/מוסמך מבר
ינו מחויב בקורסי יסוד א -יסוד ביהדות. סטודנט בוגר בר אילן
 ביהדות.

סטודנטים בוגרי בר אילן בלבד בתואר ראשון הלומדים תעודת הוראה פטורים מלימודי יסוד 
 ביהדות .
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 הערות לגבי הדרישות בלימודי היסוד ביהדות:
 קורסים להשלים חייבים, ל"הנ הטבלה לפי בפטורים  וזכו ביהדות המתמחים סטודנטים
 . כנדרש ש"ש 64 של המינימלית השעות למכסת להגיע כדי ההתמחות מחלקות במסגרת

 יסוד בלימודי ש"ש 2-4 לפחות לקחת חייב מלאה בתכנית תלמיד .1

 אין). השעות מכסת לסיום עד וזאת( האקדמית ל"שנה במשך ביהדות

 ניתן. אחת לימודים בשנת ש"ש 4 -מ ליותר להירשם רשאי התלמיד

 'א בשנה ך"בתנ ש"ש 2 עד לקחת

. אחיד מספר י"ע המזוהים לנושאים מחולקים ובתלמוד ך"בתנ הקורסים .2

 ליותר באוניברסיטה לימודיו שנות במרוצת להירשם רשאי אינו הסטודנט

 בכפילות, בדיעבד אף, תכיר לא האוניברסיטה. נושא מכל אחד מקורס

 הציון( זהים אינם הקבוצות נושאי אם אף אחד  מנושא הבאים קורסים

 למשל). הסטודנט של ציוניו לממוצע יכנס הוא ורק הקובע הוא האחרון

 הספרות שתי( הקבוצה מהי משנה ולא 01-004 קורס שלמד סטודנט

 מהי משנה ולא 01-004 לקורס שוב להירשם/ללמוד יוכל לא), הנוספות

 ).ספותהנו הספרות שתי( הקבוצה

, האינטרנט באמצעות קורסים מקיים ביהדות יסוד ללימודי ס"ביה .3

 יותר ולא ומעלה' ב משנה החל ש"ש 4 כ"סה ללמוד ה/יכול ית/סטודנט

 .אחת ל"בשנה ש"ש 2-מ

 במקום חייבים אך ביהדות יסוד-מלימודי פטורים יהודים לא סטודנטים .4

. סטטוס ורלמד לפנות יש. ש"ש 10 של בהיקף כלליים בלימודים זאת

 שבה מהפקולטה או, המחלקות מלימודי גם לקחת ניתן אלו קורסים(

 ). לומדים

 או במדרשות, גבוהות בישיבות, ההסדר בישיבות למדו אשר סטודנטים .5

 את. (יסוד מלימודי מלא או חלקי לפטור בקשות להגיש רשאים במכללות

 )הסטטוס למדור להפנות יש הבקשה

 עם סטטוס למדור ולשלוח פנייה טופס למלא יש: הגשה הנחיות .6

 1 ד"בה אישור, ציונים גיליון( בלבד ומקוריים הרלבנטיים האישורים

 יש). מקורי ישיבה אישור או מדרשה אישור, בלבד 2008-2010 בשנים

 פטור קבלת לצורך יוכרו בפועל ישיבה לימודי ורק אך כי להדגיש

 לצרף יש -רהסד בישיבת לימודים של במקרה. ביהדות יסוד מלימודי

 . לישיבה והחזרה פעיל לשירות היציאה זמני את הכולל אישור
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 ביהדות הידיעות לרמת מותאמים בתלמוד הקורסים בתלמוד לקורסים לנרשמים: לב שימו

 לקורס להירשם חייב והסטודנט השונים הקורסים מוינו כך לצורך. בהם המשתתפים של

 מן יוצא שלו לסווג מתאים שאינו לקורס שםייר אשר סטודנט. שנקבע המיון לפי לו המתאים

 להערות בהתאם להירשם יש,  עליו תחול והאחריות הלימודים שנת במרוצת הקורס

 .קורס קבוצת כל ליד המופיעות

 

 !לידיעתך

 לרכוש המרצים ידי על הסטודנטים נדרשים היסוד שבלימודי הקורסים במסגרת .1

 .נבחרות ביבליוגרפיות במטלות ולעמוד הקורס לצורך לימוד חוברות

 רוח ואת, הקורס מסגרת את, היהודית התרבות את לכבד מתבקשים הסטודנטים .2

 ובנות ראש כסוי עם בנים -הולם בלבוש הקורסים בכל ולהופיע האוניברסיטה

 .צנוע בלבוש
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 אנגלית כשפה זרה (קורסי יסוד)

 03-5318636טל' 
 03-7384103פקס' 

 4, קומת כניסה, חדר 1004מיקום: בנין 
 

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה ללימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים 
 באוניברסיטה. 

 ללימודיו באוניברסיטה.  חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' 
סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם באנגלית עד תום שנה ב' ללימודיהם יורשו להרשם וללמוד 

 אך ורק לקורסי אנגלית כשפה זרה עד לסיום חובותיהם.
אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסים -כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר מיון לקורסים:

סטודנטים ות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי הארצי ומבחן אמי"ר. באנגלית לפי תוצא
המתקבלים לאוניברסיטה ללא המבחן הפסיכומטרי חייבים לגשת למבחן אמי"ר על מנת לקבל 

 רמה תקפה באנגלית, לפני הרישום לקורסים של שנה"ל תשע"ט
 
 

היבחן בבחינת שיפור רמה סטודנטים שהציון שלהם בבחינה הפסיכומטרית גבולי, רשאים ל הערה:
פנימית המתקיימת לקראת קורסי קיץ ובתקופת עריכת המערכת לקראת שנת הלימודים. זכות זו 

 .130-133, 118-119, 98-99, 0-84ק האנגלית שלו הוא בטווחים ניתנת למי שציון פר
 במבחן זה ניתן להיבחן רק פעם אחת במהלך התואר.

 ם לערעור ותקפים רק באוניברסיטת בר אילן.תוצאות מבחן זה אינם ניתני
 

 הסיווג לקורסים על פי תוצאות הפסיכומטרי/אמי"ר כדלקמן:
שעות סה"כ), המכיל  108שעות שבועיות ( 4. קורס שנתי בן טרום בסיסי א' ב' – 50-69ציון  * א.

 .טרום בסיסי א וטרום בסיסי ב. מקורס ברמה זו עוברים לקורס בסיסי –רמות  2בתוכו 
שעות סה"כ). מקורס  80שעות שבועיות ( 6. קורס סמסטריאלי בן טרום בסיסי ב'  – 70-84ציון  * ב.

 ברמה זו עוברים לקורס בסיסי.
ש' סה"כ). מקורס ברמה זו  80שעות שבועיות ( 6קורס סמסטריאלי בן  בסיסי,  – 85-99* ציון  ג.

 עוברים לקורס ברמת מתקדמים א'.
שעות סה"כ). מקורס  54שעות שבועיות ( 4קורס סמסטראלי בן  קדמים א'.מת – 100-119ציון  ד.

 ברמה זו עוברים לקורס מתקדמים ב'.
, קורס שעות סה"כ) 54( שעות שבועיות 4קורס סמסטריאלי בן  מתקדמים ב'.  – 120-133ציון  ה.

 זה מעניק פטור.
 לתואר ראשון. פטור  –ומעלה  134ציון  ו.
 
 
 
 
שרמתם נקבעה לטרום בסיסי או בסיסי חייבים להרשם וללמוד קורסים אלו בשנת הלימודים הראשונה שלהם. סטודנטים  * 

 מומלץ להרשם וללמוד קורסים אלו בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים הראשונה.
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 תשלום עבור הקורסים
שכר הלימוד כל הקורסים לתואר ראשון מתחת לרמת מתקדמים ב' חייבים בתשלום נוסף שאינו נכלל ב

 לתואר הראשון.
 

 פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון
 סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון:

 ומעלה). 134עברו את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור (ציון  א.

ניק פטור באנגלית כשפה זרה לתואר ראשון באחד סיימו בהצלחה קורס מתקדמים ב' המע ב.
גוריון, האוניברסיטה העברית, -אילן, אוניברסיטת בן-מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר

 אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת אריאל, מכללות בר אילן, -אוניברסיטת תל
לצורך הזנת   03-7384103לפקס בוגרי קורסים מחוץ לבר אילן צריכים להעביר אישור מתאים  

 הפטור.
 בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר ב.א. ג.
בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. יש להציג את האישורים המתאימים ליחידה, הפטור  ד.

 אינו אוטומטי.
, יש להציג אישור מתאים .S.A.Tשל בחינת  Critical Reading-ומעלה בחלק ה 670בעלי ציון של  ה.

 ליחידה.
מסווגים  500-599מסווגים לרמת בסיסי,  450-499מסווגים לרמת טרום בסיסי,  449ציונים עד          

 מסווגים לרמת מתקדמים ב'. 600-669לרמת מתקדמים א', 
 

סטודנטים אשר הגיעו לרמת פטור מאנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה מתבקשים להמציא 
, או 03-7384103או לפקס  1004ור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה בניין קורט איש

בצירוף סילבוס של הקורס לפטור. תקפות הפטור תישקל בכל מקרה  efl.unit@biu.ac.ilלדוא"ל 
 שנים מיום קבלתם. 10לגופו. הפטורים תקפים 
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 03-5318228טל'            ואולפן אקדמיתהיחידה להבעה 
 03-7384169' פקס        habaa.unit@biu.ac.ilדוא"ל: 

 1חדר קומת כניסה , 410מיקום: בנין 

 היחידה פועלת תחת המחלקה ללשון העברית וללשונות השמיות

 אקדמית ואולפןתקנון היחידה להבעה 
 לדוברי עברית כשפה ראשונה כתיבה אקדמית – הבעה

ים סטודנטל להקנות ), ומטרתו שעות שבועיות 4( סמסטריאליכתיבה אקדמית" הוא קורס  –"הבעה 
. הזכאות את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה

 .לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית
 

 פטורים מן הקורס:

 .יחידות) 2( בתעודת בגרות ישראלית רגילה הבעה עבריתומעלה ב 76סטודנטים בעלי ציון  .1

יחידות) של בתי הספר במגזר  5בבחינת בגרות ( ה עבריתבהבעומעלה  76סטודנטים בעלי ציון  .2
 ובמגזר הדרוזי. הערבי

באוניברסיטה ישראלית בהיקף של שעתיים  כתיבה מדעיתאו  הבעה עבריתסטודנטים שלמדו  .3
 ומעלה. 60שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 

, בהיקף של ןאיל-אקדמית באוניברסיטת בר-קדםהבמכינה  הבעה עבריתסטודנטים שלמדו  .4
 ומעלה. 66והשיגו ציון  שעתיים שבועיות במשך שנה

, בהיקף של אקדמיות באוניברסיטאות אחרות-במכינות קדם הבעה עבריתסטודנטים שלמדו  .5
 ומעלה. 76והשיגו ציון  שעתיים שבועיות במשך שנה

(ציון  עברית מטעם אוניברסיטת בר אילןסטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה  .6
 ).66עובר 

-.      סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל אוניברסיטה או מכללה ישראלית המוכרת ע"י אוניברסיטת בר7
 אילן.
  

 :הערות

 תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית. .1

(ידע עברית  מבחן יע"ל בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות .2
 .לעולים בפסיכומטרי)

זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי): בעלי תעודת בגרות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי  .3
 ומעלה במבחן יע"ל. 132זכאים לפטור על סמך ציון 
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, לפני שנת לימודים הראשונהמבחן הפטור מקורס הבעה מיועד לתלמידים העומדים  .4
 ות בו כרוכה בתשלום.וההשתתפ

בתאריכים שיפורסמו ויקבלו ואולפן  אקדמיתהמעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה  
 .66ציון עובר במבחן לבחינה.  ודפי הדרכהשובר תשלום 

ולא תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה הקולי,  .5
 .יימסרו בטלפון

 .שתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחתאין לה .6

 כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם חותמת "העתק זהה למקור". .7
 

ילמדו בקורס הבעה ולא יורשו להשתתף בבחינת הפטור תלמידים המתמחים בלשון עברית
 ).75וסגנון המיועד להם, במשך סמסטר אחד (ציון עובר בקורס זה הוא 

 
 

 שנייהעברית כשפה 
לעולים חדשים עד חמש שנים בארץ וכן לסטודנטים מן המגזר הערבי קורסים אלו מיועדים 

לכל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, למעט מי שכתב את הבחינה והדרוזי ו
 הפסיכומטרית בעברית.

 לעולים עברית ידע(יע"ל לפי תוצאות מבחן  השוניםממוינים לקורסים  לומדי עברית כשפה שנייה א.
  הפסיכומטרית הארצית), או לפי בחינות המיון הנערכות מפעם לפעם על ידי היחידה. הבבחינ

תוצאות מבחני המיון יימסרו בימי ההרשמה לעריכת תכניות הלימודים ביחידה להבעה אקדמית  
 שנים. 3תוצאות מבחני המיון ביחידה תקפות למשך   ואולפן ובדיקאנט הסטודנטים.

 .ר מותנית בקבלת פטור מהבעה עבריתהזכאות לתוא 

מיון עם קבלתם לאוניברסיטה ולהתחיל  יע"ל או בבחינת הסטודנטים חייבים להיבחן בבחינת 
הסטודנטים שסווגו לרמות ה' או ו'  בשנה הראשונה ללימודיהם. כשפה שנייהבלימודי עברית 

ים שסווגו לרמות ג' חייבים ללמוד עברית שנה אחת, ובסופה ייבחנו בבחינת גמר. הסטודנט
או ד' חייבים ללמוד עברית שנתיים, ובסופן ייבחנו בבחינת גמר. הסטודנטים שסווגו לרמות 

 א' או ב' חייבים ללמוד עברית שלוש שנים, ובסופן ייבחנו בבחינות גמר.
 

 לפי תוצאות בחינת המיון הסטודנטים מסווגים כדלקמן: ב. 
 
 
 

  
 
 

 )20-0( ש"ש) 6מתחילים ( –רמה א' 
 )50-21(  ש"ש) 6בינוניים  (-קדם –רמה ב' 
 )60-51( ש"ש) 4בינוניים (  –רמה ג' 
 )70-61( ש"ש) 4( 1מתקדמים  –רמה ד' 
 )80-71( ש"ש) 4( 2מתקדמים   –רמה ה' 
 ומעלה)  81( ש"ש) 4הבעה ללומדי עברית כשפה שנייה  ( –רמה ו' 
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 ו סעיף ד' להלן).אין פטור על סמך ציון במבחן המיון (רא 
 כדלקמן: מסווגים לפי תוצאות בחינת יע"ל הסטודנטים זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי)  ג. 

   
 )20 – 0( ש"ש) 6מתחילים ( –רמה א' 
 )50 – 21( ש"ש) 6בינוניים (-קדם –רמה ב' 
 )58-51( ש"ש) 4בינוניים ( –רמה ג' 
 )83-59( ש"ש) 4( 1מתקדמים  –רמה ד' 
 )106-84( ש"ש) 4( 2מתקדמים  –רמה ה' 
 )131-107( ש"ש) 4הבעה לתלמידי חו"ל  ( –רמה ו' 

 
ומעלה פטורים מלימודי העברית (תלמידי חו"ל ותלמידים מהמגזר  132תלמידים שציונם הוא  

 הערבי ומהמגזר הדרוזי בלבד).
 .בחן הפטוררשאים לגשת למומעלה   90 התלמידים שציונם במבחן המיון הוא ד.

 .86הציון הפוטר במבחן הפטור הוא  .1 
 הבחינה כרוכה בתשלום. .2 
בתאריכים שיפורסמו  אקדמית ואולפןהמעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה  .3 

 לבחינה. ודפי הדרכהויקבלו שובר תשלום 
ולא הקולי,  תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה .4 

 . יימסרו בטלפון
 אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת. 

 
לפחות. גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו' מותנית בציון  66ציון המעבר מרמה לרמה הוא  ה.

 לפחות. 66
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 המכון הגבוה לתורה
 03-5318479טלפון: 
 03-7384023פקס: 

 biu.machon@gmail.comדוא"ל: 
 8, קומת כניסה, חדר 411מיקום: בנין 

  

 בית המדרש
בית המדרש שואף להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי החיים שלימוד תורה 

וא נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע הן על ויראת שמים ה
באהבת התורה ובאהבת   הקהילות שבהן הם גרים והן על החברה הישראלית בכללותה,

ארץ ישראל שלה, ביכולתה האינטלקטואלית ובמנהיגותה. בית המדרש בהיותו נטוע בתוך 
מוד תורה ויציע לשם כך מגוון רחב האוניברסיטה יהיה אבן שואבת לכל סטודנט החפץ לל

 .של תכניות ותכנים

 

 תוכניות הלימודים

בית המדרש פועל לפי תכנית של יחידות לימוד, כל יחידה בת שעתיים אקדמיות, והיא 
מתקיימת פעם בשבוע (כדוגמת הקורסים האקדמיים באוניברסיטה). בכל יחידת זמן, ניתן 

 :אפשרויות 3-לבחור באחת מ

א/הלכה בעיון (גם לקראת מבחני ההלכה של הרבנות הראשית שיעור בגמר  �
 .למעוניינים

 .""סדר –יחידת לימוד עצמאית  �

השיעורים יהיו בהתאם למוצע במערכות השעות של אותה תקופה (בכל משבצת יש יחידה 
 .ובה נושא היחידה והרב שמלמד

נתנו חמש יחידות היחידות תתקיימנה במקביל ללוח הזמנים של האוניברסיטה. בכל יום יי
). כך יוכל כל מי שיש לו "חלון" שבועי 16:00-ו 14:00, 12:00, 10:00, 8:00(בשעות 

 .במערכת האקדמית שלו, להשתתף בשיעור או ב"סדר" לימוד עצמי

בשנת תשע"ח עוסקות יחידות הגמרא בעיון בנושאים שונים מתוך מסכת בבא מציעא 
 .)ומציאה, שומרים ועוד(ריבית, ספיקות, שכירות פועלים, אבדה 

יחידות ההלכה עוסקות בהלכות איסור והיתר, הלכות שבת, והלכות חופה 
היחידות בנושאים הכלליים עוסקות בלימוד חסידות, תנ"ך, מחשבה, מחשבת   וקידושין.

 .ההלכה, נושאים הלכתיים אקטואליים ועוד

 .הרישום נעשה לכל יחידה בנפרד
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שבועיות, גם סטודנט שיכול לפנות מזמנו רק יחידה אחת אין דרישת מינימום של יחידות 
 .(שעה וחצי) בשבוע יוכל להירשם, ללמוד ולקבל מלגה

השיעורים פרוסים על פני כל השבוע, וכל סטודנט יכול לבחור לו את היחידות שמעניינות 
 .אותו ושמתאימות ללוח הזמנים האקדמי שלו

רוכז אחד בשבוע ולזכות במלגה גדולה יחידות ביום מ 4-5למעוניינים, ניתן ללמוד  �
 .יותר

הלימודים במכון מקנים פטור מלימודי יסוד ומקורסים כלליים באוניברסיטה, אם  �
 .הסטודנט עומד בדרישות

  

 דוקטורנטים מצטיינים .א
תלמידי תואר שלישי שקיבלו את מלגת הנשיא למצטיינים, מוזמנים לחבר את עולמם 

  .מיק ורציניהאקדמי אל עולם התורה באופן מע
ש"ש ויכלול מחויבות לתכנית ייחודית שתקבע לכל  25המסלול מחייב לימוד של 

 .משתתף
 תכנית ראשית .ב

התכנית המובילה ביהדות לסטודנטים בוגרי החינוך הממלכתי מזמינה אותך לשיח 
יהודי מאתגר ומרתק, שיעורים מגוונים בקבוצות לימוד קטנות, למידה אישית 

מוכר ₪,  5,000דרש, חבורת לומדים איכותית. מלגה בסך וחווייתית בבית המ
 .כנקודות זכות ללימודי יסוד

 

 הסמכה לרבנות

  .הכשרה למבחני הרבנות של הרבנות הראשית
בתוכנית זו ילמדו התלמידים הלכה בהתאם לתוכנית הלימודים למבחני ההלכה של הרבנות 

 .הראשית

 'מפעל ה'חבורות

קטנות של תלמידים אשר לומדים נושא משותף ומעבירים זה במסגרת זו מאורגנות קבוצות 
  .לזה שיעורים, "חבורות", בנושא הנלמד

ההשתתפות בתכנית יכולה להיות במקביל להשתתפות באחד מהשיעורים האחרים במכון 
 .או בפני עצמה
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 תוכנית ניצוצות

מפגש עם חזית אילן לחידושי תורה ב-פורום 'ניצוצות' הוא בימת נשיא אוניברסיטת בר
השיח והעשייה המדעיים. הרעיון המנחה את הפורום הוא שבכל התחומים מעמיד המחקר 
המדעי שורת אתגרים הנובעים מהשינוי שהוא יוצר או בוחן, ומן הדין הוא שכל אתגר 
מחשבתי, הגותי, אתי או משפטי יוצב גם כאתגר תורני. מן הצד השני, היהדות עשויה 

חברי הפורום הנם הדוקטורנטים  .מבט מחודשת על שאלות רבות להעניק השראה ונקודת
מצטייני הנשיא הלומדים בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה, לצד חוקרים ממגוון תחומי 

 .מחקר באוניברסיטה

תהליך היצירה של התכנים בניצוצות כולל מספר שלבים. בתחילה נלקח רעיון מתוך עולם 
תורני ע"י חברי התוכנית, לאחר עיבוד רעיונות אלו נערך כנס ההגות הכללי ונידון בהקשרו ה

בו מוצגים פירות הדיון ובו גם דוברים אנשי מקצוע חיצוניים מתחומי הדעת הרלוונטיים 
לנושא. בשלב הסופי, מתומצתות מסקנות הדיונים והכנס לכדי מאמר המציג את הזויות 

 .יישום הרעיון המקורי בשיח התורני

 ות לימוד, בהתאם לרמת התלמידים.במכון מספר כת

תלמידי המכון פטורים מחובת לימודי יסוד ביהדות, וברוב המחלקות גם מקורסים כלליים, 
 לפי משך שנות הלימודים במכון.

תלמידי המכון זכאים למלגות שכר לימוד ומלגות נוספות, בהתאם למצבם. בנוסף לכך 
 מעניק המכון פרסי עידוד לתלמידים מצטיינים.

 

 סדרי הרשמה

. קבלה www.mgl.org.ilההרשמה מתבצעת על ידי מילוי שאלון באתר המכון שכתובתו: 
 למכון מותנית בראיון אישי.

 

 במכון הגבוה לתורה תאריך פתיחת שנת הלימודים

אחרי חג  שנת הלימודים במכון נפתחת בר"ח אלול עד ערב יום הכיפורים, מתחדשת
 הסוכות ומסתיימת עם שנת הלימודים באוניברסיטה.
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 המדרשה לנשים
 03-5318270, 03-5318608טלפונים: 

 03-7384025פקס: 
 biu.midrasha@gmail.comדוא"ל:  

12-13, קומת כניסה, חדר 405מיקום: בנין 
 

 המדרשה

 

 מבוא
רשה מציעה תכניות רבות ומגוונות בכל תחומי לימודי הקודש, לכלל הסטודנטיות באוניברסיטה, מן המד

הארץ ומחוץ לארץ, בוגרות בתי ספר תיכוניים דתיים וכללים, אולפנות ומדרשות. המדרשה מציעה 
חנית שילוב ייחודי בין רכישת השכלה אקדמית ולימוד תורני נרחב ומעמיק המעניק ללומדות חוויה רו

 עמוקה ובלתי נשכחת.

תכניות המדרשה מתאימות לסטודנטיות לתואר ראשון, שני ושלישי. סטודנטית הלומדת במדרשה 
 פטורה מקורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ומבחן במושגי יסוד. תכנית מלאה

אילן פועלת המדרשה המציעה לך מגוון רחב של לימודים  -בליבה של אוניברסיטת בר 
 דמנות להתפתחות רוחנית לצד לימודייך האקדמיים.תורניים והז

במדרשה תכניות לימוד מגוונות שנועדו להעשיר ולהעמיק את תפיסת עולמך על בסיס 
תשתית מוצקה ורחבה של ידע והתנסות בתחומי הלימוד התורני. מלבד זאת שואפת 

הלב המדרשה לשילובם של לימודי קודש בכל תחומי ההתמחות האקדמית. בית המדרש, 
הפועם של המדרשה, פעיל בכל שעות היום והערב ומציע לך שיעורים, לימוד בחברותות, 

 ובתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות.

צוות ההוראה שלנו מייצג קשת רחבה של אמונות ודעות, וזמין לשיח בכל עת. כאן תמצאי 
 אווירה משפחתית נעימה ומזמינה ומגוון פעילויות חברתיות.

 

 לימודתחומי ה
תחומי הלימוד במדרשה כוללים, תנ"ך: תורה שבעל פה, מדרש, הלכה, מחשבת ישראל וחסידות; 

 למעוניינות דגש מיוחד מושם על לימוד מונחה בחברותות בבית המדרש
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 זמני הלימודים
. שעות 8.00-16.00-וביום ה' מ 08:00-21:30ד', בין השעות -הלימודים במדרשה מתקיימים בימים א'

מוד הגמישות מאפשרות לסטודנטיות לשלב את לימודי המדרשה עם הלימודים לתואר. זמני הלי
הלימוד במדרשה תואמים את לוח הזמנים האקדמי. למעוניינות קיימת גם תכנית בחודש אלול 

 המתקיימת בפגרת הקיץ.

 

 

 בית המדרש
יע לימוד בחברותא במדרשה מתקיים בית מדרש פעיל לאורך כל שעות היום והערב, בית המדרש מצ

 וכן לימוד במסגרת סדר ולאחריו שיעור במגוון תחומי היהדות, בשעות הערב,

מתקיים בית מדרש משותף לסטודנטים וסטודנטיות בשיתוף מרצים  19:30-21:30בין השעות 
 אורחים.

 

 לימודים במדרשה במקביל לתואר
כה, מדרש, מחשבה המדרשה מציעה מגוון גדול של שיעורים בנושאי תנ"ך, גמרא, הל

וחסידות, וכן מאפשרת לימוד עצמי בחברותות בבית המדרש. הלימודים במדרשה 
אפשריים כחלופה או בשילוב עם קורסי היסוד ביהדות אותם מחויבים ללמוד כל 

 הסטודנטים לתואר.

קורסים שנתיים המתפרסים על פני שלוש שנות הלימוד לתואר  10הלימודים כוללים 
 את המחלקות המפורטות להלן: הראשון, להוציא

 קורסים שנתיים. 8הפקולטה למדעי החיים, מדעים מדוייקים ובי"ס להנדסה -

 קורסים שנתיים. 6המחלקה לתושב"ע והפקולטה למשפטים -

 .  זכאית לעשות זאת ללא תשלום נוסףסטודנטית המעוניינת ללמוד מעבר למכסה זו 

ודנטית להירשם לקורס חברותא אחד במסגרת הקורסים הנלמדים במדרשה יכולה הסט
 ולסדר ושיעור. 

בקורס זה תבחר הסטודנטית ספר או נושא אותו היא רוצה ללמוד ובו תתמקד   - חברותא
עם שותפה ללימוד במהלך הסמסטר. הלימוד בחברותא מתקיים בבית המדרש. בכל יחידת 

הלומדות.  זמן בה מתקיים לימוד בחברותא נמצא בבית המדרש משיב/ה האחראי על
קביעת מטלת הסיום לקורס החברותא תעשה בסיכום עם המשיב והוא האחראי שהמטלה 
תיבדק.  בנות שנה א' רשאיות לקחת קורס חברותא אחד. החל משנה ב' ניתן, לאחר קבלת 

 אישור, ללמוד שתי חברותות.
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קורס המורכב משתי יחידות זמן. בראשונה לימוד מונחה בחברותא המהווה  -סדר ושיעור 
הכנה לשיעור ובשנייה שיעור. קורס זה נחשב לסטודנטית כשני קורסים וציון מטלת הסיום 

 ירשם פעמיים, פעם כציון הסדר ופעם כציון השיעור. 

 

 

  מסלולי הלימוד
 מסלולים מיוחדים 

רכזת .  בראשות ד"ר מירב טובול כהנאתכנית בית המדרש  –מסלול מתיבתא  .1
 הרבנית נעמי שפירא –הסטודנטיות 

התכנית מיועדת לתלמידות כל התארים המעוניינות בהעמקה ובלימוד עצמי מונחה  
 של לימודי היהדות (תנ"ך, גמרא, הלכה, מחשבה, מדרש וחסידות). 

וכן סמינריון  התכנית כוללת לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים על פני כל השבוע, 
 ושבת משותפת.  20.00מתיבתא המתקיים ארבע פעמים בכל סמסטר בימי שני ב 

 בתכנית שני מסלולים: 
 ומלגת קיום חודשית.₪   10,000קורסים שנתיים המזכים במלגה של  10א.  
קורסים שנתיים] המזכים במלגה של  7קורסים שנתיים [לתלמידות מדעים  8ב.  

8,000 ₪ 
 
 בראשות ד"ר נעמה סטבית מדרש לתושב"ע –– תכנית ספרא.2

התכנית מיועדת לסטודנטיות בתואר שני או בסיום התואר הראשון בעלות רקע נרחב  
 בלימודי תושב"ע. 

התכנית כוללת לימודי גמרא והלכה מורחבים ומעמיקים, לימוד בית מדרשי  
 בחברותות, בסדרים ובשיעורים. 

(ניתן להמיר שני קורסים של  8:00-19:30שעות התכנית מתקיימת בימי רביעי בין ה 
 יום רביעי בסדר ושיעור בהלכה עם הרב כ"ץ בימי שני בבוקר).

₪.  7,500השתתפות בתכנית המלאה מזכה את תלמידות תואר ראשון במלגה של  
 ₪  10,000ואת תלמידות תואר שני במלגה של 

 
 בראשות הרב ישראל סמט  – תכנית ראשית .3

-ורמן וג'והן שטרנטל, מיועדת לתלמידות תואר ראשון ותואר שניהתכנית, ע"ש נ 
שלישי בוגרות החינוך הממלכתי  המעוניינות לשלב בלימודיהן האקדמיים שיח יהודי 

 מאתגר ומרתק. 
התכנית כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות. המשתתפות נפגשות עם עולם עשיר  

והכרת אורח החיים היהודי תוך מתן דגש של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי, 
 על תחום המשפחה היהודית. 

מתקיימות שתי תכניות: לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תואר שני ושלישי.  
הלימודים מוכרים לחובת לימודי יסוד באוניברסיטה. רשימת הקורסים לתכנית 

 מפורסמת במערכת. 
 בכל אחד מן התארים קיימים שני מסלולים:  
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 ₪. 5,000קורסים שנתיים מזכה במלגה של  4 -א.מסלול רגיל 
 ₪.  8,000קורסים שנתיים מזכה במלגה של  8 -ב.מסלול מוגבר 

 
 
 
   בראשות אסנת ברוורמן שילה והרב מתניה ידיד-חותםתכנית  .4

בית מדרש לנשים, בוגרות תואר ראשון (או לימודים מקבילים/תורניים )  
 ולהעמיק את עולמן הרוחני ,הלימודי והנפשי.להתגדל בתורה  המבקשות 

בתכנית לימוד והעמקה בתנ"ך ובתלמוד , עיסוק בבניין הנפש והמידות, ושיח של ניגון  
 ותפילה. בשיעורים, בחברותות ובחבורה. 

קורסים שנתיים. השתתפות בתכנית המלאה  6התכנית מתקיימת בימי ראשון וכוללת 
ואת תלמידות תואר שני ₪  7,500לגה של מזכה את תלמידות תואר ראשון במ

 ₪.  10,000במלגה של 
 ₪.  1,800אילן  -עלות ההשתתפות בתכנית למי שאינה סטודנטית בבר  

 
 בראשות הרב ד"ר מיכאל אברהםתכנית דוקטורנטיות   .5

התכנית, בתמיכתם של ד"ר מרדכי וד"ר ניקי כץ, מיועדת לדוקטורנטיות מתחומי ידע  
 שונים.

קורסים שנתיים בימים שלישי  6וללת לימוד מעמיק בגמרא בהיקף של התכנית כ 
 $ לשנה. 5000ומזכה במלגה של  13:15 – 8.45וחמישי בשעות 

 
 בראשות ד"ר חנה הנדלר –בית מדרש לחסידות  .6

לתלמידות תואר שני ושלישי המעוניינות בהעמקה ובהרחבה בתורת  התכנית מיועדת 
  החסידות.

ספר 'התניא', ליקוטי מוהר"ן,  תורת הבעל שם טוב ותלמידיו,  לימוד התכנית כוללת 
 תורת ה'שפת אמת' , וכן לימוד בחברותות בסדרים, ושיעורים.

 19.30  - 8.00התכנית מתקיימת בימי שלישי (וקורס נוסף ברביעי) בין השעות  
 קורסים שנתיים.  6וכוללת 

 האקדמי למסלול התורני.תלמידות הקתדרא לחסידות מוזמנות לשלב בין המסלול  
 ₪   10,000השתתפות בתכנית המלאה מזכה במלגה של  

 
 בראשות גב' מירב סויסה –תכנית אתנחתא   .7

 תכנית טרום אקדמית המיועדת לבוגרות צבא או שרות לאומי.  
התכנית כוללת ללימודים תורניים ובנוסף שמה דגש על פעילות חברתית, פעולות  

 ועוד. התנדבות, שבתות משותפות
לסמסטר. תתכן אפשרות ₪  1500לשנה ו ₪  3000עלות ההשתתפות בתכנית היא  

 של שילוב לימודים לבחינה הפסיכומטרית.
-הלימודים מוכרים כחלק מדרישות התואר למשתתפות שימשיכו את לימודיהן בבר 

 אילן .
 
 גב' בת שבע רוט בראשות– תכנית להכשרת מדריכות כלות .8
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ם המעוניינות לשמש כמדריכות לכלות דתיות וחילוניות במגמה התכנית מיועדת לנשי 
 להפוך את המפגש הראשוני על הלכות טהרה לחוויה חיובית ומעוררת השראה. 

 התכנית כוללת שיעורים, סדנאות אימון למדריכות בפועל, ימי עיון והרצאות. 
 . 8:15-13:30התכנית מתקיימת בימי שני בבוקר בין השעות  
 ₪. 2200פות בתכנית עלות השתת 

בנושא "להיות יהודי במדינת ישראל", תוכנית זו  – תכנית אופקים בשילוב עם "קרן תקוה"  .9
התכנית מתקיימת בימי ראשון בבוקר בין מיועדת לסטודנטים וסטידנטיות  מצטיינים. 

 הלומדים במסלול זה יקבלו מלגה. 10:00-11:30השעות 
 

 רבקה רביבבראשות ד"ר סדנת מאמינות וחוקרות .10
סדנא ייחודית המיועדת לחוקרות מתחומים שונים בתארים מתקדמים. מטרת הסדנא  

ליצור בית מדרש לומד ויוצר המפגיש בין השיח המחקרי לשיח האמוני. הסדנא כוללת 
העשרה של המתודות והכלים תוך לימוד בחברותות, קבוצות דיון, דיון, אימון בהצגת 

. הסדנא מתקיימת בימי שלישי פעם בשבועיים בין פרזנטציה, סיוע בכתיבה ועוד
 . 21:00 - 18:00השעות 

 ₪. 2000השתתפות בסדנה מקנה מלגת עידוד בסך  
 

 שילה-אסנת ברוורמן  תכנית אלול בראשות .11
לקראת הימים הנוראים. שיעורים מפי מורי  שלושה שבועות של פתיחת הלב והדעת  

דנאות מגוונות, שירה וניגון, סליחות, סיור המדרשה ומרצים אורחים, התוועדויות, ס
 ועוד. 

קורסים שנתיים  1.5השתתפות בתכנית מקנה נקודות זכות. השתתפות מלאה מקנה  
 במדרשה. ניתן להגיע גם לשיעורים בודדים.

לתכנית מלאה; ₪  300עלות התכנית לסטודנטיות חדשות וותיקות ולבוגרות שירות  
 ום.   לי₪  25לתכנית חלקית; ₪  150

 ליום₪  40לשבוע; ₪  120לתכנית מלאה; ₪  400לשומעות חופשיות  
 

 תכנית תורה לשמה בראשות ד"ר מירב (טובול) כהנא .12
לנשים שסיימו את לימודי היסוד שלהם ומעוניינים להמשיך ללמוד תורה במדרשה .  

קורסים שנתיים והשתתפות בתכנית המלאה מזכה במלגה של  4התכנית כוללת 
5,000   ₪ 

 
 תכנית אשה על העדה  13

תכנית שמטרתה פיתוח תודעה של מנהיגות ציבורית לתלמידות חכמים ורכישת  
 8:30-11:30מיומנויות מקצועיות נדרשות.  התכנית מתקיימת בימי ד' בין השעות 

 
 בתי מדרש ערב לסטודנטים וסטודנטיות 14

ומיועדים לקהל  21:30 - 19:30בתי מדרש ערב מתקיימים בימים א ג ד בין השעות  
 סטודנטיאלי, גברים ונשים,  המבקש מפגש בעל תכנים תורניים ורוחניים מאתגרים. 

 התכנית מבוססת על מפגש עם מרצה אורח ודיון עם הסטודנטים. 
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ובו לימוד  TORAH and CHOLENTבימי ראשון מתקיים בית מדרש באנגלית  
בית מדרש 'מדרבנן' שבו לימוד בחברותו ולאחר מכן שיעור, בימי שלישי מתקיים 

בחברותות, שיעור ולאחריו דיון, ובימי רביעי בית מדרש 'בגו' העוסק בהרצאות 
 מגוונות בנושאי פנימיות ורוחניות.

השתתפות שנתית באחד מבתי המדרש והגשת מטלה מקנה נקודת זכות לקורס  
 שנתי כמקובל במדרשה. 

 תכנית חיבורים -חברותא  15
א עם תלמידי כיתות יא מתיכון אורט לוד בנושאי מדע שונים שמטרתו לימוד בחברות 

  14:00הקורס מתקיים ביום ד' בשעה  חשיפתם ללימודי יהדות.
 

 תכנית עוצמות -חברותא  16
 .לימוד בחברותא עם סטודנטים בעלי מוגבלויות קוגניטיביות 

 
  – שומעות חופשיות ומשתלמות 17

בחור כל קורס שתחפוצנה ממבחר הקורסים במדרשה נשים בכל הגילאים מוזמנות  ל 
 (למעט קורסים בתכניות סגורות).

 ₪  1000וקורס שנתי  ₪  500עלות קורס סמסטריאלי  
לקורס ₪  700לקורס סמסטריאלי ו ₪  350ומעלה)  60לפנסיונריות (נשים מגיל  

 שנתי  
 נתי לקורס ש₪  600לקורס סמסטריאלי ו ₪  300לחברות ארגון הבוגרים  

 
 שילוב עם השרות הלאומי 18

הפריסה הנרחבת של מערכת השעות מאפשרת התאמה ללוח הזמנים של בת שירות  
הלאומי. ניתן לשלב  לימודים במדרשה במהלך שנת השרות. הלימודים מוכרים 

 אילן. -ונצברים כמילוי חלק מן החובות בלימודי התואר עבור הממשיכות בבר 
 ₪. 600קורס שנתי ₪.  300בת שירות לאומי עלות קורס סמסטריאלי ל 

 
 מורות 19

כל השיעורים במדרשה מזכים בגמול השתלמות. הרישום לקורסים יתבצע ביחידה  
 להשתלמות מורים.

 
 סדרי הרשמה

 י שאלון שניתן לקבלו באתר המדרשהההרשמה מתבצעת על ידי מילו
   www.midrasha.biu.ac.ilשכתובתו:
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בית הספר ללימודים מתקדמים
 תואר שני ושלישי

 
 

 פרטים באתר האינטרנט של בית הספר ללימודים מתקדמים
graduate-school.biu.ac.il 

 
 קבלת קהל:

 קומת כניסה 403בניין  –במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים 
 11:30-14:00ות בימים א', ג' בשע

 08:30-10:30בימים ב', ה' בשעות 
 ביום ד' אין קבלת קהל

 
 מענה טלפוני

 10:30-11:30ה' בין השעות -בימים א'
                                  13:30-14:30 

 
 

 תואר שני
 03-5318572, 03-5318524טלפון 

 03-7384005פקס: 
E-mail:ma.office@biu.ac.il 

 תואר שלישי
 03-5318458, 03-5318556טלפון: 

 03-7384003 פקס:
E-mail:phd.office@biu.ac.il 
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 הענקת תארים ותעודות
אילן מוסמכת להעניק לבוגריה תארים מוכרים בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה -אוניברסיטת בר

 .1958 -תשי"ח
 כל המסיימים לימודיהם לקראת התואר הראשון בהתאם לדרישות שנקבעו ע"י הסינט, מקבלים תואר

 :בוגר
B.A. - במדעי היהדות 
B.A. -  במדעי הרוח 
B.A. - במדעי החברה 
B.Sc - במדעי החייםו מדויקים םבמדעי 

L.L.B. – במשפטים 
 

קיימים לימודי המשך ברוב המחלקות באוניברסיטה, והעומד בהן, במלאו אחר הדרישות כמו כן, 
 :המתאימות, זכאי לקבל תואר שני

 ).M.Aמ.א. (
 יימים בפקולטה למדעים מדוייקים למס M.Scתואר 
 למסיימים בפקולטה לרפואה M.Dתואר 
 למסיימים בפקולטה למשפטים L.L.Mתואר 

 
 ).Ph.D(המחלקות באוניברסיטה מוסמכות להעניק תואר שלישי  רוב

סינט האוניברסיטה הוא הקובע איזו מחלקה מוסמכת להעניק תואר שני ושלישי, בהתאם לנתונים 
 יים שונים.ולשיקולים אקדמ

נוסף ללימודים הסדירים לקראת תואר, קיימים מסלולי לימוד לקראת קבלת תעודות הוראה בביה"ס 
 לחינוך, תעודות במכון לשלטון מקומי, ובמתורגמנות, תעודות בעיתונאות ותקשורת ותעודות אחרות.

 
 הערה:

 האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפרסם את שמות הבוגרים.
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 הפקולטה
 למדעי היהדות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43



 
 

 טע"פרטי מידע תש 

  

 
 

 המחלקה לתנ"ך
 ע"ש זלמן שמיר

 03-5318258טל' 
 bible.dept@biu.ac.iדוא"ל: 

 113, קומה א', חדר 410מיקום: בנין יהדות 
 

 א. מבוא
הבנת הפרשנות , מטרת המחלקה לתנ"ך היא הוראת המקרא וחקירתו על דרך הפשט

. שהלתקופותיה, החל בתרגומים ובספרות חכמים ועד לפרשנות ימי הביניים והעת החד
הבנת התנ"ך לאור המחקר הבלשני, ההיסטורי, ל לצד זה המחלקה מקנה דרכים וכלי ניתוח

 הארכיאולוגי, הספרותי והתיאולוגי. 
יסודיים. ואילו לימודי -לימודי התואר הראשון והשני מכשירים להוראת התנ"ך בבתי ספר על

 דמית. התואר השלישי ותכניות המחקר המחלקתיות מכינים למחקר ולהוראה אק
 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:
 תעודת בגרות. .1
 ציון פסיכומטרי*. .2
 

 לסטודנטים ותיקים:
 ציון פסיכומטרי*. . 1
 לפחות בקורסים האוניברסיטאיים (לרבות לימודי יסוד ביהדות). 70ממוצע ציונים של  .2
פי -נו כמועמדים חדשים, דהיינו עלסטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידו .3

 ציון הפסיכומטרי.הציוני הבגרות ו
 

 ג. מבנה הלימודים
 מסלולי התמחות: שלושה  המחלקה לתנ"ך מציעה 

 .ראשי מובנה-ראשי, דו-דומורחב, 
 
 
 
 
 
 
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2' עמ
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 מסלול מורחב:
שעות שנתיות לפי הדרישות של מקצוע  32שעות שנתיות,  48במסגרת זו ילמד התלמיד 

שעות שנתיות בקורסים נוספים במחלקות הפקולטה למדעי היהדות לפי  16ראשי. 
 התאמתם והכשרתם לתחום התמחות של המסלול המורחב.

 
 במסלול זה ניתן להתמקד בארבעה תחומים:

 וניים וספרותייםהיבטים סגנ .1

 פרשנות חז"ל ופרשנות ימי הבניים .2

 מזרח תיכון קדום .3

 ספרות חיצונית וכתבי קומראן .4

 
 

 ראשי:-מסלול דו
במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת. במחלקה 

שעות שנתיות. השעות יכללו  27שעות שנתיות ובמחלקה הנוספת ילמד  29לתנ"ך ילמד 
מינריונים, מבואות ושיעורי יסוד, נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך שני ס

 לפי חטיבות שונות.
 

 :ראשי מובנה-מסלול דו
במסגרת זו ילמד התלמיד בשתי מחלקות בהיקף של מקצוע ראשי. במחלקה לתנ"ך ילמד 

י שעות שנתיות. השעות יכללו שנ 25שעות שנתיות ובמחלקה הנוספת ילמד  27
נושאים מרכזיים (מונוגרפיות) ועיון בספרי התנ"ך לפי  .סמינריונים, מבואות ושיעורי יסוד

 חטיבות שונות.
 

ראשי מובנה עם המחלקה -דו במסלול בהן ניתן ללמודשהמחלקות 
 לתנ"ך:

 ספרות עם ישראל • תלמוד ותושב"ע •
 מחשבת ישראל • ל ויהדות זמננותולדות ישרא •
 פילוסופיה • לימודי ארץ ישראל •
 אסייםללימודים ק • לשון עברית •
 ערבית • במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך –חינוך  •
 הסטוריה כללית • במגמת חינוך ייעוץ –חינוך  •
 

לימודי יסוד  במסגרת שעות שנתיות בתנ"ך 2-תלמידי כל המסלולים פטורים מ הערה:
חלקה עצמה והיא כלולה במיכסת כסת שעות זו הועברה ללימוד בתוך המיביהדות. מ

 השעות הנקובה לצד כל מסלול לעיל.
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 2(ישראל בתקופת המקרא" "קווי יסוד לתולדות  11004כל תלמיד חייב ללמוד את הקורס 
 או במסגרת לימודי העשרה. - שעות שנתיות) כחלק מלימודי היסוד ביהדות

 
 בחינות בקיאות 

חטיבות לימוד על ספרי המקרא.  תיבש כל תלמידי המחלקה חייבים בבחינות בקיאות
מטרת הבחינות, שהתלמיד יתמצא בפרקי מקרא רבים ככל האפשר, גם אלה שאינם 

 נלמדים בקורסים הרגילים. לבחינה זו רשאי התלמיד לגשת החל מתחילת לימודיו.
 

 סיורים לימודיים
, בני יום כל תלמידי המחלקה נדרשים במהלך לימודיהם להשתתף בשני סיורים לימודיים

 אחד, לאתרים מקראיים.
ישראל, הנדרשים להשתתף בסיורים -תלמידים אשר המקצוע הנוסף שלהם הינו לימודי ארץ

 מסיורים במסגרת המחלקה לתנ"ך. פטוריםישראל, יהיו -במסגרת המחלקה ללימודי ארץ
 

 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
מת התואר במחלקה לתנ"ך התחלת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה ההמשך והשל

 אילן.-באוניברסיטת בר
נ"ז) של האוניברסיטה הפתוחה מבין הקורסים  18על הסטודנט ללמוד שלושה קורסים (

 .75הרשומים להלן, מתוך ההקבץ הבא, ולהשיג בהם ציון ממוצע של 
 היצירה הנבואית במקרא 10902
 מבוא למקרא 10278
 טוריהבין מקרא להיס-מאבות עד לשופטים 10422
 ספר שמואל-ראשית המלוכה בישראל 10710
 ובהיסטוגרפיה של מלכות ישראל ויהודה עיונים בהיסטוריה-מלך מלוכה וממלכה 10937
 פירוש רש"י לתורה עיונים בשיטתו 10231
 ספר בראשית 10667

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 באנגלית אמי"ר/אמיר"ם.בבחינת המיון  85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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המחלקה לתלמוד
 03-5318612/593טלפונים 
 03-7384152פקס 

 depttl@biu.ac.ilדוא"ל: 
 127, קומה א', חדר 410מיקום: בנין יהדות 

 
 מבוא

המחלקה לתלמוד עוסקת בחקר התורה שבעל פה ובהוראתה, על היבטיו הפילולוגיים, 
ריים והמשפטיים. הספרות הנלמדת כוללת את ספרות התורה שבעל הספרותיים, ההיסטו

פה לדורותיה, דהיינו: ספרות התנאים והאמוראים, ספרות האגדה והספרות הרבנית 
שנוצרה בדורות שלאחר חתימת התלמוד ועד ימינו. בקורסי מבוא לומדים תלמידי המחלקה 

בספרות המקורות ובספרות את הגישות והשיטות של המחקר האקדמי בכל תחום, קוראים 
המחקר, נחשפים לבעיות העולות מן המחקר המדעי של הטקסטים ורוכשים ומתרגלים כלי 
מחקר. בקורסים מתקדמים התלמידים מעמיקים את היכרותם עם השיטות המדעיות 

 והמתודולוגיות השונות הנוהגות בכל תחום.
 מסוגי רקע שונים.המחלקה פתוחה לכל ורואה חשיבות מרובה בקליטת תלמידים 

במסגרת המחלקה קיימת מגמה מיוחדת לתורה שבעל פה המיועדת לתלמידים שאינם 
 בעלי רקע תלמודי נרחב.

המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב 
 כלכלי.

במדינת פה במוסדות החינוך -תלמידי המחלקה יכולים לקבל רשיון להוראת התורה שבעל
 יסודיים, בשיתוף עם בית הספר לחינוך.-ישראל, כולל מוסדות על

 
 תואר ראשון

 א. תנאי קבלה למועמדים חדשים
 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

 יכולת ללמוד טקסט תלמודי באופן עצמאי. 
 במקרים מיוחדים יתקבלו מועמדים שלא מן המניין, בהתאם לתקנות האוניברסיטה.

 
 
 
 
 
 
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מדים בעלי ממוצע בגרות של מוע *

 .2עמ' 
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 ב. מלגות

המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב 
  כלכלי.

 
 ג. מבנה הלימודים והדרישות

 ראשי מובנה.-ראשי, דו-ב, דוניתן להתמחות באחד משלושת המסלולים הבאים: מורח
 

 דרישות שמיעת הקורסים לפי המסלולים:
 שעות שנתיות. 46: מורחבמסלול  )1
שעות שנתיות בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה  27: ראשי-דומסלול  )2

 שעות שנתיות.  27מסלול של 
"ך, תולדות שעות שנתיות בצירוף עם המחלקות: תנ 25: ראשי מובנה-דו)   מסלול 3

ישראל, לשון עברית, פילוסופיה, -ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ
במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך  –מחשבת ישראל, לימודים קלאסיים, חינוך 

 ובמגמת חינוך ייעוץ.
 

בנוסף למספר השעות השנתיות בהתאם למסלול הלימוד, על תלמידי המחלקה למלא את 
 .מקורסי הבחירה של המחלקהש"ש)  4-6( בתלמודתם בלימודי יסוד חוב

 הוראה זו אינה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד.
עבודות סמינריוניות ובבחינת בקיאות ובספרות  3-1כמו כן חייבים התלמידים בכתיבת 

 מחקר.
 

 ד. לימודים לתואר ראשון לרבנים ורמ"ים
בעלי הסמכה מוכרת מהרבנות הראשית או מאישיות תורנית קיימת תוכנית מיוחדת לרבנים 

מובהקת. כן יתקבלו תלמידים שאינם בעלי הסמכה, אך למדו לפחות שש שנים בישיבה 
 גבוהה ובכלל זה ישיבת הסדר.

 30הלומדים במסגרת זאת, כמקצוע מורחב, יוכלו להשלים את התואר הראשון בהיקף של 
יקף מצומצם יותר של בחינת בקיאות ועבודות ) ובה46שעות שנתיות בלבד (במקום 

 סמינריוניות.
 תלמידי מסלול זה חייבים להשלים את לימודיהם במשך שנתיים.

לפי תקנון האוניברסיטה. הלומדים במסלול זה פטורים מלימודי יסוד  -החובה באנגלית 
 ביהדות ומלימודים כלליים.

 
 ה. אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

ד והאוניברסיטה הפתוחה מציעים תכנית לאפיק מעבר לתלמידים שסיימו המחלקה לתלמו
 לפחות: 80נ"ז) בציון  18שנה א' באו"פ, ולמדו שלושה קורסים מהרשימה דלהלן (סה"כ 
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 כדלהלן:-שנה א'-הכרה בקורסי או"פ
 פה-פה יפטור מקורס מבוא כללי לספרות התורה שבעל-מבוא לתורה שבעל 1

 נ"ז. 2) ויעניק 10-384-01ו  10-382-01או  09-389-01ו  09-380-01(
זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד יפטור מקורס בחירה בטקסטים תלמודיים  .  2

 נ"ז. 2ויעניק 
 נ"ז. 2) ויעניק 09-593-01מדרש ואגדה יפטור מקורס מבוא לאגדה ( .  3
ר מקורס לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים יפטו –עולמם של חכמים  .  4

 נ"ז. 2בחירה באגדה ויעניק 
 נ"ז. 2סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים יפטור מקורס בחירה באגדה ויעניק  .  5
קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם יפטור מקורס בחירה בספרות –הלכה והגות  .  6

 נ"ז. 2רבנית ויעניק 
 

 טבלה השוואתית לפטורים:
 לוח ההקבלות
האוניברסיטה 

הפתוחה
אוניברסיטת בר אילן המחלקה 

לתלמוד ותושבע"פ
שם הקורסניקודשם הקורסמס' קורס
מבוא כללי לספרות התורה שבעל  2 מבוא לתורה שבעל פה 10133

 380-01-09פה (
-10ו  10-382-01, או 09-389-01ו 

384-01( 
זמן, חברה ומשפחה: סוגיות  10105

 בתלמוד
 טקסטים תלמודיים 2

 מבוא לאגדה 2 גדהמדרש וא 10446
)06-593-01( 

לדמותם של -עולמם של חכמים 10201
 חכמי ישראל בדורות התנאים

 קורס בחירה באגדה 2

סוגיות היסטוריות בעולמם של  10572
 חכמים

 קורס בחירה באגדה 2

קווי יסוד במשנתו -הלכה והגות 10202
 של הרמב"ם

 קורס בחירה בספרות רבנית 2

 
 במסגרת אפיק מעבר: חובת לימודי אנגלית 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 לקה ובאתר האינטרנט.נוספים במח
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 פה-תורה שבעל
 03-5318612/593טל' 

 03-7384152פקס' 
 depttl@biu.ac.ilדוא"ל: 

 127, קומה א', חדר 410מיקום: בנין יהדות 

 

מטרות פה פועלת כיחידה בתוך המחלקה לתלמוד. ראה לעיל תיאור -המגמה לתורה שבעל
 המחלקה.

 
 תואר ראשון

 תנאי קבלה .א
 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*. 

 מלגות.ב
המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב 

כלכלי.

 מבנה הלימודים והדרישות.ג
ראשי מובנה. -ראשי, דו-ניתן להתמחות באחד משלושת המסלולים הבאים: מורחב, דו

 שמיעת הקורסים לפי המסלולים: דרישות

 שעות שנתיות. 46: מורחבמסלול  )1

שעות שנתיות בצירוף עם כל מחלקה אחרת באוניברסיטה  27: ראשי-דומסלול  )2
 שעות שנתיות. 27המציעה מסלול של 

שעות שנתיות בצירוף עם המחלקות: תנ"ך, תולדות  25: ראשי מובנה-דומסלול  )3
ישראל, לשון עברית, פילוסופיה, -ות עם ישראל, לימודי ארץישראל ויהדות זמננו, ספר

במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך  –מחשבת ישראל, לימודים קלאסיים, חינוך 
 ובמגמת חינוך ייעוץ.

בנוסף למספר השעות השנתיות בהתאם למסלול הלימוד, על תלמידי המחלקה למלא את 
 ורסי הבחירה של המחלקה.ש"ש) בק 4-6חובתם בלימודי יסוד בתלמוד (

 הוראה זו אינה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד.
עבודות סמינריוניות ובבחינות בקיאות בספרות  3-1כמו כן חייבים התלמידים בכתיבת 

 מחקר.
 
 

ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2קבלה עמ' 
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 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ד.
המחלקה לתלמוד והאוניברסיטה הפתוחה מציעים תכנית לאפיק מעבר לתלמידים שסיימו 

 לפחות: 80נ"ז) בציון  18שנה א' באו"פ, ולמדו שלושה קורסים מהרשימה דלהלן (סה"כ 
 כדלהלן:-שנה א'-הכרה בקורסי או"פ

 פה-כללי לספרות התורה שבעלפה יפטור מקורס מבוא -מבוא לתורה שבעל .1
 נ"ז. 2) ויעניק 10-384-01ו  10-382-01או  09-389-01ו  09-380-01(

זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד יפטור מקורס בחירה בטקסטים תלמודיים  .  2
 נ"ז. 2ויעניק 

 נ"ז. 2) ויעניק 09-593-01מדרש ואגדה יפטור מקורס מבוא לאגדה ( .  3
לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים יפטור מקורס  –מים עולמם של חכ .  4

 נ"ז. 2בחירה באגדה ויעניק 
 נ"ז. 2סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים יפטור מקורס בחירה באגדה ויעניק  .  5
קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם יפטור מקורס בחירה בספרות רבנית –הלכה והגות  .  6

 נ"ז. 2ויעניק 
 

 תית לפטורים:טבלה השוואי
 לוח ההקבלות
האוניברסיטה 

הפתוחה
אוניברסיטת בר אילן המחלקה 

לתלמוד ותושבע"פ
שם הקורסניקודשם הקורסמס' קורס
מבוא כללי לספרות התורה  2 מבוא לתורה שבעל פה 10133

 380-01-09שבעל פה (
 10-382-01, או 09-389-01ו 

 )10-384-01ו 
 טקסטים תלמודיים 2 סוגיות בתלמודזמן, חברה ומשפחה:  10105
 )06-593-01מבוא לאגדה ( 2 מדרש ואגדה 10446
לדמותם של חכמי -עולמם של חכמים 10201

 ישראל בדורות התנאים
 קורס בחירה באגדה 2

 קורס בחירה באגדה 2 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים 10572
קווי יסוד במשנתו של -הלכה והגות 10202

 הרמב"ם
 קורס בחירה בספרות רבנית 2

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –ימודי המשך לתואר שני ושלישי המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ול

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 למחשבת ישראלהמחלקה 
 03-5318421טל' 

 03-7384102פקס' 
 jewish-philosophy.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

02, קומת כניסה, חדר 1002מיקום: בנין 
 

 א. מבוא

ללית מטרת המחלקה היא להפגיש את התלמיד עם עולם המחשבה הפילוסופית, הכ
גישה להרגילו בדרכי הדיון הפילוסופי ולהקנות לו ותורת הסוד העברית לדורותיה, והיהודית 

 מתודולוגיה.אל ה
 במסגרת המחלקה, אפשר ללמוד לקראת התארים ב.א., מ.א. וד"ר לפילוסופיה.

 
 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות. .1
 מבחן פסיכומטרי*. .2

ללת קורסים על תולדות הפילוסופיה היהודית מתקופת חז"ל (מדרש מערכת הקורסים כו
ויסודות ההלכה) ועד לעת  החדשה. קורסים מיוחדים להוגים מסוימים ודיון בבעיות נבחרות 

ניתנים  תורת הסוד העברית מהעת העתיקה ועד החסידותבמחשבה היהודית. קורסים ב
 אף הם במסגרת זו.

 
 ראשי מובנה-מסלול דו

ל ויהדות תולדות ישראשעות שנתיות בצירוף עם המחלקות:  תנ"ך, תלמוד, תושבע"פ,  25
זמננו, ספרות עם ישראל, אמנות יהודית, לימודים קלאסיים, פילוסופיה, צרפתית, תרבות 

 צרפת, ערבית, היסטוריה כללית.
 

 ראשי -מסלול דו

שעות  27מסלות של שעות שנתיות בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה  27
 שנתיות (לפרטים נוספים לפנות למחלקה למחשבת ישראל).

 

 תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת מסלול לימודים לתואר שני ולתואר שלישי 
 ובאתר האינטרנט.

 
 
נאי קבלה ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק ת 9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 ויהדות זמננו המחלקה לתולדות ישראל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 03-5318353טל' 
 03-5346467' פקס
 deptti@biu.ac.ilדוא"ל: 

 27, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 
 

 א. מבוא
לתקופותיו, להקנות לו  מטרת המחלקה היא להפגיש את התלמיד עם תולדות עם ישראל

בלימוד הספרות ההיסטורית  להדריך אותו ידע רחב ומעמיק ודרכי חשיבה היסטורית,
לסוגיה ובניתוח מאוזן וביקורתי של מקורות ותעודות ולהכשירו לקראת מחקר היסטורי 

 עצמאי.
 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון
 למועמדים חדשים:

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.
 

 לסטודנטים ותיקים:
 בקשותיהם של סטודנטים ותיקים ובעלי רקע אקדמי, יידונו גם לאור הישגיהם בלימודים.

 
 ג. מבנה הלימודים

 .ראשי מובנה-דוו ראשי-דוהלימודים במחלקה מתקיימים במסלולים: מורחב, 
 :לארבע תקופותהלימודים מתחלקים 

 בית שני, משנה ותלמודא) 
 ב) מקרא

 יים (והעת החדשה המוקדמת)) ימי הבינג
 לפי בחירת התלמיד). -) העת החדשה ויהדות זמננו (תקופות ההתמחות ד

הלימודים בכל תקופה מתחלקים לשיעורי יסוד וללימודים מתקדמים המיועדים לתלמידים 
 משנת לימודיהם השניה ומעלה.

 
 
 
 
 
 
ה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה ומעלה פטורים מבחינת הכניס 9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 מסלול מורחב

 דרישות הלימוד:
  להלן שמות התקופות:ש"ש,  47תקופות בהיקף של  בשלושהתלמיד ישתתף בקורסים 

תקופת המקרא, בית שני, משנה ותלמוד..1
תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת..2
 תקופת העת החדשה בדורות האחרונים..3

 יראש-דומסלול 
 דרישות הלימוד:

, אשר שתיים מהן הן תקופות ההתמחות לפי בשלוש תקופותהתלמיד ישתתף בקורסים 
 שעות שנתיות. 27בחירתו, בהיקף של 

  
 ראשי מובנה-מסלול דו

 -תכנית זו מיועדת למעוניינים להשתלב בשתי המחלקות בהיקף של מסלול ראשי מופחת 
בהם יהיו בתולדות ישראל ובאחת מן ש"ש בלבד לתלמידים שהמקצועות שיבחרו  25

 המחלקות שיפורטו להלן. (לפרטים נוספים לפנות למחלקה לתולדות ישראל).
 

 דרישות הלימוד
התלמיד ישתתף בקורסים בשלוש תקופות, אשר שתיים מהן הן תקופות ההתמחות לפי  

 שעות שבועיות. 25בחירתו, בהיקף של 
 
 ראשי מובנה הם: הצירופים הקיימים במחלקתנו למסלול דו 
תנ"ך, ספרות עם תושבע"פ, המזרח התיכון, תלמוד,  לימודילימודי א"י, היסטוריה כללית,  

לימודים קלאסיים, גיאוגרפיה, מחשבת ישראל, ערבית, , פילוסופיה, אמנות יהודיתישראל, 
לשון עברית, במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך ובמגמת חינוך ייעוץ,  –חינוך 

 סוציולוגיה.
לימודי ארץ ישראל במגמת "תולדות ארץ ישראל -צירוף לימודים בין מחלקתי תולדות ישראל 

 בתקופת המקרא".
המחלקה לתולדות ישראל והמחלקה ללימודי ארץ ישראל מציעות תוכנית לימודים דו  

 ראשית מובנת העוסקת בתקופת המקרא.
ם שבכוונתם להתמחות בתקופה זו והמוכנים להקדיש מסלול זה מיועד לתלמידים היודעי 

 מזמנם ללימוד שפות עתיקות ונושאים מגוונים הקשורים לתקופה זו.
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 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
נ"ז) מתוך רשימת הקורסים שלהלן.  18על הסטודנטים ללמוד באו"פ שלושה קורסים (ס"ה  

ומעלה בכל קורס. כל קורס יקנה  75ציון יש ללמוד קורס אחד בכל תקופה, ולהשיג 
נ"ז במחלקה. כמו כן עליהם לעמוד בדרישת אפיק המעבר למחלקה נוסת.  2לסטודנט 

 (במקרה של קורסים שאינם מופיעים ברשימה שלהלן, יידון כל מקרה לגופו).
  
 העת העתיקה 
 בין מקרא להיסטוריה.-מהאבות עד לשופטים 10422 
 ל בימי בית ראשון.תולדות עם ישרא 10219 
 מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי.-מגלות לקוממיות 10419 
 יהודה ורומא. 10212 
 ימי הביניים 
 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה. 10275 
 העת החדשה 
 יהודים בעידן של תמורות. 10204 
 אירופה ותרבותם.-מזרחפולין: פרקים בתולדות יהודי  10265 
 1914-1881תולדות התנועה הציונית -בין ציון לציונות 10121 
 שראל בין מלחמות עולם.-מ"בית לאומי" ל"מדינה בדרך": היישוב היהודי בארץ 10423 
 בימי שואה ופקודה. 10234 

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. בבחינת 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 תארים מתקדמים

פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות
  03-5318253טל' 

  03-7384192פקס' 
 hebrew-languages.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

 02, קומת כניסה, חדר 410ין יהדות מיקום: בנ

 א.  מבוא

ולהוראה אקדמית ולהכשיר מורים ללשון מטרת המחלקה היא להכין את תלמידיה למחקר 
העברית. בוגרי המחלקה יוכלו להתמחות בתחומים קרובים במסגרת לימודי תעודה 

 במקצועות האלה: עריכת לשון, מתורגמנות, עיתונאות ותקשורת.
 

 ב.  תנאי קבלה ללימודי התואר הראשון

 למועמדים חדשים:
ומעלה במקצוע עברית  90חובה ציון  – תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*, למסלול המורחב

 בבגרות.

 לסטודנטים ותיקים:
סטודנטים שלמדו במחלקה אחרת באוניברסיטה או במחלקה ללשון העברית באוניברסיטה 

נדרש ממוצע ציונים  –אחרת, יידונו גם על סמך הרקע האקדמי שלהם. למסלול המורחב 
 חב בשנה ב'.ומעלה בלימודי שנה א' כדי להתקבל למסלול המור 80

 ג. מבנה הלימודים

 ראשי מובנה.-ראשי ודו-הלימודים במחלקה מתקיימים בשלושה מסלולים: מורחב, דו
לימודי המחלקה מורכבים מלימודי החובה, מלימודי הבחירה ומלימודי העזר. הנושאים 
הנלמדים הם מתחומיה העיקריים של הלשון העברית (תורת ההגה, תורת הצורות, תחביר, 

יקה, מילונאות, שיח ופרגמטיקה), ומתקופותיה העיקריות: לשון המקרא, לשון חז"ל, סמנט
לשון ימי הביניים, תחיית הלשון העברית ועברית בת זמננו. כן מתקיימים קורסים בתחומי 

 הבלשנות הכללית, הבלשנות השמית, הבלשנות הארמית לימודי לשונות שמיות.

 
 
 
 
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5 מועמדים בעלי ממוצע בגרות של *

 .2עמ' 
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 מסלולי הלימודים בתואר ראשון:
 מסלול מורחב

 במסלול זה שני כיווני לימוד: 

הלשון העברית,  המיועד להרחיב ולהעמיק את הידיעות בלשון העברית לתקופותיה,  ) 1
 ית.  בשפות שמיות ובתחומים הגובלים בלשון העבר

לימודי לשונות שמיות, המיועד בעיקר להתמחות במחקר, תוך שילוב לימודים  ) 2
 בלשונות שמיות ובלשון העברית. 

 

 הדרישות למסלול המורחב:

שעות שנתיות מתוך לימודי החובה והבחירה של המחלקה, ובכללן שלושה  46 א.
מחלקות אחרות, על סמינריונים העוסקים בתקופות שונות. חלק מן הקורסים יילמדו ב

 פי ייעוץ מוקדם.
בחינת בקיאות בקריאה אקסטנסיבית של טקסטים מתקופות שונות על פי רשימה  ב.

 המתפרסמת במחלקה
קורס בערבית למתחילים וקורס בערבית למתקדמים (הראשון במסגרת הלימודים  ג.

 הכלליים והשני במסגרת לימודי המחלקה).
 

 ראשי-מסלול דו
 יווני לימוד:במסלול זה שני כ

  הלשון העברית  .1
 לימודי לשונות שמיות .2
 

 ראשי:-הדרישות למסלול הדו
שעות שנתיות מתוך לימודי החובה והבחירה במחלקה, ובכללן שני סמינריונים  27 א.

 (אצל מורים שונים)
בחינת בקיאות בקריאה אקסטנסיבית של טקסטים מתקופות שונות על פי רשימה  ב.

 ההמתפרסמת במחלק
 קורס בערבית למתחילים (במסגרת הלימודים הכלליים) ג.
 

 ראשי מובנה -מסלול דו
ראשי האחר שלהם הוא באחת מן המחלקות: -מסלול זה מיועד לתלמידים שהמסלול הדו

תנ"ך, תלמוד, תושבע"פ, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, 
 מידע וספרנות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.ערבית, לימודים קלסיים, לימודי 
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 ראשי מובנה-הדרישות למסלול הדו
שעות שנתיות מתוך לימודי החובה והבחירה במחלקה, ובכללן שני סמינריונים  25 א.

 (אצל מורים שונים)
בחינת בקיאות בקריאה אקסטנסיבית של טקסטים מתקופות שונות על פי רשימה  ב.

 המתפרסמת במחלקה
 רס בערבית למתחילים (במסגרת הלימודים הכלליים)קו ג.
 

 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
 

לסטודנטים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה (במחלקה לספרות, לשון 
ואומנויות), המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות מציעה אפיק מעבר, שבמסגרתו יינתן 

המחלקה על סמך הלימודים הקודמים בקורסים  להם פטור מן הקורסים האלה בלימודי
המקבילים באוניברסיטה הפתוחה ובהתאם למסלול שהם נרשמים אליו באוניברסיטת בר 

 אילן:
 

פטור מן הקורסים 
במחלקה ללשון 

אילן-באוניברסיטת בר

מספר 
השעות

הקורסים המקבילים 
שנלמדו באוניברסיטה 

הפתוחה

מספר 
נקודות 

זכות
12-132 

 שנות כלליתמבוא לבל
 10-730 ש"ש 1

מבוא לבלשנות תאורטית
 נק"ז 6

12-120 
 תורת ההגה

 10-226 ש"ש 1
 תורת ההגה

 נק"ז 3

12-202 
12-203 

 תורת הצורות א'+ב'

 ש"ש 1
 ש"ש 1

10-483 
 פרקים במורפולוגיה עברית

 נק"ז 6

12-303 
 סמנטיקה לקסיקלית

12-304 
 סמנטיקה של המשפט

 ש"ש 1
 

 ש"ש 1

10-250 
 ות תורת המשמעות: יסוד

 סמנטיקה ופרגמטיקה

 נק"ז 6

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 תארים מתקדמים

 –ישיר לתואר שני ולימודי המשך לתארים שני ושלישי המחלקה מקיימת מסלול 
 פרטים נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה לספרות עם ישראל
 ע"ש יוסף ונחום ברמן

 03-5318621טל' 
03-5318235  

 03-7384170פקס' 
 hebrew-literature.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

 http://hebrew-literature.biu.ac.ilאתר המחלקה: 
 323, קומה ג', חדר 410מיקום: בנין יהדות 

 
 מבוא

הספרות העברית לדורותיה למן של  יפההמחלקה לספרות עם ישראל מעניקה תמונה מק
ועד לספרות  בת זמננו. בקורסים המוצעים נסקרים דגמים ותהליכים  הספרות  הקדומה

רים היסטוריים ותרבותיים, הן בחתך בספרות העברית, והתפתחותה נבחנת בהקש
יידיש  -דיאכרוני והן בחתך סינכרוני (בספרות העברית ובספרות בלשונות היהודים 

ולאדינו). המחלקה שואפת להקנות לתלמידיה כלי מחקר והוראה, על יסוד הבנה מעמיקה 
 של הספרות העברית והקשריה.

 :תחומי התמחות
 המאה העשרים וספרות עברית בימינו). ספרות עברית חדשה (המודרניזם של .1
 ספרות ההשכלה והתחייה וספרות החסידות הקלאסית והעכשווית. .2
 השירה, הפיוט והסיפורת בימי הביניים. .3
 אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים. .4
 פולקלור וסיפור העם היהודי לתקופותיו (תימטולוגיה). .5
 ספרויות עם ישראל בלשונות היהודים: .6

 מרכז לימודים.-ספרות היידיש הקדומה והחדשה .א 
 מרכז לימודים.-ספרות ולשון לאדינו ב. 

 
 תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.
 
 
 
 
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ'  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של * 

2. 
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 מבנה הלימודים 

  ראשי מובנה.-ראשי, דו-דומסלולים: מורחב,  שלושההלימודים במחלקה מתקיימים ב
 ש"ש מסלול
 50 מורחב

 27 ראשי-דו
 25 *ראשי מובנה-דו

ל ויהדות זמננו, לשון  תולדות ישרא*בשילוב עם המחלקות: תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, 
עברית, אמנות יהודית, מחשבת ישראל, פילוסופיה, ספרות משווה, לימודים קלאסיים, 

 ערבית, צרפתית, תרבות צרפת.
 
 

 הרכב השעות ותכני הלימוד
לכל אחד מן המסלולים הרכבים שונים של שעות לימוד, הכוללים קורסי מבוא, קורסים 

  מחלקתיים.-ים חוץממדורי התמחות, סמינריונים וקורס
במזכירות  ניתן יהיה לקבלהרכבי השעות עשויים להשתנות משנה לשנה. פרטים מעודכנים 

 המחלקה, בסמוך לעריכת תכנית הלימודים.
 תלמידי המסלולים השונים, חייבים בשמיעת קורסים ללא נקודות זכות לפי הפירוט הבא:

 המתמחים תלמידים.  חדשההעברית ה בתחביר וקורס הניקוד תורת: ללשון מחלקהב .1
 .ביידיש שפה קורסי ותחביר בניקוד הקורסים במקום ישמעו יידיש בספרות

 השתתפות באירועי המחלקה. הפתוחים לתלמידי תואר ראשון. .2
  

 הרכב השעות למתמחים בספרות יידיש או בספרות לאדינו
 לתחומי לימודים אלה הרכבי שעות ותכני לימוד ייחודיים.

ובמרכז ללאדינו שליד  03-5318630טל':  ות המרכז ליידישויבמזכיר בלניתן לק פרטים
 .03-5344448טל':  המחלקה לספרות עם ישראל

 
 

 תארים מתקדמים
פרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 

 ובאתר האינטרנט.
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 וארכיאולוגיה ישראל-המחלקה ללימודי ארץ
 ע"ש מרטין (זוס)

 03-6354941, פקס: 03-5318350 טל' 
 deptle@biu.ac.ilדוא"ל: 

 237, קומה ב', חדר 410מיקום: בנין יהדות 

 מבוא

לן היא היחידה המשלבת אי-ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-המחלקה ללימודי ארץ
ישראל בכל התקופות ובמגוון רחב של תחומים. המרצים -היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ

. מטרת ייחודיתהם חוקרים מובילים בארץ ובעולם, והלימודים משולבים בשטח באווירה 
בתחומים השונים הקשורים ועדכני ידע מקיף  סטודנטיםהלימודים במחלקה היא להקנות ל

עריכת לכוון תלמידים מוכשרים ל ; טבעהוארכיאולוגיה שלה התולדותיה, : שראלי-בארץ
אקדמי מתקדם בתחומים אלה, ולהקנות להם כלים לחשיבה מחקרית ולכתיבה  מחקר

את תלמידי המחלקה ולכוון את בוגריה לתעסוקה עתידית בתחומים להכשיר מדעית; 
וראה והדרכה  , תיירות, בהם: הקשורים בפיתוח מורשת ישראל וידיעת הארץהמגוונים 

רשות  עבודה במסגרתטיולים וסיורים,  הדרכתמסגרות על תיכוניות, בבבתי ספר ו
במגוון והעתיקות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל, 

 .מוזיאונים
ת וכוללים היסטוריה, ארכיאולוגיה, תרבות חומריתחומיים -הם רבהלימודים במחלקה 

ישראל על -ארץעולם החי והצומח. כל אלה מועברים תוך התייחסות ל ה, גיאוגרפיה,וריאלי
ועל ידי שימוש במתודות  היסטורי ועד למדינת ישראל-כל תקופותיה, מן העידן הפרה

הארץ בהדרכת מרצי המחלקה, רחבי ב מגוון סיורים לימודיים נערכיםבכל שבוע . חדשניות
 של חפירות ארכיאולוגיות לימודיות בליווי סדנאות ארכיאולוגיות.שבוע או יותר  נערךבקיץ 

 תחומיים,.-הלימודים במחלקה הם רב
 

 תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים

 * תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי .1

 בלימודים בקשותיהם של סטודנטים ותיקים ובעלי רקע אקדמי, יידונו גם לאור הישגיהם .2
 .קודמים

שור רפואי המעיד על יחובה על התלמידים להצטייד (עד תחילת שנת הלימודים) בא 
 כשירותם להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות.

 
 

 
 
הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  ומעלה פטורים מבחינת 9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

  .2עמ' 
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 מגמות

מחלקה מאפשרת לתלמידיה לבחור בין שתי התמחויות: ארץ ישראל לתקופותיה ה
 וארכיאולוגיה. 

לאחר לימוד המבואות לכל לתקופותיה: ישראל  -רץ אהיסטורית של -גיאוגרפיה .1
ספציפיות, במטרה להתמצא היטב במכלול  תקופותבהתמחות ניתן לבחור התקופות, 

(תקופת  תקופת המקרא המגוון של החומר ההיסטורי והארכיאולוגי של התקופה.
(התקופה ההלניסטית, רומית  , תקופת בית שני המשנה והתלמודהברונזה והברזל)

(התקופה המוסלמית, הצלבנית, הממלוכית יים , תקופת ימי הבינוביזנטית)
(שלהי התקופה העותמאנית, המנדט הבריטי ומדינת  והעת החדשהוהעות'מאנית) 

  .ישראל)
 

מקורות  לוב של ארכיאולוגיה,יארכיאולוגיה ותרבות חומרית: חתך לאורך התקופות, ש .2
להשתתף  יםהסטודנט ים. במסגרת מגמה זו, נדרשהארכיאולוגיההיסטוריים ומדעי 
שבועיים נוספים לאחר שנת ע בסיום השנה הראשונה, ו: שבוהבאות בחפירות לימודיות

לחפור סה"כ שבעה שבועות  ,הלמודים השניה. על המעוניינים לקבל תעודת חופר
). מגמה זו נועדה להכשיר בוגרים למחקר דה כרוכה בהשלמת חפירות וקורסים(התעו

 בכל ענפי הארכיאולוגיה.
 

 הלימודמסלולי 

 ראשי-דו. 1
התלמיד יבחר בין תקופות ההתמחות ובין המגמות (עד סוף השנה הראשונה), ויוכל ללמוד 

  מגוון של קורסי בחירה.

 ש"ש. 27ראשי: -דוהדרישות לצורך קבלת תואר במקצוע 

 
 חוגי)-ישראל כמקצוע חד-. מורחב (לימודי ארץ2

מגוון התחומים הנלמדים במחלקה, ב קיףמטרת הלימודים במסלול זה היא להעניק ידע מ
מיועד לתלמידים מצטיינים,  מסלולבשלוב עם קורסים רלוונטיים במחלקות אחרות. ה

המבקשים להמשיך במחקר בנושאים השונים. למסלול זה יתקבלו מועמדים בעלי נתונים 
לפחות, כדי להמשיך במסלול  80גבוהים, אשר יהיו חייבים להשיג ממוצע ציונים של 

תלמיד שלא  להמשיך במקצוע ראשי בלבד. יוכללהישגים הנדרשים,  יגיעב. מי שלא המורח
יוכל לאחר מכן , והגיע להישגים גבוהים, ללימודיו התקבל למסלול המורחב בשנה ראשונה

  לבקש לעבור למסלול המורחב בתום השנה הראשונה ללימודיו.
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  :המגמות במסלול המורחב
 לתקופותיה.ישראל -רץא א.
 כולל הכשרה בעבודת שדה ארכיאולוגית. -ארכיאולוגיה ותרבות חמרית  ב.
כולל קורסים בתחומי המזרח  - ישראל בתקופת המקרא ובעולם המזרח הקדום-ארץ ג.

 הקדום, המקרא, אשורולוגיה, ולשונות שמיות.
ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד (התקופה ההלניסטית, רומית -ארץ ד.

כולל קורסים בספרות התלמודית, היסטוריה, תרבות ולשונות של העולם  -וביזנטית)
 הקלאסי.

לל התמחות בתרבות המוסלמית ובלשון כו -ישראל בתקופת ימי הביניים -ארץ ה.
 הערבית, או בעולם הצלבנים ובתרבות ימי הביניים.

כולל קורסים בערבית, ובתחומים הקשורים למזרח  - בעת החדשהישראל -ארץ ו.
 התיכון בעת החדשה.

 ראשי, עד סוף השנה הראשונה. -דוהבחירה במגמת התמחות תעשה, כמו במסלול 

 ש"ש. 50מורחב:  במקצוע לצורך קבלת תוארהדרישות 

 
 ראשי מובנה-דוצירוף לימודים  .3

ל תולדות ישראתנ"ך, תלמוד, גאוגרפיה, בית הספר לחינוך, : הבאות בשיתוף עם המחלקות
ויהדות זמננו, היסטוריה כללית, ערבית, מדעי המדינה, אמנות יהודית, לימודים קלאסיים, 

 תושבע"פ ומזרח תיכון.

 ש"ש. 25דו ראשי מובנה:  אר במקצועלצורך קבלת תוהדרישות 
 

 סיורים וחפירות ארכיאולוגיות -ימי שדה 
המחלקה רואה בסיורים ובעבודות השדה חלק בלתי נפרד מהכשרת תלמידיה. כל סטודנט 

בסיורים כלליים  וכןבמחלקה חייב להשתתף בסיורים במסגרת הקורסים שהוא לומד בהם, 
ק את הכרת האזורים השונים של הארץ. מכסת ובקמפוסים רגיונאליים, שמטרתם להעמי

הסיורים תלויה במסלול הלימודים, כאשר תלמידי גיאוגרפיה, מדעי החי, ומורי דרך 
מוסמכים זכאים לפטור מחלק ממכסה  זו.  הסיורים  נערכים  בד"כ  בימי חמישי בשבוע, 

א כי יום חמישי על הסטודנט לוודובימי חופשה מלימודים.   , שישיולעתים גם בימי רביעי
 בשבוע יהיה פנוי מלימודים ומכל עיסוק אחר.

שלושה שבועות כל סטודנט חייב להשתתף בחפירה ארכיאולוגית לימודית של שבוע או 
. החפירות נערכות (לתוכנית להסמכת ארכיאולוגיה ראה להלן) בהתאם למגמת התמחותו

 בחופשת הקיץ.
ומים וכד', מופיעים בתקנון הסיורים, כל הפרטים בדבר סדרי ההרשמה לסיורים, התשל

 במזכירות המחלקה. אשר באתר המחלקה וכן
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 תכנית הכשרה להסמכת ארכיאולוגים
התוכנית מעניקה הסמכה המוכרת ע"י רשות העתיקות לצורך קבלת רשיון חפירה באתר 

 ארכיאולוגי.
 11יקף של קורסים בה הכוללהדרישות להסמכת ארכיאולוג חופר, כוללים מרכיב עיוני 

 ש"ש.
שבועות, חובת החפירה  3-שבועות חפירה (בנוסף ל 4וכן הכשרה מעשית הכוללת 

 למתמחים).
 

 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
נ"ז) של האו"פ בממוצע  18על הסטודנט ללמוד שלושה קורסים, אחד מכל תחום (סה"כ 

 לפחות. 70של 
 תחום א':

 ל בתקופת המקרא.ישרא-מבוא לארכיאולוגיה של ארץ 10140
 תולדות עם ישראל בימי הבית ראשון. 10219

 תחום ב':
 מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי.-מגלות לקוממיות 10419
 יהודה ורומא. 10212

 תחום ג':
 בין ציון לציונות. 10121
 מ"בית לאומי" ל"מדינה שבדרך". 10423

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85לקבלה הוא ציון  המינימום הנדרש �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 לימודי תעודת הוראה בלימודי ארץ ישראל ובשל"ח
ושל"ח, במסגרת  ישראל-רץתלמידי המחלקה יכולים לקבל תעודת הוראה בלימודי א

 ם בבית הספר לחינוך.המגמה להכשרת מורי
 

 תארים מתקדמים
פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 האינטרנט.
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החוג הרב תחומי במדעי היהדות
 03-5318413, 052-2680798טל':   

 rachel.hanig@biu.ac.ilדוא"ל:  
Jewish.studies@biu.ac.il 

  http://jewish-faculty.biu.ac.il/mjsכתובתנו באינטרנט: 
 47, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 

 
 ראשי ומורחב. דו מים בהיקף הלימודים בחוג הרב תחומי במדעי היהדות מתקיי

 תנאי קבלה:
 תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי*.  .1
 פי שיקול דעת.-ראיון אישי עם ראש החוג, לבעלי נתונים גבוליים ועל .2
 בארבעה קורסים לפחות. 80לסטודנטים ותיקים: ממוצע ציונים של  .3
 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה. .4
 

 ראשי ומורחבדו  –החוג הרב תחומי במדעי היהדות 
ראשי והמורחב מתייחדים בלימודים בין דו החוג הרב תחומי במדעי היהדות במסלולי ה

מקצועיות בשלבי -מחלקתיים, שהם מאפשרים לתלמידיהם, וזאת תוך הקניית התנסויות רב
התואר הראשון. תלמידי החוג מתמחים במקצועות מתוך אשכול המקצועות שבפקולטה 

תושב"ע, מחשבת ישראל, ספרות עם  ן: אמנות יהודית, תנ"ך, תלמוד,למדעי היהדות, כגו
ישראל (כולל יידיש ולאדינו), לשון עברית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לימודי ארץ ישראל 

 וארכיאולוגיה,לימודי מזרח תיכון.
 

 מבנה הלימודים
 נקודות זכות 27 –ראשי דו 

 נקודות זכות 46 –מורחב 
 

ראשי יבחרו שתי מחלקות מתוך מחלקות הפקולטה במדעי היהדות, דו תלמידי המסלול ה
שבהן ילמדו אשכול של קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון. תלמידי המסלול המורחב 
יבחרו שלוש מחלקות התמחות. את יתר מכסת השעות ישלימו בקורסי בחירה מתוך כלל 

מיים בתנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל מחלקות הפקולטה. כל התלמידים ילמדו קורסים פנור
ש"ש, או קורסים  8ומחשבת ישראל במסגרת ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות בהיקף של 

 חלופיים באישור ראש החוג. 
 
 

 כומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ' ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסי 9.5* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 
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המחלקה לאמנות יהודית
 03-5318413, 052-2680798טל':   

 rachel.hanig@biu.ac.ilדוא"ל: 
Jewish.studies@biu.ac.il                

 jart.biu.ac.ilאינטרנט:  אתר
 ; facebook.com/Jewishart.biuפייסבוק: 

 47, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 
 

והבנה מעמיקה של האמנות היהודית והכללית. תוכנית הלימודים מקנים ידע נרחב 
הלימודים מכשירה את הסטודנטים לעסוק במחקר, בהוראה ובהדרכה במערכת החינוך, 
במוזיאונים, בגלריות ובמוסדות תרבות. בוגרי התואר הראשון יכולים להמשיך ללימודי 

, בהוראה, במחקר אמנות חזותית, במוזיאולוגיה -תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות 
ועוד. הסטודנטים מתמחים בהיסטוריה, פרשנות, הערכה ובביקורת האמנות. האמנות 
היהודית נלמדת לתקופותיה: מהעת העתיקה ועד לאמנות היהודית ישראלית ועכשווית, 

כתבי יד מאויירים, ספרים עבריים מודפסים, ציור ופיסול, אדריכלות תשמישי  ולסוגיה:
ו.במחלקה לומדים מגוון רחב של קורסים באמנות כללית ויהודית, קדושה, מיצג וידא

לדוגמא: מבוא לניתוח יצירות אמנות, אדריכלות בעולם היווני והרומי, אדריכלות בתי כנסת 
עתיקים, הרעיון המשיחי בימי הבניים וביטויו בכתב ובתמונה, ליאונרדו דה וינצ'י 

, דמות היהודי 16-וה 15-סנס במאות הומיכאלנגלו, מפירנצה לרומא: דרכי אמנות הרנ
, אמנות בתקופת השואה, תאורי הגוף 20-באמנות, הזהות היהודית באמנות המאה ה

הסובל באמנות, חושבים אמנות: מאפלטון עד לפוסט מודרניזם, זהות יהודית באמנות 
ים, פמינסטית. במסגרת לימודיהם הסטודנטים מסיירים במוזיאונים, גלריות, סטודיו של אמנ

 אתרים ארכיאולוגיים ועוד.

 

הכרת טכניקות  –במסגרת המחלקה ניתן ללמוד (לא חובה) סדנאות באמנות מעשית 
 שונות כגון: רישום וקליגרפיה, ציור והדפס, פיסול ועוד. 

 תנאי קבלה:
 תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי*.  .1
 קול דעת .פי שי-ראיון אישי עם ראש החוג, לבעלי נתונים גבוליים ועל .2
 בארבעה קורסים לפחות. 80לסטודנטים ותיקים: ממוצע ציונים של  .3
 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ראה להלן. .4

 
 
 

ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ'  9.5* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 
2. 
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 מבנה הלימודים:

 תואר ראשון
 ראשי.-ראשי מובנה, דו-ים בהיקף: מורחב, דוהלימודים מתקיימ

  ש"ש) 46( - מורחב
כל מסלולי הלימוד  -ביה"ס לחינוך  ;ש"ש) בשילוב עם המחלקות 25(  - ראשי מובנה-דו

 לרבות חינוך מיוחד, מנהיגות בניהול.
מערכות חינוך, יעוץ חינוכי, לימודי ארץ ישראל, ארכיאולוגיה,  

 אל, תולדות ישראל ויהדות זמננו,קרימינולוגיה, ספרות עם ישר
 מחשבת ישראל, פילוסופיה, לימודי מזרח תיכון, היסטוריה כללית, 
 ספרות משווה וגאוגרפיה. 

 ראשי.-ש"ש) עם כל מחלקה ממחלקות האוניברסיטה שיש לה דו 27(  -ראשי -דו
 
 

 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

מציעים תכנית של אפיק מעבר המחלקה לאמנות יהודית והאוניברסיטה הפתוחה 
לפחות  80לתלמידים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ובעלי ממוצע של 

 בקורסי האוניברסיטה הפתוחה.
 הסטודנטים יקבלו פטור מקורסים כמפורט להלן:

 
 הקורסים שנלמדו
באוניברסיטה 

הפתוחה

נקודות 
זכות

 
פטור מקורסים 

אילן-באוניברסיטת בר

 לדות האמנות:תו 10489
 מבוא כללי

2 2170401 ,2170101 

 2123201 1 אמנות הבארוק והרנסנס 10232
פטור מקורס בחירה בהיקף  1 אמנות בעידן טכנולוגי 10124

 של נקודת זכות אחת
קורסים נוספים בתחום האמנות שהסטודנט למד באוניברסיטה הפתוחה יוכרו לצורך קבלת 

למתקבלים ל: אילן: -אמנות יהודית באוניברסיטת ברפטור מקורסים במסגרת המחלקה ל
 נ"ז. 12עד להיקף של  – מורחב

 נ"ז 10עד להיקף של   ראשי-דו
 

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 ים הראשונה באוניברסיטה.חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימוד �
 

 תעודת הוראה
 ניתן לשלב לימודי תעודת הוראה באמנות יהודית החל משנת הלימודים השניה.

 
 תואר שלישי

 פרטים ניתן לקבל בטלפונים הרשומים לעייל.
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המחלקה ללימודי המזרח התיכון
 03-5317407טל' 

 03-7384168פקס': 
 mideast.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

 15, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 
 המחלקה ללימודי המזרח התיכון," - חפשו אותנו בפייסבוק

 "אילן-אוניברסיטת בר
 

הצעירים בישראל ויוצר אווירת אופיה המיוחד של המחלקה מושך אלינו את מיטב המוחות 
ישראלי". מדינת האיסלם של דאע"ש. גל -לימודים פוריה ומאתגרת. "הסכסוך הערבי

ההגירה שמציף את אירופה. סוגיית הגרעין האירני. משבר הנפט העולמי. מעמד האנשים 
במדינות האסלאם בתקשורת בעולם הערבי הם רק חלק מהנושאים שבהם עוסקת 

 אילן.-המזרח התיכון של אוניברסיטת ברהמחלקה ללימודי 
 

אילן), ניתן -בדף הפייסבוק של המחלקה (המחלקה ללימודי המזרח התיכון. אוניברסיטת בר
 להתעדכן במגוון הכנסים שהמחלקה מקיימת, לעקוב אחר הודעות ולבחון הצעות עבודה.

 
 תואר ראשון

 א.  תנאי קבלה
 מטרי*.תעודת בגרות ומבחן פסיכולמועמדים חדשים: 

קורסים  3אילן -תלמידים שלמדו במחלקות אחרות באוניברסיטת ברלסטודנטים ותיקים: 
 ומעלה.  80לפחות, וממוצע ציוניהם 

 
 ב.  מבנה הלימודים

 ניתן לבחור ללמוד מזרח תיכון באחד מתוך שלושת המסלולים הבאים:
 שעות שנתיות. 46: מקצוע מורחבלימודים בהיקף של 
 שעות שנתיות. 25: ראשי מובנה-מקצוע דו לימודים בהיקף של
 שעות שנתיות. 27: ראשי-מקצוע דולימודים בהיקף של 

 ראשי משמעו שהתלמיד לומד שני מקצועות ראשיים באוניברסיטה.-מקצוע דו
ראשי מובנה משמעו שהמחלקה ללימודי המזרח התיכון הגיעה להסכם עם -מקצוע דו

לשתי המחלקות. הסכם זה יקל על הסטודנט, מחלקה אחרת על תכנית לימודים משותפת 
שכן נעשה תיאום על מערכת השעות בין המחלקות. המחלקות עימם יש לנו שיתוף פעולה: 

קרימינולוגיה, תקשורת,  , לימודי מידע טכנולוגיות ואינטרנט,מדעי המדינה, לימודי מידע
הסטוריה כללית, ב.א. רב ערבית, תולדות ישראל, גיאוגרפיה, אומנות יהודית, לימודי א"י, 

 תחומי במדעי הרוח.
 
 

  .2ומעלה פטורים ממבחן הפסיכומטרי, ראה פרק תנאי קבלה עמ'  9.5*  מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 
 +30מועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה, יכולים לבדוק אפשרות קבלה דרך מכינת 
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 ג.  תכנית הלימודים
רחנות, מבוא לתולדות האסלאם, מבוא לתולדות מבוא למז –הרצאות מבוא  שנה א:

האימפריה העת'מאנית ומבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה. *סטודנט שלא פטור 
 מלימודי ערבית ילמד בשנה זו קורס ערבית למתחילים.

ניתנת האפשרות לסטודנט לבחור קורסים מתוך מגוון  -קורסים מתקדמים  שנה ב':
 עקב אחר דרישות המחלקה לכמות הקורסים הנדרשת.המתפרסם מדי שנה ותוך מ

דוגמאות לקורסי בחירה: מלחמת האזרחים בסוריה, ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך 
ישראלי. סוגיות בלבנון המודרנית. *סטודנט שלא פטור מלימודי ערבית ילמד בשנה -הערבי

 זו קורס ערבית למתקדמים.
למדו זאת סיימים תואר ראשון בשנתיים יסמינריונים (אנשי צבא ומשטרה המ שנה ג':
 תלמידי מקצוע מורחב ילמדו קורס בערבית קלאסית וקורס בערבית מודרנית.’). בשנה ב

 

 ד.  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

מיועד לסטודנטים המעוניינים להתחיל את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ולנסות 
 אילן.-רסיטת ברלהתקבל לשנה"ל השניה באוניב

 לפחות בכל קורס. 75על הסטודנט ללמוד את שלושת הקורסים של האו"פ שלהלן ולהשיג ציון 
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה יוכר כתחליף לקורס מבוא  10109

 19-103-01למזרח התיכון בעת החדשה 
 ירה בעת החדשההמזרח התיכון בין מלחמות עולם, יוכר כתחליף לקורס בח  10425
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת, יוכר כתחליף לקורס מבוא לתולדות   10432

 .19-101-01האסלאם 
 

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 הראשונה באוניברסיטה. חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים �
 

 לאתר אפיק מעבר של האוניברסיטה הפתוחה: 
http://www.openu.ac.il/afik/BIU_judaism.html#a9 

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 ת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם.בבחינ 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 תארים מתקדמים
פרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 

 ובאתר האינטרנט.

_____________________________________________________________ 
 70יחידות בציון  5ומעלה או  80יחידות בציון  4*סטודנט ששפת אימו ערבית או בעל בגרות בערבית בהיקף 

 ומעלה פטור מקורס ערבית למתחילים ומתקדמים.
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 למדעי הרוח
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 פילוסופיה המחלקה ל
 03-5318256טל' 

 03-7384109פקס' 
 Philosophy.Dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

 207, חדר 2ה , קומ1002מיקום: בנין 
 

 מבוא
ים השכלה יסודית בתולדות סטודנטהן שלוש: להקנות ל המחלקהמטרות לימודי 

יה השונים, להעניק להם שליטה בכלים אחדים של ניתוח פילוסופי הפילוסופיה על זרמ
 ולהציג בפניהם את הבעיות המרכזיות בתחומי הפילוסופיה של ימינו.

השלמה לתחומים אחרים והן ככמבוא להשכלה פילוסופית  הןלימודים אלה משמשים 
  .הטבע, החברה והרוחהיהדות, במדעי 

 

 תואר ראשון
 

 תנאי קבלה 
 חדשיםלמועמדים 

 . תעודת בגרות1
 מבחן פסיכומטרי* .2
 

 לסטודנטים ותיקים
 ומעלה. 70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -. למדו באוניברסיטת בר1
ציוני  פי-. סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על2

 תעודת בגרות וציון פסיכומטרי*.
 

 מסלולי לימודים
ראשי מובנה, מסלול ישיר -ראשי, דו-הלימודים בפילוסופיה מתקיימים במסלולים הבאים: דו

 לתואר שני.
 
 ראשי -מסלול דו .א

. מתוכן על הסטודנט לקחת חלק שעות שנתיות 27במסלול זה הסטודנט נדרש ללמוד 
 בקורסי חובה, בחירה, שני קורסים בדגש על הדרכה אישית ולהגיש שני סמינריונים. 

 
 
ינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה ומעלה פטורים מבח 9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 ראשי מובנה -ב. מסלול דו
שעות  25מסלול זה מיועד למעוניינים ללמוד בשתי מחלקות שיש ביניהן קרבה מסוימת, 

 שנתיות בכל אחת. 
 צירוף זה מאושר ללומדים במחלקה לפילוסופיה בצירוף עם המחלקות: 

, אמנות יהודית, ספרות עם ישראל, ויהדות זמננו תולדות ישראלתושבע"פ, תנ"ך, תלמוד, 
ספרות משווה, לימודים קלאסיים, צרפתית, מחשבת ישראל, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, 

  ומדעי המוח. כללית היסטוריה, ערביתתרבות צרפת, 
להשלמת חובות התואר יידרש הסטודנט במסגרת לימודיו לקחת חלק בקורסי חובה, 

 בחירה, שני קורסים בדגש על הדרכה אישית ולהגיש שני סמינריונים.
 

 תארים מתקדמים
 

פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה ובאתר המחלקה לפילוסופיה:

http://philosophy.biu.ac.il.
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 המחלקה לספרות משווה
 03-5318281טל' 

 03-7384008פקס' 
 comlit@biu.ac.ilדוא"ל: 
 105, חדר 1ה , קומ1005מיקום: בנין 

 
 מבוא .א

 המחלקה שואפת להדריך את התלמידים ולהקנות להם ידע בעיקר בתחומים הבאים:
קר לסוגות (ז'אנרים), זרמים, אסכולות ויצירות מופת גישה היסטורית ביקורתית, בעי .1

 של ספרויות שונות בתקופת שיגשוגן והשפעתן על כיווני התפתחות בספרות העולם.

התפיסות השונות של הספרות המשווה (האסכולה הצרפתית, האסכולה האמריקאית,  .2
 האסכולה הגרמנית ואחרות).

ות; סטרוקטורליות, נושאים השיטות השונות בחקר הקשרים בין ספרויות שונ .3
ומוטיבים בגלגוליהם על פני דורות. בהשוואות אלה ייחקרו השפעות, הקבלות, 
הבדלים וניגודים. בחקר ההשפעות יובהרו במיוחד הסיבות והרקע לקליטתן, צורת 
קליטתן וסיגולן בספרות או ביצירה המושפעת. הכוונה היא להשפעות ספרותיות 

ת מן העבר, כגון: מסורת הסוגות של יוון ורומי, זרמים באותה תקופה וגם להשפעו
בספרות האירופית או האמריקאית. דגש מיוחד יושם  וארכיטיפיםואסכולות; מיתוסים 

על קשרי ההשפעות בין הספרות העברית החדשה לבין ספרויות אחרות. ייחודה של 
 רונית.המחלקה היא בעבודות מחקר בנושאים אלה מתוך גישה דיאכרונית וסינכ

התיאוריה של הספרות, עקרונות בפרוסודיה, הביקורת לתקופותיה ולמגמותיה  .4
לימודים אלה יאפשרו לתלמידים לקבוע את דרכם במחקר  ופרקים באסתטיקה.

 ובבקורת, בניתוח טקסט ובפרשנותו.
במסגרת המחלקה קיימים לימודים לתואר ראשון, לימודים במסלול לימודים לתעודת 

 ם לתואר שני (מסלול א' או ב') ולתואר שלישי.הוראה ולימודי
 
 

 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון .ב

 למועמדים חדשים:
 . מבחן פסיכומטרי*.2           .תעודת בגרות . 1
 

 לסטודנטים ותיקים:
 ומעלה. 70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -למדו באוניברסיטת בר .1
פי -דרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו עלסטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנ .2

 ציוני תעודת הבגרות וציון פסיכומטרי*.
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 ג. מסלולי הלימוד
 ראשי.-אשי מובנה, דור-מורחב, דו לימודי התואר הראשון מתקיימים במסלולים הבאים:

 
 מסלול מורחב

 .שעות שנתיות 46 דרישות הלימודים:
הניתן ש"ש),  2-(המזכה בללמוד בשנה הראשונה את הקורס "תולדות הספרות"  חובה

 .12:00-14:00 ביום ה' בין השעות
 או קורס אחר שיקבע ע"י המחלקה. 33-097-01החיים כסיפור" ”קורס  –חובה נוספת 

 
 מובנה ראשי-מסלול דו

תרבות צרפתית, שעות שנתיות בצירוף עם המחלקות הבאות: ספרות עם ישראל,  25
ת, ערבית פילוסופיה, לימודים קלאסיים, היסטוריה כללי ספרות אנגלית, מוזיקה, צרפת,

 ואמנות יהודית. ייתכנו שילובים חדשים בעתיד.
הניתן ש"ש),  2-(המזכה בללמוד בשנה הראשונה את הקורס "תולדות הספרות"  חובה

 .12:00-14:00 ביום ה' בין השעות
 או קורס אחר שיקבע ע"י המחלקה. 33-097-01החיים כסיפור" ”קורס  –חובה נוספת 

 
 ראשי -מסלול דו

 שעות שנתיות.  27שעות שנתיות בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה, המציעה מסלול של  27
הניתן ש"ש),  2-(המזכה בהספרות"  ללמוד בשנה הראשונה את הקורס "תולדות חובה

 .12:00-14:00 ביום ה' בין השעות
או קורס אחר שיקבע ע"י המחלקה. 33-097-01החיים כסיפור" ”קורס  –חובה נוספת 

 
 הערה

להכשרת מורים ') ביחידה בבכל המסלולים הנ"ל אפשר ללמוד במקביל (החל משנה 
ה כראשי או כמורחב לא יצטרך תלמיד אשר ילמד ספרות משוו לקראת תעודת הוראה.

 להשלים קורסים מספרות משווה, עבור תעודת הוראה.
 נ"ז, יש להשלים קורסי העשרה. 64-אם לא מגיעים ל

 
 מסלול ישיר לתואר שני

סטודנטים בשנה ב' ומעלה בעלי הישגים גבוהים יכולים להתקבל למסלול מיוחד זה. פרטים 
 במזכירות המחלקה.

 
 תארים מתקדמים

קה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי (לפרטים נוספים במחלקה או המחל
 בספר מערכת השעות למדעי היהדות והרוח).
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המחלקה ללימודי מידע
 03-5318351טל' 

 information-science.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 
 5, חדר 502/3מיקום: אזור מורשת ישראל 

 
 מבוא

 
 מטרות המחלקה: 

 
ובספריות. תחום  לקיים לימודים בלימודי מידענות המכשירים מידענים במרכזי מידע

המידענות עוסק בארגון מידע, הפצת מידע, דליית מידע, איתור מידע ועיבוד מידע. ריבוי 
המידע בעקבות התפתחות רשת האינטרנט יצר צורך במידען הבקי ברזי הטכנולוגיה, 

 בשפות חיפוש ובארגון המידע.  
ומומחי  front-end לקיים לימודים בלימודי טכנולוגיות אינטרנט המכשירים מפתחי ווב

של  דיגיטל שישתלבו בחברות הייטק ובתעשייה. תחום זה מתמקד בהיבטים החדשים
 טכנולוגיות המידע באינטרנט. 

ארגון, אחזור ואיתור  -בתחום זו יוכשרו הסטודנטים במיומנויות הבסיסיות של מדעי המידע 
ובטכנולוגיות אינטרנט  מידע. בנוסף לכך, תהיה התמקדות מיוחדת בטכנולוגיות מידע בכלל

 בפרט. 
הלימודים בתואר הראשון מקנים כישורים לבוגרים להמשיך ללימודי תואר שני בהיבטים 

 המחקריים של התחום.
 
 

 תנאי קבלה תואר ראשון

 
 למועמדים חדשים: 

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.
 ראיון אישי בשעת הצורך.

 
 
 
 
 

ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי  9.5* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 
 .2קבלה עמ' 
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 מבנה הלימודים
 

 מידענות וטכנולוגיות אינטרנט: -מסלולי תואר ראשון של לימודי מידע 
מלימודים במחלקה ללימודי מידע המשלבים בין תחום  לימודי מידע מורחב: התואר מורכב

 ת.לתחום המידענו טכנולוגיות האינטרנט
במחלקה ללימודי  מורכב מלימודים : התואר ש"ש 27  ראשי לא מובנה-לימודי מידע דו
יחד עם לימודים במחלקה אחרת  ש"ש,  27  דו ראשי לא מובנה מידע במסלול
 27מינימום  ,בתנאי שנלמדים בה מכל מחלקות האוניברסיטה ניתן לשלב -באוניברסיטה 

 .  ש"ש
במחלקה ללימודי מידע  מורכב מלימודים התואר :ש"ש 25  לימודי מידע דו ראשי מובנה

למזרח תיכון / היסטוריה /  במחלקה ש"ש יחד עם לימודים 25  דו ראשי מובנה במסלול
 ש"ש. 25 לימודים קלאסיים

 
שעות, או פרוייקט גמר  100עבודה מעשית (סטאז') בהיקף של  יש חובת לתואר ראשון 

 כנסים, מחקרים ובקולקויום.בהיקף דומה. כמו כן, חובה להשתתף ב
 
 

 תארים מתקדמים
 

פרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 
 ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה להיסטוריה כללית

 03-5318390טל' 
 03-5918390פקס' 

 general-history.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 
http://history.biu.ac.il/ 

 214, חדר 2, קומה 410מיקום: בנין 
 

וזרמים היסטוריים ולעמוד על פיתוח יכולת התלמיד להבין תהליכים  -מטרת החוג 
 התפתחויות פוליטיות, כלכליות, חברתיות, רוחניות ועל קשרים בין חלקי עולם שונים.

 
 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:
 תעודת בגרות. .1
 מבחן פסיכומטרי*. .2
 

 לסטודנטים ותיקים:
 ומעלה. 70מוצע ציוניהם קורסים לפחות, ומ 5אילן -למדו באוניברסיטת בר .1
פי -סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על .2

 ציוני הבגרות ומבחן פסיכומטרי*. 
 

 מבנה הלימודים

 אפשרויות התמחות:
 א. מורחב

צירוף לימודים עם המחלקות למדעי המדינה, תולדות ישראל ויהדות  -מובנה ראשי-ב. דו
ננו, מחשבת ישראל, לימודים קלאסיים, ספרות משווה, פילוסופיה, גיאוגרפיה, לימודי מידע, זמ

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אמנות יהודית, לימודי המזרח התיכון, תנ"ך, תרבות צרפת,
 צרפתית, ערבית וב.א. רב תחומי במדעי הרוח. 

מקצוע ראשי, כאשר התלמיד ילמד תכנית זו מיועדת למעוניינים להשתלב בשתי מחלקות כ
 ש"ש בכל מחלקה. 25-26בשתי המחלקות בהיקף של 

 
ראשי לא מובנה, התלמיד ילמד -בצרוף עם מחלקה אחרת שיש לה היקף דו -ג. דו ראשי 

 ש"ש. 28בכל מחלקה בהיקף של 
 
 
רק תנאי קבלה ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פ 9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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תכנית הלימודים:
 ש"ש בכל תקופה. 4אותם יש ללמוד בשנה א'.  – ותרגילי מבוא קורסי מבוא א.  .1

 אותם יש ללמוד בשנה א'. - קורסי עזר ב. 
את הקורס 'תולדות הרעיון המדיני' ניתן ללמוד גם דרך המחלקה למדעי 

זה, תלמידים הלומדים בשתי המחלקות ילמדו קורס המדינה אולם במקרה 
 ש"ש במחלקה להיסטוריה. 2בחירה נוסף בהיקף 

 כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים: - קורסי בחירה .2
בקורסים אלו חייבים בבחינה בלבד וניתן לחלק אותם על פני שלוש  –הרצאות  א.   

 רישות בכל מסלול.שנות הלימודים. מספרם נקבע לפי הד
יש ללמוד אותם  משנה ב', מספרם נקבע לפי הדרישות בכל   – פרוסמינריונים ב.

 מסלול.
המחלקה מאפשרת לסטודנטים ללמוד סמינר החל משנת לימודיהם  - סמינריונים .3

 השניה במחלקה בתנאי שקיבלו ציון עובר בכל קורסי היסוד והעזר.
לדות ישראל. הסטודנטים יוכלו ללמוד במסגרת כל הסטודנטים חייבים בקורס בתו .4

 לימודי יסוד ביהדות קורס בתולדות ישראל ויהיו פטורים מקורס זה.
 

 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה
נ"ז) מתוך רשימת הקורסים שלהלן.  18על הסטודנט ללמוד באו"פ שלושה קורסים (ס"ה  

ה בכל קורס. כל קורס יקנה לסטודנט ומעל 70יש ללמוד קורס אחד בכל תקופה ולהשיג ציון 
 נ"ז במחלקה. כמו כן עליהם לעמוד בדרישות אפיק המעבר למחלקה נוספת. 2
 (במקרה של קורסים שאינם מופיעים ברשימה שלהלן, יידון כל מקרה לגופו). 

 
 (יש לבחור קורס אחד) העת העתיקה

 רומא: אימפריאליזם ואימפריה 10473 
 יוון הקלאסית 10110 

 
 מי הבינייםי 
 ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים. 10436 

 
 (יש לבחור קורס אחד) עת החדשה

 אירופה ערש הלאומיות 10403 
 1830-1760עידן המהפכות  10217 
 18 -הגות ואומנות באירופה במאה ה –תרבות ההשכלה  10282/10463 
 סוגיות בחקר הלאומיות 10374 
 20 -קרטיות ודיקטטורות במאה הדמו 10223 
 )1991-1917מדיניות החוץ של בריה"מ מלנין לגורבצ'וב ( 10431 

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 ברסיטה.חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוני �
 

 תארים מתקדמים
פרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 

 ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה לערבית
 03-5318374טל' 

 arab.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 
 arabic.biu.ac.il: אתר המחלקה

 308, חדר 3ה , קומ1004שפות ע"ש קורט מיקום: בנין 
 
 

 מבוא
ת הלימודים במחלקה לערבית היא להקנות לתלמידים היכרות עמוקה ורחבה עם מטר

 השפה הערבית, הספרויות שנכתבו בשפה הערבית, והתרבות הערבית.
תחומי הלימוד במחלקה פורשים בפני התלמידים מגוון רחב של נושאים ובהם: ספרות 

היהודית. במהלך -מודרנית וקלאסית, הגות ותרבות אסלאמית, שפה ובלשנות, הערבית
ית המאפשרת להם לקרא הלימודים קונים תלמידי המחלקה מיומנות גבוהה בשפה הערב

יצירות ספרות מודרנית וקלאסית מרחבי העולם הערבי, ספרות תורנית  את הקוראן במקורו,
 ועוד.יהודית -וקראית שנכתבה בערבית

 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון
 תעודת בגרות  .1
 1*ימבחן פסיכומטר . 2
 ות הבגרות הישראליות.יחידות לימוד לפחות בבחינ 4ידיעת הלשון הערבית בהיקף של  .3

שנבחנו , או 80יחידות וקיבלו ציון  4מועמדים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 
מועמדים שלא  , פטורים מבחינת הכניסה המחלקתית.70יחידות וקיבלו ציון  5 בהיקף של

 בחינת לתאום .בחינת כניסה מחלקתיתלמדו ערבית ברמת בחינת הבגרות הנ"ל ייבחנו ב
 אלימלך גאולה"ר ד, הכניסה בחינת על האחראית עם קשר ליצור יש, למחלקה סהכני

יח"ל לבגרות, יכולים  5-4מועמדים שלא למדו ערבית בהיקף . 03-5317840: בטלפון
לפחות. הקורס  80להתקבל למחלקה לאחר שיעברו את הקורס "ערבית למתקדמים" בציון 

 לפנות למזכירות המחלקה. מתקיים מדי שנה גם בחופשת הקיץ. לפרטים נא
   

תלמידים שאין להם תעודת בגרות ישראלית חייבים ללמוד קורס אחד בלשון עברית (מלבד 
הבעה) וקורס אחד בספרות עם ישראל. בוגרי בתי ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם 
ערבית, חייבים בקורס אחד לפחות של הבעה עברית בשנה הראשונה ללימודיהם.  הצלחה 

 תנאי למעבר לשנה ב'. היאזה  בקורס
 

 

 

ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  1*
 2 עמ'

 
 
 

79



 
 

 טע"פרטי מידע תש
 

  

  

 מבנה הלימודים
 ראשי.-דוומובנה  ראשי-דו הלימודים במחלקה לערבית מתקיימים במסלולים: מורחב,

דקדוק  ,מבוא לדת האסלאם ,מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים הנלמדים: הנושאים
קוראן  ,מודרניתשירה  ,פרוזה מודרניתהיסטוריה,  ,שירה קלאסית ,פרוזה קלאסית ,ותחביר

פרקים מן הספרות  ,פרקים בתורת הלשון הערבית ובתולדותיה ,הגות דתית ,ופרשנותו
, הבעה בע"פ ובכתב, סוגיות חברה משטר ותקשורת בעולם הערבי ,היהודית-הערבית

 תולדות המדעים והפילוסופיה בעולם הערבי בימי הביניים.
 

 מסלול מורחב
סמינריונים ושלוש עבודות -שעות שנתיות, הכוללות כתיבת שני פרו 46 הדרישות:

 .למפורט בתקנון המחלקהמספר קורסי מיומנות בהתאם ל , וזאת בנוסףסמינריוניות
שעות במחלקות בעלות זיקה אקדמית למחלקה  6במקרים מיוחדים ניתן ללמוד עד 

ל מקרה, הסטודנטים נדרשים ראשי מובנה"). בכ-לערבית (כמפורט להלן, בסעיף "מסלול דו
 המחלקה בעניין, טרם ההרשמה לקורסים במחלקות אחרות. תלפנות לראש

ומעלה,  85תלמידי המסלול המורחב שממוצע ציוניהם בסוף סמסטר א' של שנה ב' הוא 
רשאי להצטרף בשנות לימודיהם השלישית למסלול הישיר לתואר שני. תלמידים אלה 

ש"ש). תלמידי מסלול  46ש"ש (במקום  38ורחב בהיקף של יסיימו לימודיהם במסלול המ
 סמינר ושלוש עבודות סמינריוניות.-זה יכתבו שתי עבודות פרו

בפרק המחלקה לערבית בידיעון לתארים -פרטים לגבי המסלול הישיר לתואר שני
 מתקדמים וכן, ניתן לפנות למזכירות המחלקה.

 
 ראשי מובנה-מסלול דו
סמינריון ושני סמינריונים, וזאת בנוסף -, הכוללות כתיבת פרויותשעות שנת 27 הדרישות:

ראשי המובנה -למספר קורסי מיומנויות בהתאם למפורט בתקנון המחלקה. המסלול הדו
מתקיים עם המחלקות הבאות: לימודי המזרח התיכון, ספרות משווה, לשון עברית ולשונות 

, תנ"ך, היסטוריה כללית, לימודי ארץ שמיות, תולדות ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל
 ישראל, תרבות צרפת, צרפתית ופילוסופיה. -ישראל וארכיאולוגיה, ספרות עם

 המזרח התיכון עם המחלקה ללימודי –ראשי מובנה-המחלקה ממליצה במיוחד על מסלול דו
  .ועם המחלקה לספרות משווה

 לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות המחלקה לערבית.
 

 ראשי -ול דומסל
סמינריון ושני סמינריונים, וזאת בנוסף -שעות שנתיות הכוללות כתיבת פרו 29 הדרישות:

 מחלקות עם מתקיים זה מסלול. המחלקה בתקנון למפורט בהתאםלמספר קורסי מיומנות 
-דו"מסלול  בסעיף לעיל(ראו  לערבית למחלקה אקדמית זיקה בעלות שאינן באוניברסיטה

 ").מובנהראשי 
 .לערבית למחלקה לפנות נא נוספים פרטיםל
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 לבלשנות וספרות אנגליתהמחלקה 
 03-5318238טל' 

 03-7384026פקס' 
 english.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

 203, חדר 404מיקום: בנין 
 א. מבוא

 . ספרות 1
 הקורסים הנלמדים במסלול זה באים להשיג מספר מטרות:

 ידע בהתפתחות ההיסטורית של הספרות האנגלית והאמריקאית. א.

 יכולת ניתוח טקסט ספרותי. ב.
, כגון: בלשנות, הסטוריה,  הבנת היחס בין הפרשנות הספרותית לבין תחומים קרובים ג.

 פילוסופיה, פסיכולוגיה, אומנויות וכו'.
על מנת להשיג מטרות אלו, ילמד התלמיד מגוון קורסים הסוקרים את התקופות  
ההיסטוריות השונות; הממוקדים בסופרים מרכזיים אחדים והבודקים שיטות ניתוח 

מודלים בכלל, ובאה ספרותית ספרותיות שונות. כן ישתלם התלמיד בתחומים הנוגעים לקרי
של חשיבה בפרשנות בת זמננו בפרט. בסמינריונים המתקדמים יישם התלמיד את ידיעותיו 

 ואת שיטות הניתוח השונות אשר רכש.
 
 . בלשנות 2

הקורסים הנלמדים במסלול זה בוחנים את הבלשנות מכמה בחינות: חברתית, חינוכית, 
 .קוגניטיבית ותאורטית

תחביר, סמנטיקה,  כוללים: בתחום הבלשנות התיאורטית, נריונים הנלמדיםהקורסים והסמי
 .וחקר השיח מורפולוגיה ,פונולוגיהפרגמטיקה, 

סוציולינגויסטיקה, פסיכולינגויסטיקה, נלמדים קורסים בתחומי:  בלשנות שימושית במסגרת
 רכישת שפה, דו לשוניות ולקויות שפה.

 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות, מבחן פסיכומטרי.
 

 במקצוע האנגלית בבגרות. 80יח"ל בציון  5עדיפות תינתן לבעלי 
 

 מותנה בציוני סוף שנה א' המשך לימודים
התאם לקבלת תלמידים, ב המדורמותנה באישור  מעבר ממסלול למסלול בתוך המחלקה

 .לציונים ובאישור ראש המחלקה
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 ג. מבנה הלימודים

 :מסלולים לקראת התואר הראשון 5 המחלקה מציעה
  מורחב -בלשנות  .1

 שעות שנתיות. 46סה"כ:  
 משולב עם ספרות -תת מסלול בלשנות מורחב .2

 שעות שנתיות בספרות 16-סה"כ שלושים שעות שנתיות בבלשנות ו 
 לא מובנה ראשי-בלשנות דו . 3

 שעות שנתיות. 28סה"כ:  
  בעברית -לתרבות צרפת ראשי מובנה עם המחלקה -דובלשנות  .4

 .שעות שנתיות בתרבות צרפת 25 -שעות שנתיות בבלשנות ו 26סה"כ  
 בלשנות וספרות דו ראשי מובנה תוך מחלקתי .5

 שעות שנתיות בכל מגמה. 26מכסת השעות  
 שעות שנתיות. 52סה"כ:  

 דו ראשי מובנה עם מדעי המוח בלשנות .6
  מורחב -ספרות  .7

 תיות.שעות שנ 46סה"כ:  
 משולב עם בלשנות -תת מסלול ספרות מורחב .8

 שעות שנתיות בבלשנות. 16-שעות שנתיות בספרות ו 30סה"כ  
 שעות שנתיות. 28סה"כ:  לא מובנה ראשי-ספרות דו .9

 שפה וספרות צרפתית -לתרבות צרפת ראשי מובנה עם המחלקה-ספרות דו . 10
 יות בתרבות צרפת.שעות שנת 25-שעות שנתיות בספרות ו 26סה"כ  

 בעברית -ראשי מובנה עם המחלקה לתרבות צרפת-רות דוספ . 11
 שעות שנתיות בתרבות צרפת. 25-ושעות שנתיות בספרות  26סה"כ  

 ראשי מובנה עם המחלקה לספרות משווה -ספרות דו . 12
 שעות שנתיות בספרות משווה. 25-שעות שנתיות בספרות ו 26סה"כ  

 
על כל סטודנט  רשאים ללמוד תעודת הוראה. בכל המסלוליםומדים סטודנטים הלהערה: 

לקראת קבלת תעודת הוראה, לברר את מעמדו כל שנה עם האחראים, הן  הלומד במחלקה
 במחלקה לאנגלית והן בבית הספר לחינוך.

 

 תארים מתקדמים
ם פרטי –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה לתרבות צרפת

     03-5318232:טל'
french.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 

 http://french.biu.ac.ilאתר האינטרנט: 
 306, חדר 3, קומה 1004מיקום: בנין 

 
 א. מבוא

רות במחלקה שתי מגמות: המגמה לתרבות צרפת (לימודים בעברית) והמגמה לשפה וספ
 צרפתית (הלימודים בצרפתית).

להקנות ידע בתרבות צרפת ובספרותה וכן בתרבות  המגמה לתרבות צרפתמטרת 
פרנקופונית. הסטודנט ירכוש במהלך התואר ידע בסיסי בשפה הצרפתית, שיאפשר לו 

 לקרוא טקסטים מדעיים וספרותיים בשפה זו.
(פרנקופונים) או למי  מתאימה לדוברי השפה מבית לשפה וספרות צרפתיתהמגמה 

שמעוניין ללמוד את השפה על בוריה. במגמה זו ירכוש הסטודנט ידע בספרות, בלשנות, 
 חקר השיח ותרבות צרפתית פרנקופונית וישפר את השליטה בצרפתית כתובה ומדוברת.

 
 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 .תעודת בגרות .1

 *מבחן פסיכומטרי .2

מבחן כניסה בצרפתית. .3

 
בחינת הכניסה חובת ועמדים הנכללים באחת הקבוצות שלהלן יהיו פטורים מהמ

 בצרפתית:
 בעלי תעודת בגרות מצרפת או מארץ אחרת דוברת צרפתית. .1
 יחידות בתעודת בגרות ישראלית. 5או  4ומעלה בצרפתית ברמה של  80בעלי ציון  .2
רי קורסי צרפתית של בעלי תעודת בגרות ישראלית ללא ציון בצרפתית, שהינם בוג .3

(הבעה בכתב, הבעה  או קורס לשיפור הלשון 90המחלקה: קורס למתקדמים בציון 
 לפחות. 85בציון בע"פ) 

סטודנטים שאין להם כל ידע בצרפתית ושרוצים ללמוד במסלול "תרבות צרפת  .4
 בעברית"

מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים הרשומים לעיל, יפנו ישירות למחלקה  .5
 לצורך דיון באפשרות קבלתם ויעברו בחינות כניסה.

 
 
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 תאריכי בחינת הכניסה המחלקתית:

  03-5318232לתאום בחינת כניסה למחלקה יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה בטל' 
 .french.dept@biu.ac.ilל  ובמיי

 
 לסטודנטים ותיקים:

 80קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -סטודנטים שלמדו באוניברסיטת בר .1
 ומעלה, ועמדו בהצלחה בבחינת הכניסה בצרפתית (ראה לעיל).

פי -סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על .2
 ודת הבגרות, ציון פסיכומטרי ומבחן כניסה בצרפתית (פרטים ראה לעיל).ציוני תע

 
 

 ג. מבנה הלימודים:
 

 תואר ראשון
 .ראשי מובנה-דוו ראשי-דוהמסלולים הבאים: מורחב, מאחד בניתן להתמחות 

 
 (רק במגמת שפה וספרות צרפתית) מסלול מורחב .1

 מקצוע זה פוטר את הסטודנט מהתמחות במחלקה אחרת. 
 הדרישות: 
 שעות שנתיות מחולקות כדלהלן:  46 

קורסי מיומנות לשיפור השליטה בלשון (הבעה בכתב, הבעה בע"פ, מסלול נפרד  -
 לדוברי צרפתית שפת אם)

 3קורסים לרכישת ידע ושיטות מחקר בספרות, בלשנות ותרבות (כולל   -
 סמינריונים)

  
 
 שפה וספרות צרפתית - ראשי-דו מסלול  .2

 הדרישות: 
 שעות שנתיות מחולקות כדלהלן:  27 
קורסי מיומנות לשיפור השליטה בלשון (הבעה בכתב, הבעה בע"פ, מסלול נפרד  - 

 לדוברי צרפתית שפת אם).
 2תרבות (כולל ו קורסים לרכישת ידע ושיטות מחקר בספרות, בלשנות - 

 סמינריונים).
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אנגלית המחלקות:  (בשילוב עם שפה וספרות צרפתית - ראשי מובנה-דו .3
, ספרות, אנגלית בלשנות, ערבית, היסטוריה כללית, לימודי מידע, ספרות משווה

 )פילוסופיה כללית, מחשבת ישראל ולימודים קלאסיים
 הדרישות: 
 שעות שנתיות מחולקות כדלקלן:  25 
 דקורסי מיומנות לשיפור השליטה בלשון (הבעה בכתב, הבעה בע"פ, מסלול נפר   -        

 לדוברי צרפתית שפת אם).
 2תרבות (כולל ו קורסים לרכישת ידע ושיטות מחקר בספרות, בלשנות   - 

 סמינריונים).
 
 תרבות צרפת בעברית -ראשי -דומסלול  .4

 הדרישות: 
 שעות שנתיות מחולקות כדלהלן: 27 
קורסי מיומנות לשיפור השליטה בלשון (צרפתית למתחילים וצרפתית  - 

 וד).למתקדמים וע
 סמינריונים). 2קורסים לרכישת ידע ושיטות מחקר בספרות ותרבות (כולל  - 

 
אנגלית (בשילוב עם המחלקות:  תרבות צרפת בעברית - ראשי מובנה-דו  . 5

פילוסופיה כללית, , בלשנות, אנגלית ספרות, ערבית, היסטוריה כללית, ספרות משווה
 ).מחשבת ישראל ולימודים קלאסיים

 הדרישות: 
 מחולקות כדלהלן:       שעות שנתיות  25 
קורסי מיומנות לשיפור השליטה בלשון (צרפתית למתחילים, צרפתית למתקדמים   -       

 ועוד).
 סמינריונים). 2קורסים לרכישת ידע ושיטות מחקר בספרות ותרבות (כולל   - 

 
 :תעודת הוראה בצרפתית

 אביב.לימודי תעודה מתבצעים כיום באוניברסיטת תל 
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 אקדמי תואר ללא תעודה לימודי
 

המחלקה לתרבות צרפת מציעה קורסי שפה בצרפתית, לפי רמות. הקורסים מיועדים לקהל 
לימודים לתואר אקדמי אך מבקש לרכוש ידיעות בשפה הצרפתית, הרחב, שאינו מעוניין ב

צרפתית למתחילים, צרפתית או לשכלל את ידיעותיו בשפה. הקורסים המוצעים: 
 .למתקדמים, הבעה בכתב ובעל פה בכל הרמות, ועוד

 
 

 כשפה זרה (ללא מתמחים) צרפתית 
שונות, שישמשו ככלי  צרפת מקיימת גם קורסים ללא מתמחים ברמותתרבות המחלקה ל

 עזר להתמחות בתחומים אחרים, בהתאם לשטח ההתמחות של התלמידים.
 שעות שנתיות. 4 -מתחילים 

 שעות שנתיות. 4 -מתקדמים 
 שיפור מיומנויות שפה

  1הבעה בכתב ובעל פה 
 2הבעה בכתב ובעל פה 
 3הבעה בכתב ובעל פה 
 4הבעה בכתב ובעל פה 
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לימודים קלאסיים
 03-5318231טל' 

 Classic.Dept@biu.ac.ilכתובת אלקטרונית: 
 /www.biu.ac.il/hu/clאתר התכנית: 

 17, חדר 502/3מיקום: אזור מורשת ישראל 
 

 א. מבוא

ספרות, היסטוריה, אומנות, המחלקה עוסקת בעולם היווני והרומי העתיק על כל היבטיו: 
חברה וכל הקשור בהם. הלימודים מתבססים בעיקר על קריאת יצירותיהם של היוונים 
והרומאים בשפת המקור או בתרגום. בכך התלמיד בא במגע ישיר עם שתי התרבויות 

 הגדולות העומדות (יחד עם היהדות) ביסוד התרבות המערבית המודרנית.
 

 אר ראשוןב. תנאי קבלה ללימודי תו

 למועמדים חדשים:
 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*

 לסטודנטים ותיקים:
ומעלה (לתוכנית  70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -למדו באוניברסיטת בר .1

ומעלה). סטודנטים ממוסדות אחרים יתקבלו עפ"י  80מסלול ישיר לתואר שני: 
 החלטת המחלקה בהתאם להישגיהם.

ם שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על פי סטודנטי .2
 ציוני הבגרות וציון פסיכומטרי*

  
 ג. מבנה הלימודים

 לימודי המחלקה מתחלקים לשלוש חטיבות התרכזות:
 לשון וספרות יוונית. א. 
 לשון וספרות רומית. ב. 
 תרבות יוון ורומי. ג.

לבחור בין חטיבת תרבות, שבה הדגש הוא על קריאה במסגרת הלימודים במחלקה ניתן 
רחבה יותר ודיון בשאלות ספרותיות, היסטוריות, פילוסופיות וחברתיות, ובין חטיבת 

 השפות, אשר משלבת נושאים אלה עם לימודי השפה היוונית או הלטינית.
הלימודים בכל החטיבות מתקיימים בשפה העברית, אלא שבחטיבות א' וב' הקורסים 

בוססים על קריאה במקור (בחטיבה א' בטקסטים יווניים, ובחטיבה ב' בטקסטים לטיניים). מ
 בחטיבה ג' קריאת הטקסטים היא בעברית.

 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 מסלולי הלימוד

 :לתואר ראשון בהיקףניתן ללמוד לימודים קלאסיים 
 מורחב (חד חוגי)

 ראשי מובנה-דו
 ראשי -דו
 

 מסלול דו ראשי מובנה נלמד בשיתוף עם המחלקות הבאות:
 היסטוריה כללית �
 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה �
 לשון עברית �
 ספרות משווה �
 ספרות עם ישראל �
 מחשבת ישראל �
 פילוסופיה  �
 תולדות ישראל ויהדות זמננו �
 תלמוד/תושב"ע �
 נ"ךת �
 תרבות צרפת �
 צרפתית �
 גיאוגרפיה �
 במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך –חינוך  �
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה למוזיקה
 03-5318405טל' 

 music.dept@ biu.ac.ilדוא"ל: 
 www.music.biu.ac.ilאתר: 

3, קומת כניסה, חדר 1005מיקום: בניין 
 

 א. מבוא
רכיביה יקה על מזיקה שואפת להקנות לתלמידיה הכרה יסודית וידע עיוני נרחב במוזהמחלקה למו

אתניים והתיאורטיים, וכן מיומנות בסיסית בביצוע. התלמידים נדרשים, על -ההיסטוריים, החברתיים

יקליים שונים, ובחינתם בהקשרם ההיסטורי, זכן, לשמוע שיעורים הכוללים הכרה וניתוח סגנונות מו

 החברתי, האתני והתרבותי. 

 במחלקה למוזיקה הם:  נושאי הלימוד

אתנומוזיקולוגיה, תיאוריה וניתוח של המוזיקה, חינוך מוזיקלי ותעודת הוראה,  תולדות המוזיקה,

קומפוזיציה תרפיה במוזיקה, וכן לימודי המשך לתרפיסטים (חלקם מוכרים  ,טכנולוגיות מוזיקליות

 .לימודי תעודה במוזיקה אלקטרואקוסטיתו לגמול השתלמות)

 

 ב. תנאי קבלה למועמדים חדשים:
 גרות ומבחן פסיכומטרי*תעודת ב    .1

(וזאת בנוסף לתנאי  תיאוריהו יקה, פיתוח שמיעהזכל המועמדים נדרשים להבחן ביסודות המו    .2

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות  הקבלה של האוניברסיטה כפי שמפורטים בפרק תנאי קבלה.)

 .לקבל תלמידים לפי הישגיהם וכישוריהם כפי שהם משתקפים בתעודות ובמבחנים

 
 מועדי בחינות כניסה:

 ).1005 יקהזין מוי(בבנ 10:00בשעה )  25.06.2018ב בתמוז תשע"ח ("י יום שני, – מועד א'

 ).1005(בבניין מוזיקה  10:00) בשעה  27.08.2018ט"ז באלול  תשע"ח ( יום שני,  –מועד ב' 

 
 
 
 
 
 
 
 
ניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי ומעלה פטורים מבחינת הכ 9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

חשוב להדגיש, כי גם במקרה והמועמד אינו מחוייב בבחינה הפסיכומטרית עליו לגשת  .2קבלה עמ' 
 לבחינת מיון באנגלית על מנת להתקבל לאוניברסיטה.
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 תואר ראשון במחלקה למוזיקהג.  
 המסלולים הקיימים במחלקה:

 נ"ז במחלקה)  46מסלול מורחב במוזיקה (
 נ"ז במחלקה) 46מסלול מורחב בהתמחות בטכנולוגיות (

נ"ז  46מסיימי הלימודים יקבלו תואר במוזיקה מורחב ( -מסלול מורחב במוזיקה עם תעודת הוראה
 במחלקה)

 נ"ז במחלקה) 46מסיימי הלימודים יקבלו תואר במוזיקה מורחב ( -מסלול מורחב בדגש קהילתי
 

ראשי נוסף בהיקף דומה במחלקה -נ"ז במוזיקה ומקצוע דו 27ראשי לא מובנה במוזיקה (-מסלול דו
 אחרת באוניברסיטה) 

נ"ז במחלקה שיש עמה הסכם). למחלקה  25-נ"ז במוזיקה ו 25מסלול דו ראשי מובנה במוזיקה (
ב.א. רב -למוזיקה הסכם על מסלול דו ראשי מובנה עם המחלקה לספרות משווה ועם המחלקה ל

 תחומי.
ראשי נוסף בהיקף -נ"ז במוזיקה ומקצוע דו 27א מובנה בהתמחות בטכנולוגיות (ראשי ל-מסלול דו

 דומה במחלקה אחרת באוניברסיטה) 
 נ"ז בהנדסה) 46-נ"ז במוזיקה ו 27מסלול משולב בשיתוף עם הפקולטה להנדסה (

 
  מהאוניברסיטה הפתוחהאפיק מעבר 

 מעבר  המחלקה למוזיקה והאוניברסיטה הפתוחה מציעים תכנית לאפיק
 80כמפורט להלן בלוח ההקבלות וישיגו בלימודיהם באו"פ ממוצע שנה א' באו"פ  שסיימולתלמידים 

 לפחות, יתקבלו לשנה ב' במחלקה  למוזיקה.
 

 פטורים והכרה בקורסים:
 .הכניסהממבחניפטור א.
 כדלהלן: -שנה א'  -הכרה בקורסי או"פ  ב.
 נקודות זכות. 2.5ויעניק   (47-110)  1המוסיקה  תורת קורסמ יפטור מבנים הרמוניים א' .1
  .זכות נקודת 1 ויעניק (47-102) 1שמיעה  פיתוח מקורס יפטור שמיעה פיתוח .2
 המערבית יקהזהמו מתולדות יפטור המערבית יקהזהמו תולדות        .3

  זכות. נקודות 4 ויעניק (47-132 ;47-144) 1 +2
 ניקוד. מעניק לא (47-001), א' שנה של מקונצרטים פטור .4
 

 א' במחלקה למוזיקה. בשנה הנדרשות הנקודות 10.5 מתוך זכות, נקודות 7.5 של כ יקבלו קרדיט"סה
נ.ז.),  2נ.ז.) ובאתנו מוזיקולוגיה ( 0.5קיימת אפשרות של פטור עבור הקורסים במחשבים (

 לכשיפתחו באו"פ וימצאו מתאימים.
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 :ואתית לפטוריםטבלה השו
 

 לוח ההקבלות
 

                                                                         
האוניברסיטה הפתוחה

                                                 
 אוניברסיטת בר אילן

המחלקה למוזיקה
שם הקורסקודנישם הקורסמספר קורס

   1תורת המוזיקה  2.5 מבנים הרמוניים א' 10622
 47-110 

  1תולדות המוזיקה המערבית  2 תולדות המוזיקה המערבית א' 10732
47-132 

 2תולדות המוזיקה המערבית  2 תולדות המוזיקה המערבית ב' 10733
47-144 

 1פיתוח שמיעה  1 פיתוח שמיעה 10167
47-102 

 קונצרטים
 

על סמך  פטור מקונצרטים שנה א' 
 הרפרטואר הנלמד בקורסים

 של שנה א' מהאו"פ
 

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 
 

 ות במחלקה: חוב
 .נ.ז.) 0.5( 1המקלדת  ליד הרמוניה לקורס ושיבוץ בנגינה א. מיון

 . נ.ז.). 1.5(   47-301-01ב. קורס קונטרפונקט 
 ג. שאר הקורסים הנדרשים להשלמת הניקוד לתואר בהתאם למסלול הנבחר

 ראשי).-דו(מורחב/       
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 תארים מתקדמים
פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –ימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי המחלקה מקי

 האינטרנט.
http://music.biu.ac.il/ma 

 
  במוזיקה השני התואר לקראתבמוזיקה  שאינולבעלי תואר ראשון  השלמות

מקצוע אחר ממוזיקה הרוצים לקבל תכנית מקוצרת לסטודנטים אשר יש להם תואר ראשון ב קיימת
 וכליםרקע  רקמקבל תואר ראשון אלא  אינו. בהשלמות האלו הסטודנט במחלקהתואר שני במוזיקה 

 .במוזיקה מחקר לעשות כדי
 .למחלקה הכניסה במבחני יחויב סטודנט כל �
 לתכנית מתאים הסטודנט אם שתחליט במוזיקה שני לתואר הוועדה עם ראיון יעבור סטודנט כל �

 .המוצעת

 קלה מוזיקה או אתנומוזיקולוגיה עניינם שתחום לתלמידים השלמות מסלול
 

 הערות ונ"ז קורס שם קורס' מס
 לסטודנט יוצע אלו למקצועות נ"ז 1 – 1 שמיעה פיתוח 47-102

 לחסוך מנת על פטור לעשות
 בהשלמות זמן

 נ"ז 1 – 2 שמיעה פיתוח 47-204
 "זנ 2.5 – 1 המוזיקה תורת 47-110
 נ"ז 2.5 – 2 המוזיקה תורת 47-200

 47-118 /47-119 /
47-208 /47-228  

 3 –קורסים באתנו מוזיקולוגיה  3
 נ"ז

 קורסים 4 מתוך 3

  נ"ז 1.5 – יצירות ניתוח 47-339
  נ"ז 3 –סמינריוני חובה  2 47-329/ 47-327

 
 מסלול השלמות לתלמידים שתחום עניינם מוזיקולוגיה

 
 הערות שם קורס ונ"ז מס' קורס
למקצועות אלו יוצע לסטודנט  נ"ז 1 – 1פיתוח שמיעה  47-102

לעשות פטור על מנת לחסוך 
 זמן בהשלמות

 נ"ז 1 – 2פיתוח שמיעה  47-204
 נ"ז 2.5 – 1תורת המוזיקה  47-110
 נ"ז 2.5 – 2תורת המוזיקה  47-200

 47-118 /47-119 /
47-208 /47-228  

 קורסים 4מתוך  1 נ"ז 1 –מוזיקולוגיה  קורס באתנו 1

47-132 /47-144 /47-
231 /47-234 

קורסים בתולדות המוזיקה  3
 נ"ז   6 –המערבית 

 4 מתוך 3

  נ"ז 1.5 –ניתוח יצירות  47-339
  נ"ז 3 –סמינריוני חובה  2 47-329/ 47-327
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  ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

 03-5318231/8370טל' 
http://barav.biu.ac.il/ 

 ראש התכנית: ד"ר דניאלה גורביץ'
 401חדר  1002מיקום: בניין 

 
 מבוא.א

הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח מציע תשתית לימודית אשר מרחיבה את אפיקי הידע 
תחומיים -תואר ראשון במגוון רחב של תחומי דעת. לימודים רבשל הסטודנט ל

מבטיחים השכלה רחבה, יכולת חשיבה מופשטת ובנוסף, הקניית דפוסים של חשיבה 
ביקורתית, יכולת ניתוח וסינתזה של חומר עיוני, יצירתיות, שיטתיות, בהירות והעשרה 

ירה מחטיבות לימוד תרבותית. הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח מציע לסטודנטים בח
שונים מתרבות המערב ועד תרבויות מזרח אסיה, שפות, לימודים מעשיים וגם 
אפשרויות שילוב. בנוסף למסלול הלימוד הראשי והמורחב, הב.א. הרב תחומי מציע 
לסטודנטים אפשרות ללמוד, בין היתר, תואר משולב עם מדעי המדינה או תואר משולב 

מאפשרת בניית מסלול אישי בסיוע יועץ אקדמי. הרב  עם משפטים . בנוסף, התכנית
תחומי במדעי הרוח שם דגש מרכזי על בחירת קורסי לימוד בעלי ערך מוסף שממוענים 

  .לסטודנט הפרגמטי
 

 תנאי קבלה.ב
 : תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי* מועמד חדש

בוה ע"י המועצה להשכלה ג מוכראילן או במוסד אקדמי -: למד בברסטודנט ותיק
 לפחות. 80חמישה קורסים לפחות וממוצע ציוניו 

 סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש יידונו כמועמדים חדשים.
  

 תוכנית הלימודים .ג
 כמסגרת לימודית יש לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות:

 ש"ש) 46( מורחב –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  �
 ש"ש) 25( ראשי מובנה-דו –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  �
 ש"ש) 27( ראשי-דו –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  �

 
 
 
 
 
 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  9.5מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2עמ' 
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 :תכניות הלימוד כוללות את המסלולים הבאים לבחירה.ד
עורך הסטודנט במסגרת המסלול  –ראשי או מורחב) -(דו דרום ומזרח אסיה .1

היכרות עם התרבות, הפוליטיקה והכלכלה של מדינות אסיה: סין, יפן, צפון 
ומדינות דרום מזרח אסיה. הסלול כולל מבואות יסוד  ודרום קוריאה, הודו

אודות הרקע ההיסטורי, דתי ותרבות בעבר ובהווה של מדינות אסיה. 
במסלול זה נלמדים קורסים בנושא: כלכלה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה, 
משפט, ביטחון ויחסים בינלאומיים באסיה. בין היתר הלימודים כוללים גם 

 סינית, יפנית או קוריאנית  לימודי שפה לבחירה
 
במסגרת המסלול נחשף הסטודנט  –ראשי או מורחב) -(דו תרבות ומורשת .2

למגוון תרבויות המשלבות בין כמה תחומי דעת: ספרות אנגלית, ספרות 
משווה, ספרות עברית, היסטוריה כללית, ערבית, תרבות צרפת, לימודים 

 קלאסיים ודרום ומזרח אסיה.
 

במסגרת התוכנית יכול הסטודנט  –ראשי או מורחב) -(דואמנות והגות  .3
לבחור שילובי אשכולות לימוד בין תחומיים הכוללים בין היתר: אומנות 

 למוד ומחשבת ישראל.יהודית, פילוסופיה כללית, לימודים קלאסיים, תנ"ך, ת
 

תכנית לימודי תואר ראשי נוסף  – דרום ומזרח אסיה לתלמידי משפטים .4
תחומי במדעי הרוח -ום ומזרח אסיה של תכנית הב.א. הרבבמסלול לימודי דר

). תוכנית הלימודים מותאמת .B.A, L.L.Bבשיתוף עם הפקולטה למשפטים (
לסטודנטים למשפטים (משנה ב'). התוכנית פותחת צוהר לסטודנטים 
ללימודי משפטים לתחומי דעת חדשים באסיה בתחום המשפט, כלכלה, 

סייע לסטודנטים למשפטים להרחיב את תרבות ושפה. התואר המשולב י
 סיכויי התקבלותם למשרה בתחום בארץ ובחו"ל. 

 
במסגרת המסלול, יכול הסטודנט  –ראשי או מורחב) -(דו  לימודים מעשיים .5

לימודי מידע, הסטוריה, ספרות -ןאשכולות לימוד ממחלקות כגולשלב ולבחור 
 משוה, מוסיקה וכד'.

  
הב.א. הרב תחומי מציע לסטודנטים לבחור  –ראשי או מורחב) -(דו שפות  .6

אילן: לטינית, יוונית עתיקה, צרפתית, -ממגוון השפות הרבות הנלמדות בבר
ספרדית, טורקית, אידיש, לדינו, גרמנית, ערבית, סינית, יפנית וקוריאנית 

 (נתון לשינויים) בשילוב קורסי תרבות לשפה הנלמדת.
 

רים מיוחדים ניתן לבנות תוכנית במק –ראשי או מורחב) -(דו מסלול אישי .7
לימודים אישית בהדרכת היועצים האקדמיים בהתאם לבחירותיו והעדפותיו 

 של הסטודנט בהתאם להיצע הקורסים הניתנים באוניברסיטה.
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המחלקה לפסיכולוגיה
 03-5318540טל' 

 03-7384106פקס' 
 psychology.dept@ biu.ac.ilדוא"ל: 

 /http://psychology.biu.ac.ilאתר המחלקה: 
 902מיקום: בנין פסיכולוגיה ע"ש אנה ומקס ווב, מס' 

 2-6קומת כניסה, חדרים 
 

 מבוא
 ימודים במחלקה לפסיכולוגיה מתקיימים בשלוש רמות:הל

א. לימודי תואר ראשון: מטרתם להקנות רקע בסיסי, עיוני מחקרי בענפי הפסיכולוגיה 
 השונים.

ב. לימודי תואר שני: מטרתם להעמיק את הידע העיוני בענפים אלה ולהעניק הכשרה 
 הנלמדות במחלקה.מעשית לקראת עבודה עצמאית כפסיכולוג באחת מחמש המגמות 

מחקרי לקראת תואר -ג. לימודי התואר השלישי מטרתם להעניק התמחות בתחום העיוני
 "דוקטור לפילוסופיה". לימודים אלה מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים אקדמית. הקבלה על פי שיקולי  –המסלול הישיר 
 המחלקה. 

נה א' בתואר השני, קיימת אופציה לבקש מעבר לתואר לתלמידים בש –המסלול המשולב 
).  המעבר מותנה .Ph.Dשלישי במסלול המשולב. המסלול מיועד להקנות תואר שלישי (

 באישור המחלקה על פי מגוון שיקולים מערכתיים.
 

 לימודי תואר ראשון

 א. תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים:
 פסיכומטרי (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל). תעודת בגרות וציון מבחן .1
 בציון מבחן פסיכומטרי תקף, חייבים גם בעלי תארים אקדמיים (ב"א, מ"א, ד"ר). .2
  

 ב. מבנה הלימודים
ראשי,דו ראשי מובנה ומורחב. המסלול המורחב -לימודי פסיכולוגיה מתקיימים כמקצוע דו

 שנים. 3דים מיועד למצטיינים בלבד. משך הלימו
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  *ראשי-מקצוע דו
 שעות שנתיות הכוללות קורסי חובה וקורסי בחירה. 29נדרשות 

רוב הקורסים מתנהלים בדרך של הרצאות ותרגילים, וכן מתקיימים סמינריונים ופרקטיקום 
ג' מחייבים עמידה בהצלחה בקורסי קדם). תלמידי -מהקורסים בשנים ב' ו במחקר (חלק

 חייבים ללמוד מקצוע ראשי בנוסף לפסיכולוגיה.התואר הראשון 
 * מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת. 

 
ראשי מובנה-מקצוע דו
 שעות שנתיות הכוללות קורסי חובה וקורסי בחירה. 27נדרשות 

מרבית הקורסים נלמדים בדרך של הרצאות ותרגילים, וכן מתקיימים סמינריונים 
ג' מחייבים עמידה בהצלחה בקורסי -ק  מהקורסים בשנים ב' וופרקטיקום במחקר (חל

 קדם). תלמידי התואר הראשון חייבים ללמוד מקצוע ראשי בנוסף לפסיכולוגיה.
 

הלימודים לתואר במסלול דו ראשי מובנה מתקיימים בשילוב עם מקצוע ראשי מאחת 
, ביולוגיה, ייעוץ חינוכי מהמחלקות הבאות: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה

 ומדעי המוח.
  

 מקצוע מורחב
שעות שנתיות הכוללות קורסי חובה ובחירה. מטרת המסלול להעניק ידע נרחב  46נדרשות 

 במגוון הנושאים הנלמדים במחלקה. המסלול מיועד למועמדים בעלי נתונים גבוהים.
 
 

 אילן-רסיטת בראפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה באוניב
 

 מבוא
 

אפיק  מיסדו )פ"האו( הפתוחה והאוניברסיטה אילן-בר באוניברסיטת לפסיכולוגיה המחלקה
 .אילן-בר לפסיכולוגיה באוניברסיטת ב' במחלקה שנה ללימודי פ"מהאו מעבר

היצע הקורסים של האו"פ מכסה חלק נכבד  כי ומצאה לפסיכולוגיה בדקה המחלקה
 קה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.מהקורסים הנלמדים במחל

 
אילן לבין האו"פ  לכונן אפיק -לפיכך הוסכם בין המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך 
להשלים  אילן, על מנת-לבחור אם להשלים את התואר באו"פ או לעבור לאוניברסיטת בר

 אין קבלה למסלול המורחב. ראשי בלבד-במסלול דואת התואר הראשון בפסיכולוגיה 
ראשי, להבטיח את -על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה במסלול דו

קבלתם גם לחוג האחר, אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג, או עמידה בתנאי 
 אם קיים כזה). אפיק המעבר לאותו החוג (
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 טבלת הקבלות:
 אוניברסיטת בר אילן האוניברסיטה הפתוחה 
מספר  

 קורס
נ" שם הקורס

 ז
מספר 

 קורס
 נ"ז שם הקורס

מבוא  60101 6 מבוא לפסיכולוגיה 10136 1
לפסיכולוגיה+תרגיל

2 

מבוא לסטיסטיקה  30111 2
 למדעי החברה א'

 2מבוא לסטטיסטיקה 60105 3

סטטיסטיקה מבוא ל 30112 3
 בלמדעי החברה 

תרגיל סטטיסטיקה  60106 3
 ושימושי מחשב

2 

פסיכולוגיה  16615 4
 פיזיולוגית

פסיכולוגיה  60103 6
 פיזיולוגית

2 

פסיכולוגיה  10493 5
 התפתחותית

פסיכולוגיה  60107 4
 התפתחותית

2 

השתתפות  10619 6
במחקרים 

בפסיכולוגיה וחינוך 

במסגרת מטלות  - -
ל הקורס ע

הסטודנט 
להשתתף בניסויים 

קופונים  28ולאסוף 
במהלך השנה 

 הראשונה

- 

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

או  03-5317672ים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה טלפון: לפרטים נוספ
 psychology.ma@ biu.ac.ilבדוא"ל: 

 –להלן קישור לכל המידע על אפיק מעבר מהאו"פ למחלקה לפסיכולוגיה 
http://psychology.biu.ac.il/node/30. 

 

 קדמיםתארים מת

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 האינטרנט.
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 אנתרופולוגיהלהמחלקה לסוציולוגיה ו

 03-5318376טל' 
 03-7384037פקס: 

 socio.dept@biu.ac.ilדוא"ל: 
 420, חדר 4, קומה 213מיקום: בנין 

 

 א. מבוא

 חשוףל המאפשרים וניתוח חשיבה כלי מעניקים ובאנתרופולוגיה בסוציולוגיה הלימודים
 מעמיקה בצורה להבין לנו ומאפשרים, לחברה האדם בין הקושרים  החיבורים את ולחקור

מיועדים להקנות לתלמידים את  אלה. לימודים חיים אנו שבה המציאות את ומקצועית
החברה המודרנית מרכזיות המאפיינות את תופעות חברתיות  היכולת להבין, לחקור ולנתח

החברה ותהליכים חברתיים,  עלמעבר לרכישת ידע  בפרט.החברה הישראלית  אתבכלל, ו
להעריך מחקרים  להםלהכיר את כלי המחקר ודרכי הניתוח שיאפשרו  יםלומד יםהתלמיד

כלליים בסוציולוגיה, שיעורי מבוא ולחקור תופעות חברתיות באופן עצמאי. הלימודים כוללים 
ומחשב, שיטות מחקר כמותיות אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, לימודי סטטיסטיקה 

העוסקים יבחרו סמינרים וקורסי בחירה  יםהתלמיד המבוא, בנוסף לקורסי ואיכותיות.
חברתיים שונים כגון: קהילה, משפחה, ארגונים, מגדר, אתניות, אי שוויון, ריבוד, בהיבטים 

 לוגיה.דת, ארגוני חברה אזרחית, שוק העבודה, זכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית וטכנו

 

דו והלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מתקיימים במסלול דו ראשי מובנה 
 .ראשי

 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות.    .1

 *מבחן כניסה פסיכומטרי    .2

 

 ג. מבנה הלימודים

 ים. הלומדמובנה וכמסלול דו ראשי כמסלול דו ראשי ניתן ללמוד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
כל אחד ממסלולי מדעי החברה, בלבחור  יםיכולבמסלולי דו ראשי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 ראשי נוסף.הרוח, היהדות והמתמטיקה כמסלול 

 

 

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ומעלה במבחן אמיר  85וציון ומעלה  9.8*מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

 2פרק תנאי קבלה עמוד  ראה

 

99



 
 

 טע"פרטי מידע תש
 

   

  

 מסלול דו ראשי מובנה
ראשי מובנה שתי מחלקות מתואמות ביניהן כדי להקל על הסטודנטים ללמוד -במסלול דו

נקודות זכות בכל מחלקה * 25במסלול זה התלמידים ילמדו  בשתי מחלקות כמסלול ראשי.
  (לפרטים נוספים יש לפנות למחלקה).

המחלקות עם ראשי מובנה -לוגיה מקיימת מסלול דוהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופו
 הבאות:

 קרימינולוגיה �

 פסיכולוגיה �

 תקשורת �

 במגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך-חינוך �

 חינוך במגמת יעוץ חינוכי �

 מדעי המדינה �

 ולדות ישראל ויהדות זמננות �

 

 *מסלול דו ראשי
נקודות זכות  27 ברודו ראשי התלמידים לומדים תואר ראשי בשתי מחלקות ויצ במסלול

 לפנות למחלקה). יש בכל מחלקה (לפרטים נוספים

 

 

 תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 האינטרנט.

 
 
 
 
 
 
 

 * מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת
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 המחלקה לכלכלה
 03–5318920טל' 

 03–7384034פקס' 
Economics.student@biu.ac.ilדוא"ל: 

Econ.biu.ac.il
 107, חדר 1, קומה 504מיקום: בנין 

 
 א. מבוא

 מטרת הלימודים במחלקה לכלכלה היא להקנות ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית של
משקים לאומיים ושל היחידות הכלכליות המרכיבות משקים אלה. הלימודים במחלקה 
מכוונים ליצירת הבנה כוללת של התופעות וההתפתחויות הכלכליות בעולם בכלל ובמשק 

 הישראלי בפרט.
במסגרת זו מציגים לימודי הכלכלה במחלקה את הגישות העכשויות לבעיות החברה 

ש על הנחלת דרך החשיבה של הכלכלה ועל הקנית כלים והכלכלה. הלימודים שמים דג
 לניתוח תופעות חברתיות וכלכליות.

המחלקה לכלכלה מקיימת מערכת התמחויות המקנה לתלמידיה כלי חשיבה וניתוח 
המאפשרים להם להשתלב, הן במערכת המחקר העיוני והשימושי והן בפעילות המעשית 

 סקטור הפרטי והסקטור הציבורי.בתחומי המינהל והתכנון הכלכלי במסגרת ה
היקפים: כלכלה  שניהלימודים לתואר ראשון במחלקה לכלכלה מתקיימים במתכונת של 

. להיקף של מקצוע מורחב שלושה מסלולים: מסלול ראשי-או כמקצוע דוכמקצוע מורחב 
 חשבונאות.-מנהל עסקים ומסלול כלכלה-, מסלול כלכלהתעיוני-כלכלה

ת בקורסים או הקלות אחרות בגין שילוב לימודים עם המחלקה לא תאשר חפיפו
 מחלקות אחרות.

 
 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תנאי קבלה למועמדים חדשים:
תקף.  1*למחלקה לכלכלה יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי

בדגש על י הקבלה למחלקה מתבססת על קריטריון קבלה המורכב מהציון הפסיכומטר
החלק הכמותי מתוך הפסיכומטרי, ממוצע ציוני הבגרות, ציון הבגרות במתמטיקה, מספר 

המקומות הפנויים מספר בובמסלול אליו הוא מבקש להתקבל ויחידות הלימוד במתמטיקה 
 במחלקה.

יח"ל, פטורים  4-ב 90יח"ל או  5-ב 75ומעלה וציון בגרות במתמטיקה  10.3מועמדים בעלי ממוצע בגרות *
 .2מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד 
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 הכרה בקורסים:
לו מתקבלים לכלכלה שלמדו במוסד אקדמי מוכר אחר וצברו שני כשלונות לפחות, לא יקב

 פטור מקורסים גם אם קיבלו ביתר הקורסים ציון עובר.

 

 ג. מבנה הלימודים

 מסלולי הלימוד:

 . כלכלה כמקצוע מורחב1

 תעיוני-(א) מסלול כלכלה
במסלול זה ילמד התלמיד באופן יסודי הן את התאוריות הכלכליות המסבירות את דרכי 

 הצרכנים והיצרנים הבודדים.ההתנהגות של המשק הלאומי והבינלאומי, והן את אלו של 
מערכת הקורסים בהתמחות זו כוללת לימודים בשטחים הבאים: פיתוח כלכלי, כלכלת 
העבודה, כלכלה בינלאומית, כלכלה ציבורית, כלכלה ופוליטיקה, ארגון תעשייתי ומגוון נוסף 
 של קורסים. התמחות זו שמה דגש על הכשרת בוגריה לעיסוק במחקר כלכלי עיוני ומעשי

 ולהשתלבות בתחום התכנון הכלכלי.
 

 מינהל עסקים-(ב) מסלול כלכלה
מסלול זה מיועד להכשרת כח אדם אקדמי בעל ידע כלכלי, לתפקידי מינהל וארגון. מערכת 
הקורסים במסלול זה כוללת, בנוסף ללימודי הכלכלה, לימודים בסיסיים ומתקדמים במ"ע 

 והניהול הכלכלי. בתחום המימון, השיווק, החשבונאות המינהלית
 

 חשבונאות-(ג) מסלול כלכלה
. ועם דגש בשוק ההון מסלול זה מיועד להכשרת חשבונאים בעלי ידע כלכלי מקיף

 חשבונאות.-סטודנטים המסיימים מסלול זה מקבלים עם תום לימודיהם תואר ב.א. בכלכלה
ון, חשבונאות הרוצה לקבל פטור מהמועצה לראיית חשב-סטודנט בעל ב.א. בכלכלה

מבחינות הביניים ומבחינות סופיות א', חייב בשנת השלמה נוספת הניתנת במסגרת 
 המחלקה.

 
 2*יראש-דו . כלכלה כמקצוע2

סטודנט הבוחר במסלול זה לומד את הכלים הבסיסיים של הניתוח הכלכלי הן בתחום 
כלכלי המיקרו כלכלי, המתמקד בפעילות הכלכלית של צרכנים ויצרנים, והן בתחום המקרו 

המתייחס לפעילות הכלכלית של המשק כולו והשתלבותו במשק העולמי. במקביל ללימודים 
 .נוסף יראש-דואלו בוחר הסטודנט תחום לימוד אחר, מחוץ למחלקה, כמקצוע 

 * מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת 
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 ראשי מובנה בשילוב  עם המחלקות:-. מסלול דו3

 * מדעי המחשב
 * פסיכולוגיה

 * מדעי המדינה
 
 

(מורחב) ותואר ראשון  בונאותכלכלה וחשבתואר ראשון 
 במשפטים (מורחב)

 
לתואר ראשון  םהפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תכנית לימודי .1

עם אפשרות   ).B.A) ולתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (.LL.Bבמשפטים (
 ללימודי השלמה לראיית חשבון.

בל לתכנית הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרות לעצמן את הזכות לק .2
 את המועמדים המצטיינים ביותר מבין הנרשמים.

סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות, יוכל לסיים את לימודיו במחלקה לכלכלה  .3
במשך שלוש שנים אקדמיות ובפקולטה למשפטים במשך שלוש וחצי שנים 

אקדמיות. בשנה הרביעית יוכל התלמיד להתחיל את לימודי ההשלמה 
 בחשבונאות. 

וד ביהדות והלימודים הכלליים ילמדו הסטודנטים במסגרת התואר קורסי יס .4
 במשפטים בלבד.

בעת הרישום יש לציין כי הנך מבקש/ת להירשם למשפטים מורחב ובעדיפות  .5
חשבונאות מורחב, ולשלוח דוא"ל למדור לקבלת תלמידים בבקשה  –נוספת כלכלה 

לת תלמידים: ללמוד את שני המסלולים יחד. כתובת הדוא"ל של המדור לקב
bakabala.office@ biu.ac.il ,קבלה למסלול המשולב הינה פרטנית, כלומר ,

 מחשבון הערכת סיכויי קבלה אינו משקף את סיכויי הקבלה למסלול.

 קבלה למסלול אפשרית רק לשנה א' בשני המקצועות יחד. .6

 

 מערכת הלימודים:
מערכת הלימודים בהיקפים ובמסלולים השונים מורכבת מקורסי חובה, קורסי בחירה 

 וסמינריונים.
פירוט הקורסים בכל ההיקפים ובכל המסלולים, הדרישות המוקדמות לכל קורס וקורס, 
פרטים נוספים על הדרישות המחייבות את הסטודנטים ותכנית לימודים מעודכנת, 

103



 
 

 טע"פרטי מידע תש
 

   

  

. חוברת זו מופיעה מדי שנה והיא מעודכנת בהתאם מתפרסמים בחוברת מערכת השעות
 לדרישות המשתנות של המחלקה לאותה שנה.

המחלקה אינה מאשרת חפיפות בקורסים במסלולי הלימוד השונים במחלקה 
 ובאוניברסיטה.

 
 
 
 

 קורסי אנגלית לתלמידי כלכלה:
ם, וחייבים מומלץ לכל הסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון בכלכלה במסלולים השוני

בקורס אנגלית כשפה זרה, להשלים את הקורס באנגלית (בהתאם לרמה שנקבעה להם) 
 בשנת לימודיהם הראשונה.

 

 תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 .האינטרנט

con.biu.ac.il/node/1061http://e 

 
 
 

 מהאוניברסיטה הפתוחהאפיק מעבר 
 

 א. מבוא 
אילן והאוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) מיסדו אפיק -המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר .1
 אילן. -האו"פ ללימודי שנה ב' במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברמ עברמ

תוכן בין לימודי שנה א' בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה מסויימת בהמחלקה לכלכלה 
 במחלקה לכלכלה לבין הקבצים המוגדרים של הקורסים באו"פ המופיעים בלוח ההקבלות.

 
למחלקה לכלכלה מסלול אילן לקבל ללימודי שנה ב' -לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בר .2

 קובץסטודנט שישלים באו"פ את כלכלה מנהל עסקים או מסלול כלכלה עיונית בלבד, כל 
ידי שני -כפי שהוגדר במשותף עלכמפורט בלוח ההקבלות שלהלן,  ים המתאיםהלימוד

 המוסדות, ויעמוד בו בהישגים גבוהים.
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 ב. מידע מפורט 
 . הרשמה 1

סטודנט הלומד באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך אפיק המעבר לשנה ב' במחלקה לכלכלה, 
ת הלימודים בה הוא אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנ-יוכל להירשם לאוניברסיטת בר

מבקש להגיע למחלקה. בטופס ההרשמה עליו לרשום כי הוא לומד באפיק המעבר באו"פ, 
וכן לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחיל ללמוד בה את לימודי האפיק, 

 כנדרש. 
לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה על הסטודנט להעביר לאוניברסיטת 

 ילן את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.א-בר
א אחד מתנאי הקבלה לשנה והשלמת לימודי החובה לפני התחלת הלימודים במחלקה, ה

 מתקדמת. 
 להלן.  2הקבלה לשנה ב' מותנית גם ברמת ההישגים באו"פ כמפורט בסעיף 

ת גיליון הציונים החלקי, המוגש בעת ההרשמה, אמור לשקף סבירות להשלמת הדרישו
 בזמן, וברמה הנדרשת. 

  
 
 . קבלה למחלקה 2

, )המפורטים להלן בלוח ההקבלות(, בלבדבאו"פ  החובה לימודי כלסטודנט שישלים את 
יתקבל לשנה ב' במחלקה לכלכלה  את ציוני הסף הנדרשים, בלבד וישיג בלימודיו באו"פ
 .דבלבלמסלול כלכלה מנהל עסקים או כלכלה עיונית  באוניברסיטת בר אילן

 
 להלן ציוני הסף:

 בקורסי האו"פ שבלוח ההקבלות. 91ממוצע  .א
) ומבוא 10131לפחות בכל אחד משני הקורסים: מבוא למיקרו כלכלה ( 95ציון  .ב

 ).10126למאקרו כלכלה (
ומעלה בקורסי  95בקורסי האו"פ שבלוח ההקבלות שלא השיגו ציון  91בעלי ממוצע  .ג

ידונו בהתאם ליכולת הקליטה של מבוא למיקרו כלכלה ומבוא למקרו כלכלה י
 המחלקה ולפי רמת הציונים של המועמד.

 . התחלת הלימודים במחלקה 3
סטודנט המבקש להתקבל לשנה ב' במחלקה, על סמך השיגיו באו"פ, כמפורט במסמך זה, 

שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי  5 -חייב להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ
 יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.  הראשון באו"פ, ולא
 קורס המופיע בלוח ההקבלות.  רקקורס רלוונטי הוא 

 
 . פטורים 4

דרך אפיק המעבר, יקבל פטורים מכל מקצועות הלימוד בלבד סטודנט שיגיע לשנה ב' 
לה יקצרו הפטורים הא .בלבד , לפי לוח ההקבלותבלבד או"פב המקבילים לקורסים שלמד

 .נוספים לא ינתנו פטוריםאת משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר. 
  .המחלקה לא תכיר בפטורים אשר ניתנו על בסיס לימודים במוסד לימודי אחר
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 . השלמת קורסים הנלמדים בשנה א' 5
שמהם  החובהסטודנט שיתקבל לשנה ב' במחלקה לכלכלה, יהיה חייב להשלים את קורסי 

 , במקביל לקורסי שנה ב'. ור, במהלך השנה הראשונה ללימודיו במחלקהאינו פט
 
 . תחולה 6

שעה, לעיל מובטחת, לפי  2בשל האופי של אפיק המעבר, תהיה הקבלה הנזכרת בסעיף 
עד תחילת שנת  ודרישות הקבלה רק לסטודנט שיעמוד בדרישות המעבר

ם. אם יוכנסו שינויים בתוכנית ), לאחר מכן ייתכנו שינויי2018-2019(ט ע"הלימודים תש
הלימודים של המחלקה לכלכלה לפני המועד הנ"ל, עשוי הדבר להתבטא בכמות הפטורים 

 שתינתן לסטודנט, אך לא בעצם קבלתו להמשך הלימודים לתואר הראשון במחלקה. 
 
 
 
 

 לוח ההקבלות  .ד
 

 אוניברסיטת בר אילן  האוניברסיטה הפתוחה
 המחלקה לכלכלה

 שם הקורס (מקוצר)מס' הקורסנ"ז רס (מקוצר)שם הקו מספר
 – כלכלה מבוא למיקרו10131

 95ציון מינימלי 
 מיקרו –מבוא לכלכלה  366101

 – כלכלה מבוא למקרו10126
 95ציון מינימלי 

 מקרו –מבוא לכלכלה  466102

חשבון דיפרנציאלי 10142
לתלמידי כלכלה וניהול 

 מתמטיקה לכלכלנים א' 366110

מבוא לסטטיסיטקה 30111
 למדעי החברה א'

 מבוא לסטטיסטיקה א' 366153

מבוא לסטטיסטיקה 30112
 למדעי החברה ב'

 מבוא לסטטיסטיקה ב' 366154

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה.חובה  �
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 ביה"ס לתקשורת
 03-5317061טל' 

tzipi.peretz@ biu.ac.ilדוא"ל: 
http://communication.biu.ac.il 

 109מיקום: לאוטרמן בנין 
 

 מבוא
התאם לשאיפות המקצועיות והתחומים בהם ביה"ס לתקשורת מציע מגוון מסלולי לימוד ב

מתעניינים הלומדים. הלימודים לתואר הראשון נמשכים שלוש שנים במתכונת של תקשורת 
 ממחלקות האוניברסיטה. כמקצוע ראשי בשילוב מקצוע ראשי נוסף עם אחת

אילן) ניתן להתעדכן במגוון -בדף הפייסבוק של ביה"ס (ביה"ס לתקשורת באוניברסיטת בר
סים, ימי העיון והסדנאות שביה"ס מקיים באורח שוטף, לעקוב אחר הודעות ולבחון הכנ

 הצעות עבודה המתפרסמות לעתים תכופות.
בערוץ היוטיוב שלנו תוכלו לצפות בהרצאות נבחרות של מיטב המרצים המלמדים בביה"ס. 

מה רובם מדענים בעלי שם עולמי. כולם בעלי ניסיון רב במחקר ובהוראת תקשורת בר
האקדמית וחלקם גם בעלי ניסיון מעשי בתעשיית התקשורת. רוב הקורסים הינם עיוניים, 
כמקובל באוניברסיטאות בארץ, אולם תוכנית הלימודים כוללת גם קורסים מקצועיים וכמה 

 קורסים המשלבים תיאוריה ומעשה.
 communication.biu.ac.ilמידע נוסף נמצא באתר ביה"ס בכתובת: 

 

 תואר ראשון
 א. מבנה תכנית הלימודים

ראשי -ראשי או במסלול דו-לימודי תקשורת לתואר ראשון נלמדים במתכונת של מסלול דו
 מובנה.

 *ראשי-דו
ומקצוע  שנים בתקשורת 3שעות שנתיות לאורך  31במסלול זה הסטודנט נדרש ללמוד 

 דומה במחלקה אחרת באוניברסיטה.ראשי נוסף בהיקף 

 ראשי מובנה-דו
 בשיתוף עם המחלקות הבאות:

תקשורת ומדעי המדינה
 ש"ש במדעי המדינה. 26-ש"ש בתקשורת ו 25במסלול זה הסטודנט נדרש ללמוד 

 

 
 * מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת 
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 תקשורת וסוציולוגיה אנתרופולוגיה
ש"ש בסוציולוגיה  25 -ש"ש בתקשורת ו 25נדרש ללמוד במסלול זה הסטודנט 

 אנתרופולוגיה.
 חינוך מיוחד/ייעוץ חינוכי/מנהיגות וניהול מערכות חינוך-תקשורת וחינוך

ש"ש  25ש"ש בחינוך מיוחד/ 40-ש"ש בתקשורת ו 25במסלול זה הסטודנט נדרש ללמוד 
 ש"ש במנהיגות וניהול מערכות חינוך 25בייעוץ חינוכי/

 רת ומזרח תיכוןתקשו
 תיכון במזרח"ש ש 25-ו בתקשורת"ש ש 27 ללמוד נדרש הסטודנט זה במסלול

 
 

 *ב. תנאי קבלה
 . מבחן פסיכומטרי.2. תעודת בגרות.     1
 
 
 ארים מתקדמיםת

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 האינטרנט.

http://communication.biu.ac.il/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד  10.3* מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

2 
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 המחלקה למדעי המדינה
 03-5318578  טל'
 03-7384036  'פקס

www.biu.ac.il/soc/po 
 http://politics.biu.ac.ilאתר המחלקה: 

 247, חדר 213מיקום: בנין 
 ליאורה טלר

politics.ba@biu.ac.ilדוא"ל:  
 

 א. מבוא
הלימודים במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את ידיעתו והבנתו של התלמיד בנושאים 
הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים. הלימודים כוללים מיגוון של קורסים בתחומי 

, מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, יסודות המשטר מחשבה המדינית יחסים בינלאומיים,הממשל, 
לימודי התואר השני והשלישי מכוונים לאפשר  פוליטיקה בישראל, אסטרטגיה וביטחון לאומי.וה

 התמחות באחד מן התחומים העיקריים של המקצוע.
 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון
 למועמדים חדשים:

 . קבלה ללא פסיכומטרי3* פסיכומטרימבחן . 2   תעודת בגרות. . 1
 

 ג. מבנה הלימודים
מסלול דו ראשי מובנה ב ,מסלול מורחבבלבחור בלימודי התואר הראשון במדעי המדינה אפשר 

 .מסלול דו ראשיוב
 

 ש"ש 47 – מסלול מורחב
בתחום צבא, אסטרטגיה וביטחון  קורסים של מדעי המדינה תוך התמחות הלימודים כוללים 

  לאומי.
 

 ש"ש **25 – מסלול דו ראשי מובנה
ה כללית, לימודי א"י, לימודי מזרח תיכון, תקשורת, סוציולוגיה, בשילוב עם המחלקות הסטורי

 קרימינולוגיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, כלכלה.
 ש"ש או אם הוסכם אחרת. 25 –מן המחלקות הללו  תבכל אח

 
 
 

 2ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד  98* מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

 ** מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת
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 ש"ש *27 – ראשי-מסלול דו

 קורסי החובה כוללים: ג -בשנה א
יסודות , תולדות המחשבה המדינית, מבוא לממשל ופוליטיקהחברה, תרבות ופוליטיקה, 

, מבוא לשיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב, בישראלוהפוליטיקה המשטר 
 י מחשב, הדרכה ביבליוגרפית.ושימוש
 ומבוא למנהל ציבורי., אידיאולוגיות מודרניות ליחסים בינלאומייםמבוא 

נוסף לכך, על הסטודנט ללמוד בשנה השניה קורס בחירה מתוך מגוון קורסים המוצעים 
, בשנה השלישית ירשם לסמינריונים מתוך מגוון הסמינריונים בתחומים השונים של המסלול

 תחומים השונים של המסלול.המוצעים ב
 

 גם לימודים מתקדמים לתואר שני ושלישי. מתקיימיםבמחלקה 
 .למדעי המדינה רטים נוספים במחלקהפ

 politics.ma-phd@biu.ac.ilיחזקאל, שולי זרוק  אוריאן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ת בהתאם למחלקה הנוספתמספר השעות עשוי להשתנו *
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 המחלקה לקרימינולוגיה

 03-5318221/41טל' 
Criminology.dept@ biu.ac.il 

 422, חדר 213מיקום: בנין 

 מבוא
לימודי התואר הראשון נועדו להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומחקרי בתחום הפשיעה 

וגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. הקרימינולוגיה, למותר והסטייה בהתבסס על אספקטים ביול
לציין, אינה עוסקת רק במקורות הסטייה אלא גם בדרכי ההתמודדות עם דפוסי התנהגות 

 סוטה, ומשום כך חלק מתוכנית הלימודים מתמקד במנגנוני הענישה, השיקום והטיפול.

ת, עבריינות צווארון לבן, בין הנושאים הנלמדים: אלימות, סמים, פשיעה, ענישה, קורבנו
עבריינות מין, שיקום עבריינים, עבריינות ושיקום בקרב בני נוער, התמכרויות, אמת ושקר, 

 כליאה ובתי סוהר ועוד.

 תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים:
 קיימים במחלקה לקרימינולוגיה שני ערוצי קבלה:

 .  ממוצע ציוני בגרות וציון פסיכומטרי1
ניתן להעריך את סיכויי הקבלה במסלול זה במסך "הערכת סיכויי קבלה" המצוי באתר 

 האינטרנט של האוניברסיטה.
 ומעלה מתקבלים ללא ציון פסיכומטרי. 98. בעלי ממוצע בגרות 2

 המתקבלים בתנאי קבלה ע"פ סעיף זה, חייבים בבחינות מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם)
 

קות אחרות המבקשים לעבור ללמוד במחלקה לקרימינולוגיה  סטודנטים הלומדים במחל
 יגישו את בקשתם למשרד לקבלת תלמידים ויידונו על פי הקריטריונים הבאים:

 תעודת בגרות וציון פסיכומטרי. .א
 הישגיהם האקדמיים. .ב
 מקום פנוי במחלקה. .ג
 

 מבנה הלימודים
 .ראשי דו וכמסלול מובנה ראשי דו כמסלול קרימינולוגיה ללמוד ניתן

 שלוש שנים והם כוללים: -משך הלימודים 
 קורסי מבוא בתחומי הקרימינולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה .1
 קורסי חובה בתחום הקרימינולוגיה .2
 יקה ובשיטות מחקרקורסי מתודולוגיה בסטטיסט .3
 קורסי בחירה .4
 סמינריון עיוני .5
 סמינריון מחקרי .6
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שעות שנתיות לתואר מתקיים כמפורט  25-26ראשי מובנה בהיקף -מסלול דו
 להלן:

 דו ראשי מובנה קרימינולוגיה עם המחלקות:
 ש"ש) 26לימודי המזרח התיכון (

 ש"ש) 25סוציולוגיה ואנתרופולוגיה (
 ש"ש)  25מדעי המדינה (

 ש"ש) 25יכולוגיה (פס
 ש"ש)  25מסלול חינוך מיוחד, מסלול ייעוץ חינוכי ( -ביה"ס לחינוך

 ש"ש) 26אמנות יהודית (

 שעות שנתיות לתואר: *27בהיקף  ראשי-מסלול דו
 שעות שנתיות.  27בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה גם היא מסלול של 

 
 :תנאי מעבר משנה לשנה –תלמידי שנה א' 

ובקורסים "תורת הענישה א"  70ציון עובר בקורס "תיאוריות בקרימינולוגיה" הוא  .1
 . 70ו"תורת הענישה ב" (בכל אחד בנפרד) הוא 

 הקורסים הבאים:  כדי לעבור לשנה ב' במחלקה יש לעבור את  .2

 .60"מבוא לפסיכולוגיה" בציון  �
 .70"תיאוריות בקרימינולוגיה" בציון  �
 .70הענישה א' ו"תורת הענישה" ב' (בכל אחד בנפרד) בציון "תורת  �

סטודנט שלא השיג זאת בתום שנה א' ללימודיו ומבקש להמשיך בלימודיו במחלקה  .3
לקרימינולוגיה יצטרך לחזור על קורסים אלה ולא יוכל להירשם לאף קורס של שנה ב' 

 או ג' בקרימינולוגיה.
 
 

 תארים מתקדמים
פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –מודי המשך לתואר שני ושלישי המחלקה מקיימת לי

 האינטרנט.
 
 
 
 
 
 

 * מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת
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 המחלקה לניהול
 03-5318276טל': 
 03-7384041פקס' 

http://www.management.biu.ac.il 
 301, חדר 3, קומה 605מיקום: בנין 

 
 מסלול ניהול טכנולוגיה 

 
 מבוא

ר טכנולוגיה כוללת בתוכה שימוש במערכות מחשב ומערכות מידע מתאימות, מכשו
מתקדם, שרתי אינטרנט, טלפוניה קווית וסלולרית, כלי רכב, רובוטיקה ועוד. כל ארגון, גם 
כזה שלא מפתח או מייצר טכנולוגיה, עושה בה שימוש. ניהול תהליך הרכש וההטמעה של 
הכלים הטכנולוגיים המתאימים ביותר בהתאם לסוג הארגון ותקציבו דורש ידע. גם תהליך 

פיתוח טכנולוגיות חדשות מצריך יכולת ניהולית וידע בתחומים אלו, כך ייצור הטכנולוגיה ו
שמנהל הטכנולוגיה יוכל לנצח על כל התהליך ומרכיביו, מהפיתוח ועד השיווק לצרכן. 
הקורסים המגוונים בתואר והאינטגרציה ביניהם, מספקים את הידע הדרוש לניהול 

בד, וגם בארגון שיוזם ומפתח טכנולוגיה גם בארגון העושה בטכנולוגיה שימוש בל
וכן צורת הסתכלות רחבה טכנולוגיות חדשות. בתואר קורסים שפותחו במיוחד כדי להקנות 

העסקי ותאגידים למצות את הפוטנציאל  לחברות, ארגוניםהידע הנדרש בכדי לעזור את 
יחודיים שלהם על ידי ניהול מושכל של הטכנולוגיה, וניהול נכון של סביבת הפיתוח. נושאים י

לניהול טכנולוגיה ילמדו בעזרת מרצים בעלי ניסיון מעשי בתחום, שינתחו גם תרחישים 
מהתעשייה. בוגר התכנית יצא עם ידע ייחודי, שימושי ועדכני ויוכל באמצעותו לתרום לכל 

 ארגון בניהול הטכנולוגיות. 
 

 תואר ראשון 
 נושאי הלימוד מתמקדים בחמישה תחומים:

 תמטיקה, סטטיסטיקה, חקר ביצועים, התנהגות אירגונית.מקצועות יסוד: מ
נושאים ייחודיים לניהול טכנולוגיה: שיפור ביצועים בעולם טכנולוגי, מחקר ופיתוח תעשייתי, 
ניהול סיכונים טכנולוגים, מידענות, ניהול חברות הזנק, רישום פטנטים, גיוס כספים, שיווק 

טכנולוגיות, מערכות תומכות החלטה  בינלאומי, היבטים משפטיים בחברה לפיתוח
ממוחשבות (פיתוח ושימוש), מסחר אלקטרוני ומינוף החברה באמצעותו, יישום טכנולוגיות 

 ברפואה ועוד.
 . מקצועות ליבה לוגיסטיים: יסודות הלוגיסטיקה, ניהול רכש ומלאי

 .erpמערכות מידע: מערכות מידע טכנולוגייות, 
 לכלה, ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה.כלכלה: מבוא למיקרו ומאקרו כ

סמינר מסכם: קורס שנתי בו הסטודנטים יישמו את הידע הנרכש בתואר במקרה אמיתי. 
חלק זה של התואר בהדרכה צמודה של המרצים מטרתו לתת לסטודנט נסיון ראשוני מעשי 

 בתחום.
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מסלול לוגיסטיקה (ע"ש משפחת לבנת)

 מבוא
לוגיסטיקה היא תורת ניהול החומר והשירותים הנילווים אליו בארגון. הלוגיסטיקה אחראית 
לספק לליבת הייצור של הארגון את החומר (מלאים ותשתיות ייצור פיזיות) והשירותים 
הנלווים אליו באיכות, בכמות, במקום, בזמן ובעלות הנדרשים. כל ארגון שהוא (יצרני, 

גון אחר) עושה שימוש במשאבים ובתהליכים. הניצול המיטבי של ציבורי, פיננסי וכל אר
 היא הלוגיסטיקה.  –משאבי הארגון בתהליכים השונים המתנהלים בו 

הלימודים במחלקה נועדו להקנות לסטודנטים הבנה אקדמית ומקצועית כוללת בתחומי 
 ניהול ותפעול מערכות לוגיסטיות וכלכלה. 

 
 תואר ראשון 

 מקדים בארבעה תחומים:נושאי הלימוד מת
 .מתמטיקה, סטטיסטיקה, חקר ביצועים :מקצועות  יסוד

יסודות הלוגיסטיקה, ניהול רכש ומלאי, תובלה ושינוע, אחזקה,  :מקצועות ליבה לוגיסטיים
 תמיכה לוגיסטית משולבת.

 .erpמערכות מידע ניהוליות, יישומי מערכות מידע לוגיסטיות, : מערכות מידע
 מיקרו ומאקרו כלכלה, תאוריות ויישומים במיקרו ובמאקרו כלכלה, מימון).מבוא ל: כלכלה

סמינר מסכם: קורס שנתי בו הסטודנטים יישמו את הידע הנרכש בתואר במקרה אמיתי. 
חלק זה של התואר בהדרכה צמודה של המרצים מטרתו לתת לסטודנט נסיון ראשוני מעשי 

 בתחום.
 

 תנאי קבלה למועמדים חדשים
 גרותתעודת ב .1

 יחידות ומעלה באנגלית 4בגרות של 
בפרק  85, ציון מינימלי של מבחן כניסה פסיכומטרי (לא יאוחר ממועד מרץ/אפריל) .2

 האנגלית.

 הלימודים במחלקה נלמדים כמקצוע מורחב בלבד.
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 במחלקה ובאתר האינטרנט. נוספים
 
 

מידע נוסף ניתן לקבל גם באתר האינטרנט של המחלקה לניהול ובאתר האינטרנט של 
 . http://www.biu.ac.ilהאוניברסיטה 
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 החוג המשולב למדעי החברה
 03-5317010טל' 

 03-7384039פקס' 
http://meshulav.biu.ac.il: אתר החוג המשולב

 m-hevra.dept@ biu.ac.ilדוא"ל: 
 302, חדר 3, קומה 605מיקום: בנין שטרן 

 מבוא
 לחוג שלוש מטרות עיקריות:

תחומים של מדעי מגוון הלסטודנטים מושגי יסוד ותיאוריות בסיסיות בלהקנות  .1
 .התנהגותה

שימוש בכלים מדעיים מקובלים ויישומן האמפירי של התיאוריות בהוויה החברתית  .2
 הישראלית.

לעודד חשיבה וניתוח בין תחומי (אינטרדיסיפלינרי) של הבעיות הכלכליות, הפוליטיות  .3
 ם בלימודי ב.א. בארצות המערב.והחברתיות, כנהוג כיו

 
 תנאי קבלה למועמדים 

 תעודת בגרות. . 1
 *.מבחן כניסה פסיכומטרי . 2

מועמד המבקש להתקבל לחוג המשולב למדעי החברה, יציין בטופס ההרשמה באיזה 
 ובמסלול רנטגן.כלל, במסלול פרט, במסלול מסלול ברצונו להתמחות: 

 פירוט המסלולים ראה להלן.
 

 הלימוד מסלולי
 כל המסלולים בחוג נלמדים כמקצוע מורחב בלבד.

נועד להקנות לסטודנטים יכולת להבין ולחקור את תיפקודו של היחיד  - מסלול הפרט .1
מתוך ראיה כוללת, ושילוב של מדעים שיש להם קשר ישיר או קרוב לנושא זה. 

גיה בהתאם לכך המסלול משלב לימודים בתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולו
  והסוציולוגיה.

נועד להקנות לסטודנט ראיה אינטגרטיבית בהבנה ובחקר תהליכים  - מסלול הכלל .2
יכולת ישום דרכי חשיבה, שיטות מחקר וניתוח תהליכים בינתחומים שונים חברתיים. 

והצעת פתרונות מקיפה. הלימודים משלבים קורסים בכלכלה, סוציולוגיה, מדעי 
 המדינה וניהול.

לתואר ראשון,  ומדעי החייםלימודים משולבים במדעי החברה  - מסלול רנטגן .3
הספר לרנטגן. הלימודים כוללים מגוון  לתלמידים הלומדים רנטגנאות והדמיה בבתי

החברה, מדעי החיים, מדעים מדוייקים וקורסים  שימושיים קורסים ממסלול מדעי 
 בדימות.

ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  9.8כלל בעלי ממוצע בגרות  מסלול*מועמדים למסלול פרט או 
 2ראה פרק תנאי קבלה עמוד 
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 רנטגן:כללי הרישום לתוכנית ה
הגשת המועמדות לתכנית הרנטגן באוניברסיטה, מותנית בקבלתו של המועמד לאחד  .1

חיפה; בית חולים קפלן  -מבתיה"ס לרנטגן. שמות בתיה"ס לרנטגן: בית חולים רמב"ם 
ירושלים; בית חולים  -אביב; בית חולים הדסה -תל -רחובות; בית חולים איכילוב  -

 ראשון לציון. -אסף הרופא 
 .    מצב בריאות תקין.2
להציג בעת הגשת מועמדותו לאוניברסיטה אישור ביה"ס לרנטגן על  /תעל המועמד .3

 קבלתו.
ע"י ביה"ס לרנטגן אינה מחייבת את האוניברסיטה. הדיון במועמדות  /תקבלת המועמד .4

 בגרות ופסיכומטרי ,לאוניברסיטה יתקיים עפ"י הליכי הקבלה הרגילים לאוניברסיטה
 ומעלה בפרק האנגלית שבפסיכומטרי. 100ציון של  וכן

מי שיעמוד בכל תנאי הקבלה ויתקבל גם ע"י ביה"ס לרנטגן וגם ע"י החוג המשולב  .5
 יוכל לממש את קבלתו למחלקה. ,מסלול רנטגן -למדעי החברה 
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 המחלקה לגאוגרפיה וסביבה
 03-7384033פקס:  03-5318340/1 :טל'

@geogdeptדוא"ל:  biu.ac.il 
 http://geoenv.biu.ac.ilאתר המחלקה: 

 , קומה ג' 213מיקום: בנין מכסיקו 
 

 מבוא
הלימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, 

והתפתחותו חברתיים, תכנוניים ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על איכותו 
לאורך זמן. המודעות לנושאים סביבתיים, ליחסי גומלין בינם לאדם ולהשפעתו של האדם 
על סביבתו תרמה להכרה בצורך בהכשרת חוקרים ובעלי מקצוע המסוגלים לבחון סוגיות 
ביחסי הגומלין בין האדם לסביבתו במבט רחב ואינטגרטיבי ולהציע כלים מעשיים לבחינה 

לקה לגאוגרפיה וסביבה נותנים מענה לצרכים אלה, והם מתמקדים זו. הלימודים במח
בשלושה תחומים: המרחב והמבנה הפיסי; המרחב וההשלכות הכלכליות, החברתיות, 
התכנוניות, ההיסטוריות והתרבותיות על עיצובו; כלים לבחינת שני התחומים והיחסים 

מודים במחלקה לגאוגרפיה הליביניהם באמצעות חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות. 
וסביבה מתייחדים בשילוב הדוק בין שלושת התחומים ועל ידי כך מרחיבים את אפשרויות 

 ההוראה והמחקר.

 ומערכות מרחוק חישה, בגאומורפולוגיה וקרקע העוסקות מתקדמות מעבדות במחלקה
 לרכוש לסטודנטים מאפשרות אלו מעבדות ואיזוטופים רדיואקטיביים. ,גאוגרפיות מידע

 המחלקה תלמידי לרשות עומדים ,כן כמו. חדיש מכשור עם מחקרית עבודה מיומנויות
  .שוטף לשימוש מחשבים

ההוראה והמחקר במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מלווים בסיורים וסדנאות שהם חלק ממחקר 
 שדה המאפיין את מקצוע הגאוגרפיה והסביבה.

נות לסטודנטים את המידע ואת הידע במחלקה לגאוגרפיה וסביבה להק מטרת הלימודים
להכרת הסובב הפיסי והאנושי ואת הכלים והשיטות לעיבוד ידע זה. כל זאת כדי להכשירם 

 כחוקרים, כאנשי חינוך, כבקיאים ובעלי יכולות יישומיות להשתלב בשוק העבודה. 

ות תחום הלימוד גאוגרפיה וסביבה מאופיין ברבגוניות. הרבגוני – המקצוע ומאפייניו
מקדמת מפגש בין הנושאים השונים ומייחדת את הלימוד והמחקר במחלקה לגאוגרפיה 

תחומי הלומדים וחוקרים בסטודנטים מאפשרת לההתמחות הרבגונית  כמו כן, וסביבה.
אחרים כמו היסטוריה ולימודי ארץ ישראל, מדעי ההתנהגות, משפטים, תכנון,  לימוד

ללימודים במחלקה  להשלים ידע.להרחיב ו מדויקיםכלכלה, תיירות, מדעי הטבע והמדעים ה
היבטים יישומיים הפותחים בפני בוגרי המחלקה אפשרויות תעסוקה לגאוגרפיה וסביבה 

התכנון, במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במוסדות חינוך, ברשויות  –במגזר הציבורי 
 פרטי.ובמגזר הבמוסדות הנשענים על ניתוח ויישום שיטות מידע מתקדמות 
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 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון
 

 למועמדים חדשים:
 תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית*.

 
 לסטודנטים ותיקים:

מסלול ראשי המבקשים להתקבל ל-דו במסלול וסביבה סטודנטים במחלקה לגאוגרפיה .1
 ומעלה. 70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5 בתנאי שלמדומורחב: 

, וסביבה לגאוגרפיהלמחלקה קות אחרות המבקשים להתקבל על סטודנטים במחל .2
 לעמוד בדרישה כנ"ל.

 

 מבנה הלימודים

 בשלושה מסלולים:מתקיימים וסביבה לימודי תואר ראשון במחלקה לגאוגרפיה 
 

נקודות זכות 49בהיקף של  -חוגי) -(חדמסלול מורחב .1
 ן הנושאיםמטרת הלימודים במסלול זה להעניק ידע והתמחות מורחבים במגוו

 הנלמדים במחלקה. 
התמחות "חברה התמחות "נוף וסביבה" או  :שתי התמחויות מאפשרמסלול זה 

 וסביבה".

נקודות זכות 25.5בהיקף של  -חוגי) -(דו ראשי מובנה-מסלול דו.2
ישראל -ראשי מובנה משותף עם מספר מחלקות: המחלקה ללימודי ארץ-מסלול דו

 הסטוריה כללית, לימודים קלאסיים, מנות יהודית,א תולדות ישראל,, וארכיאולוגיה
תכנית זו מיועדת למעוניינים להשתלב בשתי מחלקות כמסלול לימודי המזרח התיכון. ו

 בהיקף שעות של מסלול ראשי מופחת. ראשי, כאשר התלמיד ילמד בשתי המחלקות 
חברה " או התמחות "נוף וסביבההתמחות " :שתי התמחויות מאפשרמסלול זה 

 ".ביבהוס

 נקודות זכות 27בהיקף של  -חוגי) -(דו **ראשי-מסלול דו.3
 שעות שנתיות. 27בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה מסלול של 

 חברה" או התמחות "וסביבה נוף" התמחות: התמחויות שתי מאפשר זה מסלול
 ".וסביבה

 
 
 

 1יסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד ומעלה פטורים מבחינת הכנ 9.5* מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

 ** מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת 
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 סיורים לימודייםסדנאות ו
שהם חלק בלתי  סדנאות וסיוריםבמהלך לימודיהם להשתתף בחייבים כל תלמידי המחלקה 

 קורסים שאליהם נרשמו. מהנפרד 

 תארים מתקדמים

פרטים  –לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי  המחלקה מקיימת מסלול ישיר
 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.

 
 וסביבה  תעודת הוראה במחלקה לגאוגרפיהלימודי 

ים חלק מכובד מתוכנית הלימודים במספר רב של בתי סתופוסביבה לימודי הגאוגרפיה 
ת מורים ולקבל להכשרלתוכנית ספר ברחבי הארץ. תלמידי המחלקה יכולים להירשם 

וסביבה. ניתן להתחיל לימודי תעודת הוראה בשנה השניה תעודת הוראה בגאוגרפיה 
ללימודי תואר ראשון (מותנה במספר הסטודנטים). לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה 

 להכשרת מורים.
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 לעבודה סוציאליתת הספר בי
 ע"ש לואיס וגבי וייספלד

 03-5318355טל' 
 03-7384042פקס' 

www.biu.ac.il  
 socialwork.school@ biu.ac.ilדוא"ל: 

120, חדר 1, קומה 213מיקום: בנין 
 
 

 בוגר בעבודה סוציאלית –תואר ראשון 
לימודי עבודה סוציאלית בתואר הראשון מתפרסים על פני שלוש שנים והם מכוונים לאפשר 

 לסטודנטים לפתח זהות מקצועית כעובדים סוציאליים.
 ,מעשית והתנסותבמדעי החברה והרוח להקנות ידע תאורטי בסיסי היא מטרת הלימודים 

עבודה עם אוכלוסיות שונות בשרותי הרווחה, הבריאות והחינוך. שיכשירו את הסטודנטים ל
לטפח חשיבה ביקורתית בונה ולפתח מיומנות  ,מיועדת להקנות ידעתכנית הלימודים 

באמצעותם יוכלו הסטודנטים לתת מענה הולם מקצועית, המבוססת על ערכי המקצוע 
  .לצורכי האוכלוסיה הנזקקת לשירותיהם

 
ל שלושה יסודות, כאשר בכל  אחד מהם מושם דגש על ערכי המקצוע הלימודים מבוססים ע

 על אחריות ומעורבות חברתית:ו
קבוצה, של : במסגרת זו נלמדות תיאוריות המקנות הבנה וניתוח של פרט, תיאוריה .1

 חברה.של קהילה ושל משפחה, של 
ר א. במסגרת שיעורי המתודה לומדים הסטודנטים ליישם את החומ :פרקטיקה .2

לבין  אינטגרציה בין התיאוריהבמטרה ליצור התיאורטי הלכה למעשה 
ת הפרקטיקה. הסטודנטים רוכשים מיומנויות איבחון, טיפול והערכ

 ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה. התערבויות
בהתערבויות מתנסים הסטודנטים,  המקצועיתב. במסגרת ההכשרה   

 מקצועיות בהדרכה צמודה.
שיאפשרו מחקר,  וכלילומדים הסטודנטים להכיר שיטות מחקר : במסגרת זו מחקר .3

 ומגוון שיטות התערבות.האוכלוסיות מגוון  הצרכים של תהערכלהם  את 
 

קבוצתית או -תכנית הלימודים מורכבת משתי מתודות בכיתה ובשדה: עבודה פרטנית
 קבוצתית.-עבודה קהילתית
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 תנאי קבלה:
 (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד אפריל).י תעודת בגרות ומבחן פסיכומטר

כחלק מבדיקת ההתאמה של המועמדים יהיה בית הספר רשאי לזמן חלק מהמועמדים 
 לראיון אישי/קבוצתי.

 
 דרישות הלימודים:

 התואר ב.א. יוענק לסטודנט, לאחר שיעמוד בהצלחה בדרישות הבאות:
עבודה סוציאלית (כולל  שעות שנתיות בלימודי 48 –דרישות כל התוכנית השלמת  א.

 .הכשרה מקצועית בשדה)
התקדמות מניחה את הדעת בהתפתחות האישית, בהתאם לערכים ולדרישות של  ב.

 מעשית.הפרקטיקה ה
השלמת החובות והדרישות המפורטות בתקנון ביה"ס לעבודה סוציאלית. זאת, בנוסף  ג.

 לדרישות ולנהלים המחייבים של האוניברסיטה. 
 

 הכשרה מעשית: 
יום בשבוע;  –החל מהשנה הראשונה משובצים הסטודנטים להכשרה מקצועית(שנה א' 

 יומיים בשבוע). –ג' -שנים ב'
 

 מטרת ההכשרה היא לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי למקצוע העבודה הסוציאלית,
 תיםבמקביל ללימודים התיאורטיים. ההכשרה המקצועית מתבצעת במגוון רחב של שירו

 חולים, פנימיות, מרפאות לבריאות הנפש, התמכרויות,-ותחומים, כגון:שרותי רווחה, בתי
 ספר ועוד.-מרכזים למניעת אלימות, שירותי מבחן למבוגרים ולנוער, בתי

 הסטודנטים משתלבים בשירות ומקבלים הדרכה קבועה אחת לשבוע ע"י עו"ס שהינו
 מדריך מוסמך של ביה"ס לעו"ס.

 
 ימודים:תוכנית הל

 שנה א'
מדיניות רווחה; יסודות בעבודה סוציאלית; מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית; מבוא 

לפסיכולוגיה; סטטיסטיקה ועיבוד נתונים; האדם בסביבתו ובחברה; קריאה וכתיבה מדעית; 
 תיאוריה ודרכי התערבות, הכשרה מקצועית.  -תיאוריות באישיות; זקנה ועבודה סוציאלית

 
 שנה ב'

מתיאוריה לפרקטיקה; דינמיקה קבוצתית; שיטות התערבות עם הפרט; -ינוי מדיניותש
עבודה קהילתית; טיפול פרטני בקהילה לתלמידי המתודה הקהילתית או התערבות 

שיטות מחקר; עבודה סוציאלית  ;קהילתית בטיפול בפרט לתלמידי המתודה הפרטנית
יות התפתחותיות; פסיכופתולוגיה; תיאור  עם ילדים ונוער; עבודה סוציאליתומשפט, 

 הכשרה מקצועית יומיים בשבוע.
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 שנה ג'
שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הפרט; עבודה קהילתית; מבוא לטיפול 

בעבודה סוציאלית; חשיבה פסיכודינמית בעבודה קוגניטיבי; חשיבה ביקורתית -התנהגותי
מגזר שלישי, ציבורי ועסקי, תיאוריה -לית; סמינריון מחקר; עבודה סוציאסוציאלית

ופרקטיקה בעבודה עם משפחות, התמודדות עם מצבי משבר וטראומה ;שני קורסי בחירה; 
 הכשרה מעשית יומיים  בשבוע.

 
 sw.ba@biu.ac.ils או 5318280-03התואר הראשון: טל'  עללפרטים נוספים 

 לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכנית הלימודים.בית הספר 
 

 תארים מתקדמים
 המחלקה מקיימת לימודים לתארים מתקדמים.פרטים נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט:

 http://social-work.biu.ac.il/applicants_MAתואר שני: 
 תכנית השלמה לתואר שני לבעלי תארים בתחומים אחרים:

http://social-work.biu.ac.il/hashlama 
 http://social-work.biu.ac.il/applicants_phdתואר שלישיי: 
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 בית הספר לחינוך
 03-5318469טל' 

 03-7384029פקס' 
anat.waichman@ biu.ac.il/ 

toar1edu@ biu.ac.il 
 219, חדר 2, קומה 905מיקום: בנין חינוך ע"ש יוסף בן שמעון 

 
 א. מבוא

 בבית הספר לחינוך קיימים חוגי הלימוד הבאים:
 ג חינוך למתמחים:חו .1

 החינוך לקראת תואר ראשון, שני ושלישי.-התמחות במדעי 
 הכשרת מורים: תעודת הוראה. .2

 הכשרה לקראת קבלת תעודת הוראה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. 
 היחידה להשתלמות מורים ולהדרכה. .3

 מטרות החוג לחינוך למתמחים לקראת תואר ראשון:
 שכלה יסודית בתחומים השונים של מדעי החינוך.להקנות לסטודנט ה א.
 להכשיר את הסטודנט למילוי תפקידים בתחומי החינוך השונים. ב.
 להכשיר את הסטודנט לעיון ולמחקר בתחומי החינוך השונים. ג.
 
 . תנאי קבלה ללימודי תואר ראשוןב

 :ניתן להתקבל על פי אחד משלושת ערוצי הקבלה למועמדים חדשים
 ומבחן אמי"ר   *בגרותתעודת . 1
 . תעודת בגרות ופסיכומטרי2  
 . אפיק מעבר3  

http://www.openu.ac.il/afik/BIU_education.html. 
דים להיבחן בבחינת הכניסה תמועמדים למגמות יעוץ חינוכי וחינוך מיוחד אשר מתע

תינתן עדיפות לבעלי השכלה פדגוגית,  ממועד מרץ/אפרילרית יבחנו לא יאוחר הפסיכומט
 כגון: מכללה למורים, ניסיון בהוראה ובחינוך, הכשרה פדגוגית ותורנית גבוהה.

כל הסטודנטים בכל המגמות יחויבו בשנת הלימוד הראשונה להשתתף במספר קורסים, 
 להמשך הלימודים בביה"ס לחינוך. ומעלה מהווה תנאי 66אשר ההצלחה בהם בציון של 

 במסלולי ההוראה תידרש חוות דעת של ראש המסלול לגבי התאמת הסטודנט להוראה.
, 03-5318469יועצת תואר ראשון  –לפרטים נוספים: גב' ענת אמסלם 

anat.waichman@ biu.ac.il 
 
 

בעלי  מנהיגות וניהול מערכות חינוךומעלה/ מסלול  10.3בעלי ממוצע בגרות  עוץ חינוכייי* מועמדים למסלול 
ומעלה פטורים מבחינת הכניסה  10.4בעלי ממוצע בגרות  חינוך מיוחדומעלה/ מסלול  9.8ממוצע בגרות 

 .2הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד 
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 לסטודנטים ותיקים:
יבדקו הישגיהם הלימודיים  -ת והבחינה הפסיכומטרית נוסף לבדיקת ציוני תעודת הבגרו

  באוניברסיטה.
 ומעלה בלימודיהם האוניברסיטאיים (בהתאם למגמה המבוקשת). 85-95נדרש ממוצע 

תנאי הלימוד בביה"ס לחינוך מתקיימים בכפוף לתקנות ולנהלים המפורטים בספר מערכת 
 שעות.

 
 מהאוניברסיטה הפתוחהאפיק מעבר 

אילן במגמות ייעוץ חינוכי -ללימודים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר כדי להתקבל
נ"ז בלימוד קורסים מתוך הרשימה  13וחינוך מיוחד, יהיה על הסטודנט לצבור לפחות 

המפורטת בטבלת ההקבלות ובכללם, את הקורסים המקבילים ליסודות בסוציולוגיה 
מידה, מחקר כמותי א הנלמדים חינוכית, פסיכולוגיה של ההתפתחות, האישיות והל

 .אילן-במסגרת שנה א בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר

כדי להתקבל ללימודים במגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך, יהיה על הסטודנט לצבור 
נ"ז בלימוד קורסים מתוך הרשימה המפורטת בטבלת ההקבלות ובכללם, את  12לפחות 

יולוגיה חינוכית, מחקר כמותי א ומחקר כמותי ב הקורסים המקבילים ליסודות בסוצ
 .אילן-הנלמדים במסגרת שנה א בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר

ומעלה של הקורסים  70בציון  סיום סטודנטים שיסיימו את הלימודים בציוני הסף הנדרשים (
יהיו זכאים , ומעלה בכולם 90באו"פ הרשומים בטבלת ההקבלות, והשגת ממוצע של 

אילן, ויצטרכו להשלים את -להתקבל ללימודי שנה א בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר
מנהיגות וחינוכי, חינוך מיוחד  ייעוץ קורסי המבוא הפדגוגיים וקורסי החובה של המגמה (

 אילן.-, הנלמדים בשנה א בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר ) וניהול מערכות חינוך
  

 ר המגמות לייעוץ חינוכי וחינוך מיוחדטבלת ההקבלות עבו
 האוניברסיטה הפתוחה

 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
 אילן-אוניברסיטת בר

 בית הספר לחינוך
מספר 
נ" שם הקורס הקורס

 ז
מספר 
 נ"ז שם הקורס הקורס

10485 
 

10134 

פרקים בסוציולוגיה של 
 החינוך

 או
 מבוא לסוציולוגיה

6 
 
 
6

77006 
יסודות 

גיה בסוציולו
 חינוכית

1 

10269 
 

10493 

 אישיות: תאוריה ומחקר
 או

פסיכולוגיה התפתחותית: 
 מינקות להתבגרות

4 
 
 
4 

 

77310 

פסיכולוגיה של 
ההתפתחות, 

האישיות 
 והלמידה

2 

מבוא לסטטיסטיקה  30111
1.5 מחקר כמותי א 377030 לתלמידי מדעי החברה

מבוא לסטטיסטיקה למדעי  30112
1.5 מחקר כמותי ב 377031 החברה ב'
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 טבלת ההקבלות עבור המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך
 האוניברסיטה הפתוחה

 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
 אילן-אוניברסיטת בר

 בית הספר לחינוך
מספר 
מספר  נ"ז שם הקורס הקורס

 נ"ז שם הקורס הקורס

10485 
 

10134 

פרקים בסוציולוגיה של 
 החינוך

 או
 סוציולוגיהמבוא ל

6 
 
 
6 

77006 
יסודות 

בסוציולוגיה 
 חינוכית

1 

30111 
מבוא לסטטיסטיקה 

 לתלמידי מדעי החברה
 

 1.5 מחקר כמותי א 77030 3

מבוא לסטטיסטיקה  30112
 למדעי החברה ב'

3 
 1.5 מחקר כמותי ב' 77031 

 
 

שיוכרו על ידי ביה"ס לחינוך לצורכי קבלת פטור. מידע ניתן ללמוד באו''פ קורסים נוספים 
 נוסף קיים באתר 'אפיק מעבר' של האוניברסיטה הפתוחה. 

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 הראשונה באוניברסיטה. חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים �
 
 

 . מבנה הלימודיםג

 
 מגמות ההתמחות:

 .ראשי או דו ראשי מובנה-דוניתן ללמוד בביה"ס לחינוך במסלול 
מועמד ללימודים בביה"ס לחינוך חייב לציין בטופס ההרשמה את מגמת הלימודים 

 המבוקשת כפי שמפורט להלן;
 

 מסלול דו ראשי מובנה
 מנהיגות וניהול מערכות חינוך דו ראשי צרופים הבאים:עם ה ש"ש 25נלמד בהיקף של 

 תולדות ישראלתושבע"פ, , תנ"ך, תלמוד, בשילוב עם המחלקות: אמנות יהודית מובנה
 ויהדות זמננו סוציולוגיה ,לימודים קלאסיים ותקשורת. 

בשילוב עם המחלקות: אמנות יהודית,תנ"ך, תלמוד, תושב"ע,  חינוך יעוץ דו ראשי מובנה
 דות ישראל ויהדות זמננו, תקשורת וקרימינולוגיה.תול
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בשילוב עם המחלקות: קרימינולגיה, תקשורת ואומנות  חינוך מיוחד דו ראשי מובנה
 יהודית.

כמו כן ניתן לשלב  חינוך יעוץ דו ראשי מובנה עם מנהיגות וניהול מערכות חינוך דו ראשי 
 מובנה (לא ניתן ללמוד תעודת הוראה בשילוב זה).

 
 

 *מסלול דו ראשי
שמקיימת מסלול דו  ש"ש לסטודנטים שיבחרו מסלול ראשי נוסף בכל מחלקה אחרת 27

 ראשי במגמות הבאות:
מומלץ לשלב עם מקצוע ראשי שניתן ללמוד בו תעודת הוראה, הכשרה  -ייעוץ חינוכי .1

 מקצועית לתואר ראשון ושני.
ראשי שניתן ללמוד בו  מומלץ לשלב עם מקצוע -מנהיגות וניהול מערכות חינוך .2

 לתעודת הוראה.
הכשרה אקדמית עם הכשרה מעשית המקנה זכאות לרשיון לעיסוק  -חינוך מיוחד .3

 ש"ש. 40בהוראה בחינוך מיוחד. במגמה זו הלימודים מתקיימים בהיקף 
ניתן לשלב חינוך מיוחד דו ראשי רק עם המחלקות: לשון עברית, תולדות ישראל והיסטוריה 

 כללית.

 

 ם מתקדמיםתארי

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 האינטרנט.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * מספר השעות עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת.

126



 
 

 טע"פרטי מידע תש 

 

 
 

 לפיתוח מקצועיהיחידה 

 בית הספר לחינוך
 קורסי השתלמות והעשרה למורים ולציבור הרחב

 03-5318445/6טל' 
 אינם מקנים תואר אקדמי) (הלימודים

 
 

מקיימת באוניברסיטת בר אילן, מגוון רחב של קורסים והשתלמויות  לפיתוח מקצועיהיחידה 
 הפותחים עולמות ידע מרתקים. 

 ההשתלמויות מיועדות לעובדי הוראה, אוכלוסיות מתמחות ולקהל הרחב.
 

 לימודי תעודה
הכשרת מומחים להוראה מתקנת ני, גישור, גישור משפחתי, הנחיית קבוצות, ייעוץ ארגו

ן, תיאטרון פלייבק, הוראת תרגום בביה"ס התיכובמתמטיקה ובשפה האנגלית, 
ביבליותרפיה, הכשרת מנחים התנהגותיים חינוכיים במערכת החינוך ובמשפחה, הכשרת 

ו, -מומחים להוראה מתקנת מוכנות לכיתה א', הכשרת מומחים להוראה מתקנת בכיתות א
ים להוראה מתקנת לתלמידי חט"ב ותיכון, , מאפשרים בשיטת העבודה של הכשרת מומח

 , פסיכותרפיה לאנשי חינוך.NLPביירון קייטי, מסלול הכשרת מטפלי 
 

 לימודי תעודה -אימון
אישיים וקבוצתיים, הכשרת מאמנים אישיים ועסקיים,  הכשרת מאמניםפריצת דרך, אימון ל

, כלים באימון ילדים, ADHD-עלי לקויות למידה ולימודים מתקדמים למאמנים: אימון לב
 מאמני ביופידבק ונוירופידבק.

 
 פיתוח אישי מקצועי

תזונה נבונה וחינוך לאורח חיים בריא, קסם החוויה: התפתחות אישית ורוחנית באמצעות 
 .-"חיים בסרט": ניתוח יצירות קולנוע, מטיילים בארץ ישראל קלפים.

 
 תוקשבתלמידה מ

פיתוח הזהות להעצמה אישית ולהעצמת מתבגרים,  -בדרך לזהותקשבים: קורסים מתו
כדרך חיים, חוכמת  ACTיישום גישות הקשיבות וה  -השינוי מתחיל במחשבה, פשוט להיות

הקשיבות, דיאלוג מתבונן,האמנות להתמודד:פיתוח גמישות פסיכולוגית,לאכול נבון ולהיות 
מיתוסים מול עובדות, פרקי  -נהגות, סמיםבריא, קידום הבריאות לשיפור הלמידה וההת

 אבות.
 רוב הקורסים מוכרים לגמול עובדי הוראה ולמורים בשנת שבתון.

 הם מומחים בתחומם לפיתוח מקצועיהמרצים ביחידה 
 .הקורסים מתקיימים בשעות הבוקר וחלקם בשעות אחה"צ בכל ימות השבוע
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 פרטים והרשמה:

בבחירת הקורסים ועריכת תכנית  סיוע  צוות עובדי היחידה ישמח להעניק לך
 תכנית הלימודים לשנה"ל הבאה מפורסמת באתר היחידהההשתלמות. 

 אילן,-, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת ברמקצועי לפיתוח(החל מחודש מאי): היחידה 
 .5290002גן -רמת
 03-5349532פקס:  03-5318445טל' 

 פרטים נוספים והרשמה באתר היחידה
http://www.pmbiu.co.il/ infohish@biu.ac.il 
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 הפקולטה למשפטים
 ע"ש יעקב הרצוג
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 משפטים

 03-5318415טל' 
 03-7384044פקס' 

 llb.law@ biu.ac.ilדוא"ל: 
 105, חדר 1, קומה 305מיקום: בנין 

 
 
 תנאי רישום וקבלה .1

 תנאי רישום 1.1 
ההרשמה לפקולטה למשפטים תתקיים במועד הרישום הרגיל של  1.1.1 

 .האוניברסיטה
 

יירשמו לפקולטה למשפטים רק מועמדים שמתקיים לגביהם לפחות אחד  1.1.2 
 מן התנאים האלה:

 לפחות. 90בממוצע ציונים של בעלי תעודת בגרות ישראלית  א. 
באוניברסיטה ישראלית מוכרת בממוצע ציונים  "בעלי תעודת "בוגר ב. 

 לפחות. 80של 
 אמור לעיל.כ בעלי תעודה קבילה מחו"ל המקבילה ברמת הציונים ג. 

 
 הבחינה הפסיכומטרית. 1.1.3 

כל המועמדים, בכללם מועמדים בעלי תואר אקדמי,                                          א. 
ינת הכניסה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד חייבים להיבחן בבח

 אפריל בשנת הרישום.
 .600 -לא יתקבלו מועמדים בעלי פסיכומטרי נמוך מ ב. 
מועמדים בעלי תעודות מחו"ל רשאים להגיש ציון תקף בבחינת  .ג 

S.A.T  אוL.S.A.T.. 
מי מוכר בארץ ד.    מועמד לפקולטה שהוא בעל תואר שלישי ממוסד אקד                       

או בחו"ל אינו נדרש לבחינה פסיכומטרית וקבלתו תידון על ידי 
 הוועדה לעניני קבלת תלמידים בפקולטה.

 
לתום תקופת המועמדים חייבים להמציא את כל המסמכים והציונים עד  1.1.4 

 הרישום.
רשמי ומקורי  בעלי תארים אקדמיים מתבקשים להציג דו"ח לימודים  

 .תוארואישור זכאות ל
 

הוועדה לקבלת תלמידים רשאית להאריך את המועדים הנקובים בסעיף   1.1.5 
 זה בנסיבות מיוחדות.

 ות ללא אישור הוועדה.רוחאלא תידונה פניות מ  
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 תנאי קבלה 1.2
 מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית 1.2.1 
, לפקולטה למשפטים יתקבלו המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר  

לעיל, רמת ההישגים תיקבע על ידי  1.1העומדים בתנאי הרישום בסעיף 
 שקלול ממוחשב של המרכיבים האלה:

 .ממוצע ציוני הבגרות .1  
 הציון בבחינה הפסיכומטרית. .2  

פי הקריטריונים לתהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע אוטומטית   
 האמורים.

 באתר האוניברסיטה.הערכת סיכויי קבלה ניתן לבדוק   
   

מועמדים שציונם המשוקלל מסווג אותם לקבוצת"קורס קדם", יוכלו  .3
להרשם לקורס קדם שיתקיים במהלך הקיץ בפקולטה למשפטים. 

מועמדים שיעמדו בהצלחה במבחן סיום הקורס יוכלו להתקבל 
 לפקולטה למשפטים.

 

 מועמדים בעלי תארים אקדמיים  1.2.2 
יתקבלו המועמדים העומדים בתנאי הרישום בסעיף  לפקולטה למשפטים  

לעיל, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. רמת ההישגים תיקבע על ידי  1.1
 שקלול המרכיבים האלה:

 .ציוני התואר האקדמי ומקצוע ההתמחות .1  
 .הציון בבחינה הפסיכומטרית .2  

 

 במקרים מיוחדים תיתכן התחשבות בציוני תעודת הבגרות.  
לימודים אקדמיים שלא זיכו את המועמד בתעודת בוגר לא יובאו בחשבון   

 בהליך הקבלה.
קבלת מועמדים בעלי תארים נתונה בידי ועדת הקבלה הפקולטטיבית   

 לתואר הראשון.
 
 

 מועמדים בעלי תעודות מחו"ל 1.2.3 
לפקולטה למשפטים יתקבלו המועמדים, העומדים בתנאי הרישום לעיל,   

שגים הגבוהים ביותר. רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול בעלי ההי
 המרכיבים האלה:

 ציוני בגרות ו/או ציונים אקדמיים; .1  
 L.S.A.Tאו  S.A.Tאו בבחינת ציון בבחינה הפסיכומטרית  .2  

 הראשון.קבלת המועמדים נתונה בידי ועדת הקבלה הפקולטטיבית לתואר   
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 הודעת קבלה 1.2.4 
 המדורקבלו לפקולטה למשפטים יקבלו הודעת קבלה מן מועמדים שית  

לקבלת תלמידים. הליך הקבלה יאושר סופית רק לאחר שהמועמד 
 שהתקבל יאשר את לימודיו בכתב למזכירות הפקולטה במועד שיידרש.

 
 לא יתקבלו לפקולטה תלמידים המבקשים ללמוד בתכנית חלקית.  1.2.5 

 
 שלא מן המניין. לא יתקבלו לפקולטה תלמידים 1.2.6 

 
 קבלה לשנה מתקדמת 1.2.7 
לשנה מתקדמת אפשרית אך ורק לשנת הלימודים השניה  קבלה א.  

 בפקולטה ולא יתקבלו תלמידים לשנת הלימודים השלישית.
שלמד סטודנט לשנה מתקדמת תתאפשר אך ורק לסטודנט קבלת  ב.  

ם לימודים חלקיי .בפקולטה למשפטים או במכללה למשפטים בארץ
בפקולטה למשפטים אחרת בארץ אינם מוכרים לעניין קבלה לשנה 

 מתקדמת.
 על המועמד יהיה להתקבל באחת מן הדרכים: ג.  
 )  המועמד עמד בתנאי הקבלה הרגילים של הפקולטה.1(     

 )  המועמד בעל ממוצע ציונים בשנת הלימודים הראשונה במשפטים2(            
 לפחות ובנוסף הציג אישור רשמי על 90במוסד אקדמי אחר של     
 600העליונים של הכיתה והוא בעל ציון פסיכומטרי  5%-מיקומו ב    
 לפחות.    

הפקולטה תכיר בקורסים שלמד הסטודנט אך על אף האמור לעיל,  ד.  
שציוניי לפחות. במקרה  87ורק אם ממוצע ציוניו הכולל הגיע לציון 

שעמד כנדרש בתנאי הקבלה  טודנטהסיהיו נמוכים יותר,  הסטודנט
 לשנה א' והקורסים שלמד לא יוכרו לו.

 
-יירשם לאוניברסיטת בר סטודנט המבקש להתקבל לשנה מתקדמת .ה  

 .כפי שייקבעאילן במועד הרישום הרגיל 
תכנית תיקבע משהתקבל סטודנט ללימודים לשנה מתקדמת  ו.  

 בפקולטה למשפטים,, על ידי הוועדה לענייני תלמידיםהלימודים שלו 
 בהתאם ללימודיו הקודמים.

אילן, יידרש התלמיד ללמוד -על מנת לקבל תואר מאוניברסיטת בר ז.  
מתכנית הלימודים הנדרשת בפקולטה  מחציתבאוניברסיטה לפחות 

 למשפטים.
לימודים חלקיים בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות בחו"ל אינם  ח.  

 ן קבלה לשנה מתקדמת.מוכרים על ידי הפקולטה לעניי
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יש לממש את הקבלה לפקולטה למשפטים באותה שנת לימודים ואין  1.2.8 
אפשרות להקפיא לימודים. מועמד שלא יממש את קבלתו ויהיה מעוניין 
 בלימודים מאוחר יותר, יהיה חייב לבצע את תהליך ההרשמה מתחילתו

 .ולעמוד בתנאי הקבלה כפי שיקבעו
 

 וניברסיטה הפתוחהאפיק מעבר מהא 1.2.9

מבוא
הפקולטה למשפטים והאוניברסיטה הפתוחה מציעים תכנית לאפיק מעבר ללימודים 

הפקולטה בדקה ומצאה כי קיימת הקבלה בפקולטה למשפטים בבר אילן לתואר ראשון. 
בתוכן וברמה בין קורסים לתואר בוגר בפקולטה לבין קורסים הנלמדים במסגרת החטיבה 

 למשפט ציבורי

אילן להתחייב לקבל ללימודים בפקולטה סטודנטים שישלימו -ך, מוכנה אוניברסיטת ברלפיכ
באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על ידי שני המוסדות, כמפורט 

 בטבלת הקבלות להלן.

 מידע כללי
סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה, על סמך הישגיהם באו"פ, כמפורט במסמך זה, 

שנים מיום תחילת לימוד הקורס הרלוונטי  5-ים להתחיל את הלימודים לא יאוחר מחייב
הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנתיים מאז סיימו באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון. קורס 

 רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות שלהלן.

 הרשמה 
מעבר ללמוד בפקולטה יוכלו סטודנטים הלומדים באו"פ ומעוניינים לעבור דרך אפיק ה

אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הם מבקשים -להירשם לאוניברסיטת בר
להגיע לפקולטה. בטופס ההרשמה עליהם לרשום כי הם לומדים באפיק המעבר באו"פ, וכן 
לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד על כך שהם נמצאים בשלבי סיום של הלימודים 

 פיק המעבר, כנדרש.בא

 

 לימודי אנגלית
אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה. מומלץ -אוניברסיטת בר

לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או 
 ילן. א-להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי לקבלה לאוניברסיטת בר

 
 דרישות אפיקי המעבר 

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן. 
ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו, ובנוסף עליהם לעמוד  93עליהם להשיג ציון ממוצע 
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עליונים בקבוצת הלימוד באו"פ, על פי אישור שינתן להם מאת האחראית  5%ברף של 
 החטיבה למשפט ציבורי.באו"פ על 

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים, 
 במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בפקולטה. 

 

 טבלת הקבלות

 האוניברסיטה הפתוחה

 החטיבה למשפט ציבורי

 אילן-אוניברסיטת בר

הפקולטה למשפטים

1"סששם מספרנ"זשם הקורס מספר

המשפט החוקתי  10812
 של ישראל

 6 משפט חוקתי 99-2014 6

משפט מינהלי של  10790
 ישראל

 6 מקצוע בחירה  6

מבוא למשפט  10735
 ויסודות המשפט

 2 מבוא ללימודי משפטים 99-101 4

שניים מבין קורסי הבחירה 
 הבאים:

ש"ס ע"ח  12יוכרו לא יותר מאשר  
עות הבחירה או ע"ח מקצועות משפט מקצו

 ו... לפי שיקול דעת הפקולטה

 

 6 ע"ח מקצועות בחירה   6 דיני עבודה 10354

רת דיני תקשו 10724
ואתיקה עיתונאית 

 בישראל

 3 ע"ח מקצועות בחירה  3

משפט השלטון  10802
 המקומי בישראל

 6 ע"ח מקצועות בחירה  6

ציה מתאוריה רגול 10957
 למעשה

 6 ע"ח מקצועות בחירה  6

 
 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
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 פטורים
עבר, יקבלו פטור ממקצועות הלימוד המקבילים לקורסים סטודנטים שיגיעו דרך אפיק המ

שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. הפטורים הללו יקצרו את משך הלימודים בפקולטה 
  ) סמסטרים 6 שנים ( 3עד להשלמת התואר בסמסטר אחד, כך שמשך הלימודים יהיה 

האו"פ, שאינם מופיעים . פטורים על סמך קורסים של  ) סמסטרים שבעה במקום שלוש וחצי (
בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת הפקולטה. סך כל הפטורים על סמך הקורסים של 

יעמוד על מקסימום של   ) ההקבלות שבטבלת אלו כולל לא החטיבה למשפט ציבורי באו"פ (
 ש"ס.  26

 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה 1-אילן שווה ל-ש"ס באוניברסיטת בר 11הערה: 
 

   
 
 מבנה הלימודים .2

 הלימודים והיקפם 2.1 
 הפקולטה מקיימת לימודים לתואר הראשון, השני והשלישי.  

 
 ).LL.Bתואר ראשון במשפטים ( 2.1.1  

לימודי התואר הראשון מהווים מסלול מורחב ונמשכים שלוש שנים   
וסמסטר אחד, ומטרתם להקנות לסטודנט השכלה אקדמית במשפטים. 

סיים את חוק לימודיו מקבל את התואר בוגר במשפטים סטודנט המ
)LL.B..( 

 
 ).LL.Mתואר שני במשפטים ( 2.1.2 
מטרת לימודי התואר השני היא  לאפשר לסטודנט להעמיק את ידיעותיו   

בתחומי התעניינותו. סטודנט המסיים את חוק לימודיו מקבל את התואר 
יברסיטאי לקראת ), תקנון הלימודים האונ.LL.Mמוסמך למשפטים (

 תואר שני מתפרסם בנפרד.
 

 ) .M.Aתואר שני בלימודי משפט ( 2.1.3
מטרת לימודי התואר השני היא לאפשר לסטודנט שאיננו בעל השכלה   

משפטית להעמיק את ידיעותיו בתחומי התעניינותו. סטודנט המסיים 
) .M.Aאת חוק לימודיו מקבל את התואר מוסמך בלימודי משפט (

ללא משפטנים (בוגרי כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון,  בתכניות
 מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי היהדות).

 תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד.  
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 )Ph.Dתואר שלישי במשפטים ( 2.1.4  
לימודי התואר השלישי מתאפשרים עם סיום לימודי התואר השני, או   

מיד לאחר סיום התואר הראשון, תלמיד המסיים את  במסלול ישיר
 ).Ph.Dלימודיו מקבל את התואר "דוקטור למשפטים" (

 תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שלישי מתפרסם בנפרד.   
 

 מבנה הלימודים לתואר הראשון 2.2 
 מתקיימים ברציפות במסגרת תכנית מלאה בלבד, ואין לתואר הראשון הלימודים  

אפשרות לתכנית חלקית. תכנית הלימודים נקבעת על ידי ועדת תכניות ומינויים 
מקצועות בחירה, מקצועות בחירה חובה,  מקצועותשל הפקולטה, וכוללת: 

מקצועות בחירה בשפה האנגלית, קליניקות משפטיות, סדנאות  ,במשפט העברי
 .סמינריוניםו

יהדות במסגרת לימודי יסוד בוכשפה זרה כמו כן יש להשתתף בלימודי אנגלית   
 הדרישה הכללית של האוניברסיטה.

שני קורסים שהוראתם  ובתכנית הלימודים שלסטודנט אינו רשאי לכלול   
אין לכלול בתכנית , ומתקיימת בו זמנית. תכנית הלימודים בנויה לפי שנות לימוד

, אלא במקרה של כשלון או בהוראה מיוחדת של קורסים משנים מתקדמות
 וועדה לענייני תלמידים הפקולטטיבית.ה

 
 במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות לתואר ראשון תכנית 2.3

 
לתואר ראשון  לימודיםהפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תכנית 

עם אפשרות   ).B.A) ולתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (.LL.Bבמשפטים (
 ללימודי השלמה לראיית חשבון.

 
כנית יוכלו להתקבל סטודנטים מצטיינים אשר יעמדו בארבעת תנאי הקבלה לת .1

 המצטברים הבאים:

 לפחות. 90א.  בגרות במתמטיקה ברמה של חמש יחידות בציון של 
 לפחות. 108ב.  ציון תעודת בגרות בממוצע של 
 לפחות. 700ג.  ציון בבחינה הפסיכומטרית של 

 לפחות. 140ל ד.  ציון כמותי בבחינה הפסיכומטרית ש
 

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרות לעצמן את הזכות לקבל לתכנית  .2
 את המועמדים המצטיינים ביותר מבין הנרשמים.

 
סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות, יוכל לסיים את לימודיו במחלקה לכלכלה  .3

במשך שלוש שנים אקדמיות ובפקולטה למשפטים במשך שלוש וחצי שנים 
בשנה הרביעית יוכל התלמיד להתחיל את לימודי ההשלמה  אקדמיות.

 בחשבונאות. 
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יסוד ה, כולל לימודי שש" 64הלימודים בפקולטה למשפטים יהיו בהיקף של  .4

את החובות . שש" 50.5הלימודים במחלקה לכלכלה יהיו בהיקף של  .ביהדות
 קורסי יסוד ביהדות ולימודים כלליים ילמדו הסטודנטים במסגרת התוארב

 במשפטים בלבד.

 
 במקביל ללימודי המשפטיםנוסף לימודי חוג  2.4 
הלימודים בפקולטה למשפטים נחשבים, כאמור, כחוג מורחב בתכנית מלאה.   

במחלקות אחרות נוסף תלמידי הפקולטה רשאים לצרף ללימודיהם חוג 
 באוניברסיטה.

תלמיד לא יורשה להירשם לקורסים החופפים לקורסים שעליו ללמוד בפקולטה   
 .למשפטים

 
תכנית ללימודי תואר ראשון במשפטים ולימודי תואר שני בפילוסופיה   2.5

 כללית
הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה מציעים תכנית משולבת ללימודי תואר    

 ללא צורך בתואר ראשון):ראשון במשפטים ולתואר שני בפילוסופיה (
 שנים 4 –תואר ראשון במשפטים ושני בפילוסופי ללא תזה   

 שנים 5 –תואר ראשון במשפטים ושני בפילוסופי עם תזה     
בזמן הגשת  צריכה להתבצעבקשה להתקבל לתכנית במשפטים ופילוסופיה   

 המועמדות ללימודים.
  .03-5318421פרטים במחלקה לפילוסופיה, טלפון:   

 
תכנית משולבת ללימודי התואר הראשון והשני (ללא תזה) בפקולטה  2.6

 למשפטים
שנות לימוד  4תלמידי תואר ראשון שיתקבלו למסלול הישיר יוכלו להשלים במשך   

ממוצע  בעליאת לימודיהם בתואר הראשון והשני בפקולטה למשפטים. תלמידים 
להגיש מועמדות לתכנית זו. לתכנית  רשאיםומעלה בסיום השנה הראשונה,  90

 יתקבלו המועמדים המצטיינים מבין מגישי הבקשות.
 הדיון הסופי בקבלת המועמדים לתכנית יתקיים לאחר מועדי ב'.  

 
לפחות בכל אחת משלושת  90תנאי להמשך הלימודים בתכנית, ממוצע ציונים   

ההשתתפות  השנים הראשונות לתואר הראשון. הפקולטה רשאית להפסיק את
 בתכנית בכל שלב. 

לפחות בקורסים לתואר  75 שלממוצע ציונים  -תנאי לסיום הלימודים בתואר השני   
 שני.
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למען הסר ספק, במהלך שלוש השנים הראשונות אין אפשרות ללמוד קורסים   
לתואר שני, אלא רק להקדים את לימוד קורסי התואר הראשון. קורסים לתואר שני 

 .ך שלוש השנים הראשונות לא יוכרושיילמדו במהל
 

 תכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במנהל עסקים    2.7
הפקולטה למשפטים מקיימת תכנית לימודים משותפת ללימודי תואר ראשון          

במשפטים ולתואר שני במינהל עסקים. לתכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים 
 שעמדו בתנאים הבאים:

 
 בחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה בהיקף של חמש יחידות. א.  ציוני
 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית. 700ב.  ציון 

 לפחות בלימודי שנה א' בפקולטה למשפטים. 85ג.  ציון ממוצע 
 ומעלה. 126ד.  ציון כמותי בבחינה הפסיכומטרית של 

ן במשפטים ה. בתכנית יוכלו ללמוד רק סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר ראשו
 באוניברסיטת בר אילן.

 לפחות. 80תנאי המעבר משנה לשנה יהיה ממוצע משוקלל של 
תלמיד שיעמוד בהצלחה בדרישות התכנית, יוכל לסיים את לימודיו לשני התארים 

 במהלך ארבע שנות לימוד.
 

 תכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במדעי המדינה   2.8
ם והחוג למדעי המדינה מציעים תכנית לימודים משולבת הפקולטה למשפטי         

ללימודי תואר ראשון במשפטים ולתואר שני במדעי החברה. סטודנט שיעמוד 
 שנים אקדמיות. 4בהצלחה בדרישות התכנית יוכל לסיים את לימודיו במשך 

 
תכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני ברגולציה ומדיניות    2.9

 סביבתית
לרגולציה ומדיניות סביבתית, שהיא היחידה בתחומה בישראל, נועדה  התכנית 

לחשוף את הסטודנטים לתאוריה של רגולציה באופן כללי וליישומים בתחום 
הסביבה ולתת להם כלים לביצוע מחקר בתחום. התכנית גם תכשיר את 

הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית במגזר הציבורי והפרטי 
 חומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי.ובת

התכנית מובלת במשותף על ידי הפקולטה למשפטים והמחלקה לגאוגרפיה וסביבה 
תחומיים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים. בראש -ותעניק לסטודנטים כלים בין

לגאוגרפיה  התכנית עומד פרופ' אורן פרז דיקן הפקולטה למשפטים ומהמחלקה
 וסביבה מובילה את התכנית דר' אורית רותם.

 
פירוט כל תכניות הלימוד מופיע בשנתון הפקולטה למשפטים המתפרסם בחודשי  2.10
 הקיץ.
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הנדסה
 03-5317733טל' 

 03-7384051פקס: 
 engineering.faculty@ biu.ac.ilדוא"ל: 

 453, חדר 1104מיקום: בנין 
 אילן-הפקולטה להנדסה בר-חפשו אותנו בפייסבוק

 

 מבוא

מודים האקדמיים הטכנולוגיים. לימודי הנדסת חשמל והנדסת מחשבים הינם חוד החנית בלי
אילן מכשירה מהנדסים ועתודת מדענים בעלי ידע -הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר

רחב ועדכני שישתלבו בהצלחה בתעשיות הטכנולוגיות המתקדמות בתחומים מגוונים 
ובאקדמיה. הלימודים בפקולטה מקנים לסטודנטים כרטיס כניסה למקומות העבודה 

ותר, בשכר שנחשב לאחד הגבוהים במשק. הפקולטה שמה דגש גם על האטרקטיביים בי
הקניית ידע תיאורטי מעמיק ומעודדת סטודנטים מצטיינים להמשיך בלימודים מתקדמים 

 ולהשתלב בקבוצות המחקר בפקולטה.

אילן נמצאת בחזית המדע במחקר וביישום טכנולוגיות -הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר
לא הרף בחידושים האחרונים. סגל הפקולטה הוא מקצועי, דינמי וצעיר. עילית ומתעדכנת ל

חברי הסגל הינם בוגרי אוניברסיטאות יוקרתיות בארץ ובעולם, ובהם חוקרים בעלי מוניטין 
 300250--בינלאומי שזכו בהכרה ובפרסים יוקרתיים ברחבי העולם. הפקולטה נמנית בין ה

, אשר בחן לאחרונה אלפי THEפי הסקר היוקרתי הפקולטות להנדסה הטובות בעולם, כך ל
 להנדסה ברחבי התבל ודירג את הטובות בינהן.  פקולטות

הפקולטה מציעה מגוון תכניות לימוד חדשניות ומעודכנות המכשירות את הסטודנטים 
לאתגרי המחר. הלימודים מתנהלים באוירה מקצועית ונעימה והסטודנטים זוכים ליחס אישי 

 ולאוזן קשבת.
לימודי ההנדסה מתקיימים בקומפלקס חדש ומפואר, המאובזר בציוד חדיש ותוך הקפדה 
על שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. לרשות הסטודנטים עומדות מעבדות מתקדמות 

רזולוציה ודימות, מעבדת רובוטיקה, -ומצויידות במיטב הציוד המודרני (כגון: מעבדה לסופר
, מעבדה להתקני ננואלקטרוניקה, ומעבדות לאבטחת VLSI -ו מעבדה למעגלים משולבים

חומרה ועיבוד דיבור, היחידות מסוגן בישראל).  כמו כן, ישנה ספרייה מרווחת ומעודכנת 
במבחר הספרים וכתבי העת הבינלאומיים החשובים בגישה אלקטרונית מהקמפוס 

 ומהבית.
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 לימודים לקראת התואר הראשון

 ם לימודים לקראת התואר הראשון כדלקמן:בפקולטה להנדסה מתקיימי
BSc .בהנדסת מחשבים 
BSc .בהנדסת חשמל 
 BSc .(מקצוע ראשי) בהנדסת חשמל (מקצוע מורחב) ובפיסיקה 
BSc .(מקצוע ראשי) בהנדסת חשמל (מקצוע מורחב) ובמתמטיקה 
BSc .(מקצוע ראשי) בהנדסת חשמל (מקצוע מורחב) ובמוסיקה 

 
 

 ר ראשון בהנדסה תכניות הלימודים לתוא

מטרת תכניות הלימודים בהנדסה הינה הכשרת מהנדסים בעלי ידע רחב ועדכני בתחומי 
ההתמחות השונים. ידע זה יאפשר את השתלבותם בתעשייה עתירת הידע ויעצים את 

 תרומתם לפיתוחה. 

 

 מגמת הנדסת מחשבים
מדעי המחשב. הנדסת מחשבים הינה תחום המשלב ידע תיאורטי בתחומי הנדסת חשמל ו

מהנדס המחשבים משלב בין יצירה, חישוב והפקת מידע מהעולם הסובב אותנו והעברתו 
ממקום למקום. הנדסת מחשבים מספקת את שיטות תכן החמרה והתכנה להשגת היעדים 
הללו. מערכות מחשב תופסות מקום כמעט בכל אספקט של החיים המודרניים. הן משפרות 

 .ת חיינו לקלים ונעימים יותראת איכות חיינו והופכות א

הנדסת מחשבים נמצאת בחזית המדע והטכנולוגיה. זהו תחום מעניין ומסקרן המשלב 
בתוכו ידע תיאורטי ומעשי ממגוון רחב מאוד של תחומים כגון מתמטיקה, פיזיקה, מדעי 
המחשב, חשמל ואלקטרוניקה. עושרו של התחום מאפשר לכל מהנדס לבחור בנושאים 

שמעניינים אותו וקרובים לליבו. הביקוש לבוגרי הנדסת מחשבים בקרב  הספציפיים
 .המעסיקים הינו גבוה ביותר, דבר המאפשר עתיד תעסוקתי רחב ומגוון

טק העוסקות -תואר בהנדסת מחשבים מאפשר השתלבות מהירה במרבית חברות ההיי
ל כאלו העוסקות בתכנון מערכות המשלבות בתוכן מרכיבי תכנה וחמרה. מגוון החברות כול

בתכנון מעבדים, מערכות תקשורת, מערכות צבאיות, מערכות רפואיות, חברות תכנה, 
 .עיבוד נתונים, גרפיקה ממוחשבת, רובוטיקה, תעופה וחלל וכמו כן תחומים רבים נוספים

תכנית הלימודים להנדסת מחשבים הינה תכנית לימודים ארבע שנתית מקיפה ומעמיקה. 
מוענק לבוגרים הינו תואר יוקרתי המספק אפשרויות תעסוקה רחבות ה  .B.Sc-תואר ה

ומתגמלות. הלימודים נערכים בבניין המפואר של הפקולטה להנדסה אשר נמצא בחלקו 
החדש של הקמפוס. בבניין מס' רב של מעבדות מתקדמות הכוללות ציוד משוכלל יקר 

דת אבטחת חומרה, מעבדת משוכללת מוכוונת תעשייה, מעב VLSI וייחודי, כגון מעבדת
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סייבר, מעבדה מתקדמת ברובוטיקה, מעבדה לגרפיקה ממוחשבת ועיבודים גיאומטריים 
 וכו'.

 מסלולי ההתמחות בהנדסת מחשבים: �
 מערכות מחשבים �
 אבטחת סייבר �

 חשמל  -מגמת הנדסת
מטרתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון הינה להכשיר מהנדסי חשמל בשטחי הידע 

הידע או להמשיך -תחום. בוגרי התכנית יהיו כשירים להשתלב בתעשייה עתירתהמודרני ב
ללימודים מתקדמים בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות. תכנית הלימודים 
מתחילה בהקניית ידע תאורטי מוצק במקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, תכנות 

משך הלימודים מתמחה ואלקטרוניקה) במהלך שתי שנות הלימודים הראשונות. בה
הסטודנט בשני מסלולי לימוד (המשיקים לתחומי ידע בתחום) מתוך חמישה אפשריים. כל 
מסלול מעניק ידע תאורטי ומעשי רב בתחומו. לשם העמקת הידע המעשי מלווה התכנית 
במספר רב של קורסי מעבדה, הממחישים את הידע התיאורטי הנרכש ע"י התנסות אישית. 

דות במיטב המכשור המתקדם מסוגו. גולת הכותרת של הכשרתו של המעבדות מצוי
המהנדס הינה פרויקט הסיום המבוצע לאורך כל שנת הלימודים הרביעית. הפרויקט 
מאפשר לסטודנט ליישם את הידע שרכש במהלך לימודיו לפתרון בעיה הנדסית או 

 מחקרית. הפרויקט מתבצע בהנחייתו הצמודה של חבר סגל הפקולטה. 
 

 מסלולי ההתמחות בהנדסת חשמל:
 

 VLSI-אלקטרוניקה, מעגלים משולבים ו-ננו �
 אופטיקה-אלקטרו �
 אותות-עיבוד �
 תקשורת  �
 הנדסה-ביו �

 פיסיקה -תכנית משולבת הנדסת חשמל
(מקצוע מורחב) ובפיסיקה  B.Scתכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חשמל 

 ם. (מקצוע ראשי) מיועדת למועמדים מצטייני
 

התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיסיקה 
 המשולבת בידע מדעי טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת. 

 
טק הדורשות מהנדסים בעלי ידע -בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות היי
בקבוצות המחקר באוניברסיטאות  מעמיק בתחום הפיסיקה, או בלימודים מתקדמים

 המובילות. 
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 מתמטיקה –תכנית משולבת הנדסת חשמל 
(מקצוע מורחב)  .B.Scתכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חשמל 

 ובמתמטיקה (מקצוע ראשי) מיועדת למועמדים מצטיינים.
ולים ידע מתמטי עמוק הינו המסד עליו מושתתים לימודי הנדסת החשמל בכל המסל

והתוכניות בפקולטה. התכנית המשולבת נועדה להרחיב את ההשכלה המתמטית מעבר 
 לנלמד בתכנית הרגילה ולהקנות לסטודנטים הלומדים בה כלים ודרכי חשיבה נוספים. 

בוגרי התכנית הייחודית יוכלו להשתלב בהצלחה בלימודים מתקדמים בקבוצות המחקר 
טק הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום -יבאוניברסיטאות המובילות ובחברות הי

 המתמטיקה. 
 

 מוסיקה –תכנית משולבת הנדסת חשמל 
(מקצוע מורחב) ובמוסיקה  B.Scתכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון בהנדסת חשמל 

במסלול טכנולוגיות מוסיקליות (מקצוע ראשי) מיועדת למועמדים המעוניינים בלימודי 
י רקע מוסיקלי. בוגרי התואר בהנדסת חשמל יקבלו תואר מלא הנדסת חשמל והם בעל

בהנדסת חשמל ועל כן פתוחים בפניהם כל תחומי העיסוק בתחום התעשיה וכל מסלולי 
התארים המתקדמים. בוגרי מוסיקה יקבלו תואר ראשי במוסיקה, וההתמחות ההנדסית 

טכנולוגיה, כמו גם שלהם תקנה להם יתרון בולט בהשתלבות בתחום הפורח של מוסיקה ו
בתארים מתקדמים במוסיקה. בפרט, יקנה המסלול רקע מצוין לתארים מתקדמים בתחום 

 ההקלטה.
עולם המוסיקה עובר שינויים רבים בשנים האחרונות עם שילובן של טכנולוגיות מתקדמות 
בעבודת המוסיקאי. כלים טכנולוגיים מהווים חלק בלתי נפרד מתהליכי היצירה, הביצוע 

הפקה המוסיקליים. טכנולוגיה מוסיקלית הופכת להיות גורם מכריע ביכולתו של וה
המוסיקאי לתקשר עם הקהל שלו. בד בבד אימץ עולם המחקר בתחום עיבוד האותות את 

 נושא המוסיקה לחיקו ומפתח אלגורתמים מתקדמים לעיבוד, אחזור והשמעה של מוסיקה.
תכנית לימודים משולבת ייחודית. הפקולטה להנדסה והמחלקה למוסיקה מציעות 

הסטודנטים ידרשו לבחור במסגרת לימודיהם את המסלול לעיבוד אותות (שהוא אחד 
מהמסלולים בפקולטה). כמו כן, יחוייבו הסטודנטים לבצע את פרויקט הגמר במעבדה 
לעיבוד אותות מתוך רשימה של פרויקטים שתוצע במשותף ע"י המסלול וע"י המחלקה 

 הנחייה משותפת של חברי סגל משתי התכניות.למוסיקה וב
במסגרת התואר במוסיקה ישלימו בוגרי התכנית תואר במסגרת "טכנולוגיות מוסיקליות", 
המקנה רקע מפורט בתחום תיאוריה והיסטוריה של המוסיקה ובנוסף קורסים תאורטיים 

טליים, תכנות ומעשיים באקוסטיקה וקוגניציה מוסיקאלית, בניית כלים מוסיקאליים דיגי
 למערכות מוסיקליות אינטראקטיביות, הפקה ועבודת אולפן, ועוד. 

תנאי הקבלה כמפורט בתכנית להנדסת חשמל. בנוסף, יעברו המועמדים בחינה למחלקה 
 למוסיקה.

 http://music.biu.ac.il/baלמידע על תואר ראשון במוסיקה ועל תנאי הקבלה: 
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תנאי מעבר משנה לשנה בתכניות המשולבות הנדסת חשמל/פיזיקה, 
 הנדסת חשמל/מתמטיקה והנדסת חשמל/מוסיקה

 
סטודנט/ית יוכלו להמשיך בלימודיהם בתכנית בתנאי שהממוצע המצטבר (בקורסי הנדסת 

 .85ות הנדסת חשמל ומוסיקה) הינו לפח /חשמל ופיסיקה/ הנדסת חשמל ומתמטיקה
בכל שלב תינתן אפשרות לסטודנט/ית להפסיק את לימודיו בתכנית המשולבת ולהשלים את 

(מקצוע מורחב) או לתואר ראשון בפיסיקה  B.Scלימודיו לתואר ראשון בהנדסת חשמל 
ראשי) או לתואר ראשון -ראשי) או לתואר ראשון במתמטיקה (מקצוע דו-(מקצוע דו

 ם לבחירתו בכפוף לתקנון.ראשי) בהתא-במוסיקה (מקצוע דו

 

 תנאי קבלה 

 למועמדים חדשים:
 יחידות לימוד  5לפחות בהיקף של  80בעלי תעודת בגרות עם ציון במתמטיקה של  .1

לפחות  80יחידות לימוד. כמו כן נדרש ציון בפיסיקה של  4לפחות בהיקף של  90-ו
 יחידות לימוד. 5בהיקף של 

 ות תינתן לנבחנים לא יאוחר ממועד מרץ/אפריל.עדיפ -מבחן כניסה פסיכומטרי  .2
 יושם דגש על הציון הכמותי במבחן הפסיכומטרי. .3
יחידות לימוד יידונו רק אם נתוניהם  5-4מועמדים חסרי נתונים בפיסיקה בהיקף של  .4

 האחרים (ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי, ציון במתמטיקה) יהיו גבוהים במיוחד. 
חויבו במכינה בפיזיקה, לפני תחילת שנת הלימודים, שתתקיים במהלך מועמדים אלו י 

לפחות הינו תנאי מוקדם  80חופשת הקיץ שלפני תחילת הלימודים. סיום המכינה בציון 
 לקבלה ללימודים לביה"ס להנדסה וללימוד כל הקורסים בפיסיקה.

ו עונה על מועמדים שציון הבגרות במתמטיקה נמוך מהנדרש או שהיקף היחידות אינ .5
הקריטריונים לקבלה, יידונו רק אם נתוניהם האחרים (ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי, 

 ציון כמותי בפסיכומטרי) יהיו גבוהים במיוחד.

מועמדים אלו ייחויבו במכינה במתמטיקה לפני תחילת שנת הלימודים שתתקיים 
לפחות הינו  80במהלך חופשת הקיץ שלפני תחילת הלימודים, סיום המכינה בציון 

 תנאי מוקדם לקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה וללימוד כל הקורסים במתמטיקה.
 

 למועמדים בעלי רקע אקדמי:
מועמדים שלמדו בפקולטה להנדסה במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה, או שלמדו לימודים 
 אקדמיים אחרים רלוונטים להנדסה הדיון בקבלתם ללימודים יהיה על בסיס בגרות +

 פסיכומטרי.
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 הכרה בקורסים:
מתקבלים אשר צברו יותר משני כישלונות במוסד אקדמי מוכר כלשהו, לא יקבלו פטור  .1

 מקורסים גם אם קיבלו ביתר הקורסים ציון עובר.

 ומעלה. 75למועמדים ללא כישלונות יתקיים דיון במתן פטור רק בקורסים שציונם  .2

 
 :עתודאים

ל ללימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל ובהנדסת מחשבים יכולים להגיש מועמדות להתקב
 בהתאם לאישור שלטונות צה"ל.

 
 תכנית לימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל וקדם רפואה:

הפקולטה להנדסה מציעה תכנית בתואר ראשון המשלבת לימודי תואר ראשון בהנדסת 
רופאים בעלי  רפואה. התכנית נועדה לענות על הצורך בהכשרת-חשמל לצד לימודי קדם

בסיס הנדסי רחב, הנובע מהתקדמות עולם הרפואה וההתפתחות המואצת של טכנולוגיה 
רפואית מתקדמת. תכנית הלימודים כוללת את שבעת מקצועות הליבה הנדרשים בתכנית 

רפואה: ביולוגיה של התא, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, פיזיולוגיה, -קדם
סטיקה. כמו כן, תינתן הכנה מיוחדת למבחן ידע* ולראיון במרכז מיקרוביולוגיה וסטטי

הנדסה כהתמחות חובה, ויבחרו -ההערכה. סטודנטים שיבחרו בתכנית יתמחו במסלול ביו
במסלול התמחות שני מבין ארבעת המסלולים האחרים במגמה להנדסת חשמל: תקשורת, 

לימודים זו תקנה לסטודנט את אופטיקה. תכנית -אלקטרוניקה ואלקטרו-עיבוד אותות, ננו
מיטב הכלים, הכישורים והידע להמשיך באחד מהמסלולים הבאים: המשך לימודים במסלול 
ארבע שנתי לרפואה, עבודה כמהנדס חשמל בעל יכולת להשתלב בחזית המחקר והפיתוח 

-בתעשיות עתירות הידע, או המשך לימודים לתארים מתקדמים בהנדסה, בתחום הביו
 בתחומים קרובים.הנדסה או 

 
 http://medicine.biu.ac.il/node/583 *הסילבוס למבחן מופיע באתר

 
 

תכנית לימודי תואר ראשון לתיכוניסטים:
אילן קיבלה אישור מיוחד מהצבא למסלול בו בוגרי -הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר

י"ב מחצית מהדרישות לתואר ראשון בהנדסה ויקבלו -במשך כיתות י"א והתכנית ילמדו 
דחיית שרות של שנתיים מהצבא על מנת לסיים את התואר בשנתיים שאחרי י"ב. עבור 

 בוגרי התכנית נבנתה מערכת מיוחדת המותאמת לתלמידים אלו. 
. 90ן מעל יחידות במתמטיקה בציו 5התכנית מיועדת לתלמידי תיכון מצטיינים שסיימו 

תכנית הלימודים עצמה כוללת את כל החובות האקדמיים המוטלים על כל סטודנט (לרבות 
 לימודי יסוד ביהדות, קורס בנושא כללי ולימודי אנגלית). 
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שעות סמסטריאליות. הלימודים  190-היקף הלימודים בפקולטה הינו ארבע השנים, כ
שבועות,  6-סמסטר הקיץ הראשון הוא כמתחילים בקיץ שלאחר כיתה י', משך הלימודים ב

 ובו התלמידים נדרשים לעבור לפחות שני קורסים אקדמיים:
 מתמטיקה בדידה •
  1אלגברה לינארית  •

כמו כן, מועמדים אשר חסר להם רקע בתחום הפיזיקה יצטרכו לעבור מכינה בפיזיקה. 
 לאחר הקיץ הראשון, המשך הלימודים לתואר מתקיים במתכונת הבאה:

 נה א': סמסטר חורף, סמסטר אביב (במהלך י"א).ש
 שנה ב': סמסטר קיץ (לפני י"ב), סמסטר חורף, סמסטר אביב (במהלך י"ב).

 שנה ג': סמסטר קיץ (אחרי י"ב), סמסטר חורף, וסמסטר אביב.
 שנה ד': סמסטר חורף (אחרי טירונות) וסמסטר אביב.

 
 

 אפיק מעבר:
אילן, -כוננו האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה,

 אילן.-אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר
 

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בהנדסת 
ית את אילן, לנצל בתחילת דרכם האקדמ-חשמל או בהנדסת מחשבים באוניברסיטת בר

הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה 
ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח 

 החיים.
אפיק המעבר  אילן מתחייבת לקבל כל מי שיעמוד במלוא דרישות-הפקולטה להנדסה בבר

המפורטות באתר האוניברסיטה הפתוחה על סמך הישגיו בלימודים באוניברסיטה הפתוחה 
 וללא צורך בתעודת בגרות וללא מבחן פסיכומטרי.

מוצעים שני מסלולי קבלה. האחד מהיר המאפשר קבלה לשנת הלימודים הראשונה 
יסוד בלבד. מסלול זה  אילן על סמך ציונים גבוהים בארבעה קורסי-בפקולטה להנדסה בבר

אילן. המסלול השני מאפשר קבלה ישירות לשנת הלימודים השניה וזאת על -ייחודי לבר
סמך ציונים גבוהים בקורסי השנה הראשונה שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה. רשימת 
הקורסים המלאה בשני המסלולים נמצאת באתר האוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, מכירה 

 קורסים מקבילים באוניברסיטה הפתוחה.הפקולטה להנדסה ב
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 :רשימת הקורסים המוכרים וטבלת ההמרה להלן 
 

 

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 

 

 

 

 אילן-בר אוניברסיטה פתוחה
 נ"ז שם קורס נ"ז שם קורס

 20106 1אינפי 
 20212 2אינפי 

6 
6 

 6 83-112 1חדו"א 

 20106 1אינפי 
 20212 2אינפי 
 20224 3אינפי 

6 
6 
6 

 83-112 1חדו"א 
 83-114 2חדו"א 

6 
6 

 6 83-110אלגברה לינארית  6 20109 1אלגברה לינארית 
 המחשב   מבוא למדעי

Java 20441 
  לא מוכר 6

-83מבוא להסתברות וסטטיסטיקה  6 20416תורת ההסתברות 
216 

4 

 20280 1משואות דיפ' רגילות 
 20559 2משואות דיפ' רגילות 

3 
4 

 4 83-115משואות דיפ' רגילות 

 6 83-102 1פיסיקה  6 20215מכניקה 
 6 83-103 2פיסיקה  6 20250חשמל ומגנטיות 
 20402מוליכים למחצה 

התקני מוליכים למחצה 
 ומיקרואלק'

20403 

4 
4 

 4 יסודות התקני מוליכים למחצה

 4 לא מוכר 3 20272מערכות ספרתיות 
 20417אלגוריתמים 

ים ומבוא מבנה נתונ
 20407לאלגוריתמים 

4 
6 

 3 83-222 1אלגוריתמים 

מתמטיקה בדידה: תורת 
הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת 

 20476הגרפים 

 3 83-116מתמטיקה בדידה  4

 4  83-220מבנה נתונים  6 20433מבני נתונים 
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 מבנה תכנית הלימודים

 הלימודים בהנדסת מחשבים ובהנדסת חשמל מתוכננים לארבע שנות לימודים מלאות 
 סמסטרים).  8(

וע מורחב) ולפיכך לא ניתן ללמוד תכנית תכניות הלימודים הינן מובנות ומלאות (מקצ
 חלקית.

 תכניות הלימודים כוללות קורסים  ממספר קטגוריות כדלקמן:
הסמסטרים הראשונים נלמדים קורסים במתמטיקה,  4-ב –קורסי תשתית מדעית  ●

בפיסיקה ובמדעי המחשב. מרבית קורסים אלה משותפים להנדסת חשמל ולהנדסת 
 מחשבים.

קורסים  הנלמדים על ידי כלל הסטודנטים בהנדסת חשמל  –פים קורסי חובה משות �
לתוכנית  5 -ו 4, 3ו/או בהנדסת מחשבים. קורסים אלו נלמדים בעיקר בסמסטרים 

 הלימודים.
ידי כלל הסטודנטים אשר בחרו -קורסי חובה למסלול ההתמחות: קורסים הנלמדים על �

בחור בשניים מבין חמישה במסלול התמחות ספציפי. תלמידי הנדסת חשמל נדרשים ל
מסלולי התמחות. תלמידי הנדסת מחשבים נדרשים לבחור במסלול אחד מבין שניים. 

 לתוכנית הלימודים. 7 -ו 6קורסי החובה למסלול נלמדים ברובם בסמסטרים 
קורסי בחירה במסגרת מסלולי הלימוד, עד להשלמת מכסת הקורסים ומכסת נקודות  �

 למדים ברובם בשנת הלימודים האחרונה.  הזכות הנדרשת. קורסים אלו נ
מעבדות הינן חלק אינטגרלי של תכנית הלימודים בהנדסה, ומאפשרות  –מעבדות  ●

המחשת הידע העיוני הלכה למעשה. חלק מקורסי המעבדה הינם חובה לכלל 
 הסטודנטים. בעוד אחרים ניתנים במסגרת מסלולי הלימוד.

ף לקורסים העיוניים ולמעבדות, להגיש פרויקט על סטודנט בשנה ד', בנוס –פרויקט  ●
בתחום בו בחר להתמחות. הפרויקט מתבצע בהנחייה צמודה של אחד מחברי הסגל 
בפקולטה. הסטודנט נדרש להביא לידי ביטוי את הידע העיוני שרכש בתואר, להעמיקו 
וליישמו בבעיות מחקריות ומעשיות. הצלחה בביצוע הפרויקט תסייע לסטודנט 

ב באופן מוצלח בתעשיה עתירת הידע ולהשתלב במעבדות המחקר בפקולטה להשתל
 בלימודים מתקדמים (תארים שני ושלישי).

החל משנת הלימודים תשע"ז, מוצעים שני לוחות זמנים אפשריים ללימודי התואר 
 הראשון בפקולטה:

תחילת הלימודים בסמסטר הסתיו, והשלמתם במשך שמונה סמסטרים לאורך ארבע  �
ם: סמסטרי סתיו ואביב בכל שנה. הסטודנטים באפיק זה רשאים ללמוד גם שני

 בסמסטרי קיץ, לפי בחירתם, ובהתאם להיצע הקורסים בכל שנה. 
בסיס שני -תחילת הלימודים בסמסטר האביב, והשלמתם תוך שלוש וחצי שנים על �

 סמסטרי קיץ: בתום שנה א' ובתום שנה ב'.  
). הלימודים 5ם בראשית שנה ג' ללימודים (סמסטר הלימודים בשני האפיקים מתאחדי

 במסגרת המסלולים הינם משותפים.
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה לכימיה
 03-5318310טל': 
 03-7384053פקס: 

 chemistry.office@biu.ac.ilדוא"ל: 
 http://www.ch.biu.ac.ilאתר: 

115, חדר 1, קומה 211מיקום: בנין 
 

 א. מבוא
 ):B.Scמסלולים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון (ה שבעהמחלקה לכימיה מציעה 

 מורחב. -כימיה  .1
 מסלול זה נלמד בשנה השלישית ללימודים. - כימיה תרופתית (כמקצוע מורחב) .2
 מסלול זה נלמד בשנה השלישית ללימודים. - כימיה של החומרים (כמקצוע מורחב) .3
 עי החיים, כימיה ופיסיקה).ביופיסיקה (כמקצוע מורחב מסלול בינתחומי במד .4
 ראשי.-דו - כימיה .5
 דו ראשי מובנה –ביולוגיה  –כימיה  . 6
 מסלול ישיר תואר ראשון ושני למצטיינים. . 7

 )..Ph.D) ולקראת תואר שלישי (M.Scכמו כן, מציעה המחלקה תכניות לימודים לקראת תואר שני (

 

 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשוןב. 

 ים:למועמדים חדש 
, תנתן עדיפות לבעלי ציוני בגרות טובים במתמטיקה+כימיה או תעודת בגרות    .1

 יחידות ריאליות.  9מתמטיקה+פיזיקה לפחות 
 תוך שימת דגש על המרכיב הכמותי. מבחן פסיכומטרי .2

תרופתית ולכימיה של החומרים העונים על דרישות הקבלה דלעיל, -מועמדים לכימיה
ב, ובקשתם למגמה הספציפית תידון לקראת שנה"ל השלישית, מורח-יתקבלו לכימיה

 לאור הישגיהם בשנתיים הראשונות ללימודיהם במחלקה.
בתנאי הקבלה של לעמוד חייבים או לביופיסיקה ראשי -דותלמידים הנרשמים לכימיה 

 המחלקות המשולבות.
 

 לסטודנטים ותיקים:
 החברה:סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעי היהדות, הרוח ו

 ,סטודנטים הלומדים בפקולטה למדעים מדוייקים תנאי קבלתם כשל מועמדים חדשים.
לפחות בקורסי ההתמחות  75ממוצע ובפקולטה להנדסה:  בפקולטה למדעי החיים

 אילן.-באוניברסיטת בר
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 אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה:
פיק המעבר, צריכים אילן דרך א -סטודנטים המבקשים ללמוד כימיה באוניברסיטת בר

 להתחיל את הלימודים במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן:
 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון של אפיק מעבר. 5-לא יאוחר מ .1
 לא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס האחרון שלמדו מתוך האפיק. .2
 בכל קורס. 70לפחות ומעלה בקורסים שלמדו, וציון של  80להציג ציון ממוצע של  .3

 
מועמד שיעמוד בתנאים אלו יוכל להתקבל למחלקה לכימיה לשנה ב' ולהשלים מבוא למחשבים 

 במסגרת אפיק מעבר:תהליך הרשמה למחלקה לכימיה  ומעבדה בכימיה כללית ב'.
סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לכימיה של 

דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד  אוניברסיטת בר אילן
ההרשמה כמקובל.  בעת ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק מעבר, וכן 
גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, כמו כן תוכנית 

ימודים במחלקה. המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הל
מדור קבלת לקראת הקיץ שלפני תחילת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר ל

 את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.  תלמידים 
 

 טבלת ההמרה:
  אילן, המחלקה לכימיה -אוניברסיטת בר האוניברסיטה הפתוחה

מספר 
 הקורס

 מספר נ"ז שם הקורס
 הקורס

 נ"ז שעות שם הקורס

  מ ת ה 
 כימיה כללית א 84101 4 כימיה כללית א 20470

+ 
 כימיה אי אורגנית א

+ 
 כימיה כללית ב

2 2  2 
 +       

 3  2 4 84102 4 כימיה כללית ב 20480
    

84103 
 
3 

 
2 

  
2.5 

כימיה  -מעבדה 20234
 כללית

מעבדה בכימיה כללית  84105 2
 ואנליטית א

  4 1 

חשבון  20406
 לידיפרנציא

 ואינטגרלי א

 מתמטיקה לכימאים א 84171 6
 

+ 
 מתמטיקה לכימאים ב

4 2  3 

 +       
אלגברה  20430

לינארית למדעי 
 הטבע

4 84172 4 2  3 

כימיה  אורגנית  20282
 לביולוגים

 או
 כימיה אורגנית

 2  2 2 מבוא לכימיה אורגנית 84104 3
        

20456  
6 

      

יסיקה יסודות הפ 20113
 א*
+ 
 

יסודות הפיסיקה 
 ב*

 פיסיקה כללית לכימאים א 84181 3
+ 

פיסיקה כללית לכימאים ב

4 2  3 
       

20114 3 
 

84182 4 2  3 

מעבדה ביסודות  20418
 הפיסיקה

מעבדה בפיסיקה  84184 2
 לכימאים

 2  0.5 

__________________________________________________________________________ 
לו הסטודנטים ללמוד באו"פ את הקורס יסודות *במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב יוכ

 נ"ז). 6, 20125הפיסיקה (
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 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85הוא ציון המינימום הנדרש לקבלה  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

  ה:הער
אישור סופי ללימודים במחלקה מותנה בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית  ●

 ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות.
 

 דשיםלסטודנטים ח הכנהקורס 
מרוכז בכימיה, בפיסיקה ומתמטיקה, כחודשיים לפני פתיחת  הכנההמחלקה מקיימת קורס 

לישר קו בנושאים אלו לקראת התואר  . מטרת הקורס(במשך כחודש אחד) שנת הלימודים
הראשון. הקורס אינו חובה (מלבד במקרים מיוחדים), אך מומלץ לכל המועמדים. אין 

  אילן). -ב לסכום נ"ז בתואר בברקרדיטציה על הקורס (אינו נחש
 
 . מבנה הלימודיםג

הלימודים לתואר ראשון נמשכים שלוש שנים. מספר שעות הלימוד בשלושת המסלולים 
 המורחבים כמעט שווה.

תכנית זו מקנה רקע נרחב בכל ענפי הכימיה וכן ידע חיוני  - כימיה מורחב .1
ות ללימודים. בשנה ג' במתמטיקה, פיסיקה ומחשבים, במשך השנתיים הראשונ

ישתתפו הסטודנטים בקורסי התמחות לפי בחירתם בשטחים: כימיה שימושית, כימיה 
אורגנית, כימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית. מסלול זה מכין את התלמיד הכנה מלאה 

 לקראת לימודי תואר שני ולעבודות מחקר, הן בכימיה עיונית והן בכימיה ניסויית.

מטרת מגמה זו היא הקניית ידע נרחב בכל ענפי הכימיה והכשרה  - תכימיה תרופתי .2
מיוחדת בתחום הכימיה הפרמצבטית. במסגרת המגמה ילמדו הסטודנטים, בנוסף 
למיגוון הקורסים בכימיה, פיסיקה ומתמטיקה, גם קורסים ספציפיים הקשורים לכימיה 

 של תרופות, כמו פרמקולוגיה, חילוף חומרים וכד'.
גמה זו יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תארים גבוהים בכימיה, לעבוד בוגרי מ 

בעבודות מחקר, פיתוח או ייצור של התעשייה הפרמצבטית ולעסוק בתחומים בהם 
 נחוץ ידע כימי לפתרון בעיות ביולוגיות.

מטרת מגמה זו היא הקניית ידע נרחב בכל ענפי הכימיה  - כימיה של החומרים .3
 חום הכימיה של חומרים.והכשרה מיוחדת בת

במסגרת המגמה ילמדו הסטודנטים, בנוסף למגוון הקורסים בכימיה, פיסיקה  
ומתמטיקה, גם קורסים ספציפיים הקשורים בכימיה של חומרים כמו מצב מוצק, 

חומרים וסנסורים, ציפויים דקים ומעבדה מתקדמת -חומרים קרמיים, מתכות, ביו
להמשיך בלימודים לקראת תארים גבוהים בכימיה, לחומרים. בוגרי מגמה זו יוכלו 

ולעבוד בעבודות מחקר, פיתוח וייצור של תעשיית הכימיים בכלל, ותעשיית החומרים 
 בפרט.
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תוכנית הלימודים בביופיסיקה לתואר ראשון מופעלת כדי  - ביופיסיקה מורחב .4
להתמודד עם האתגר ההולך ומתפתח של הכשרת מדענים בעלי יכולת עבודה בין 

וטכנולוגיה, ברפואה, תחומית במדעי הטבע ולאור התפתחות יישומי הביופיסיקה בבי
במדעי הסביבה ובמדע הבסיסי. התוכנית כוללת קורסים בסיסיים המאפשרים רכישת 

דיסציפלינות ראשיות במדעי הטבע: פיסיקה, כימיה ומדעי  3-ידע ודרכי חשיבה ב
החיים. בשנת הלימודים השלישית לתואר הראשון, ובלימודי התואר השני, מוצעים 

שנרכש בלימודי שלושת המדעים הנ"ל לכלל ידע וגישות קורסים המאחדים את הידע 
חשיבה ייחודיות לתחום הביופיסיקה. התוכנית לתואר הראשון בנויה בגמישות 
המאפשרת לסטודנט מידה מסוימת של בחירה אישית, בעיקר בשנת הלימודים 
השלישית, בהתאם לנטיות ליבו. מי שחפץ להרחיב את ידיעותיו באחד המדעים 

ימיה או מדעי החיים, יכול לבחור קורסים מתוך קורסי הבחירה בדגש על פיסיקה, כ
 אחד מן המדעים האלו.

) בביופיסיקה ויכולים להמשיך בלימודים .B.Scבוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון ( 
לתארים מתקדמים בפיסיקה, כימיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה ביורפואית, מדעי החיים 

ת במסגרת מדעי הטבע (חלקם לאחר השלמות וכפוף לתנאי לסוגיהם, ומגוון אפשרויו
 קבלה לתואר שני).

תכנית זו כוללת את רוב הקורסים של מסלול כימיה מורחב. מסלול  - ראשי-דוכימיה  .5
בכימיה  זה מכשיר את הסטודנט למחקר בכימיה. ניתן להמשיך מסלול זה לתואר שני

 .B.SCככימאי בעל תואר ראשון בכפוף לתנאי הקבלה וכן להשתלב בשוק העבודה 

 מסלול משולב חדש! -כימיה ביולוגיה דו ראשי מובנה.    6

הינו מסלול לימודים חדש לתואר ראשון. מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנט        
המעוניין להתמחות ביותר מתחום אחד במדעי הטבע. התוכנית כוללת את הידע 

עים, ומרחיב את הידע בנושאי הבסיסי, המאפשר רכישת ידע בתחומי המד
פרמקולוגיה,, הכימיה האורגנית וכימיה פיסיקלית, בביוטכנולוגיה ותחומים קרובים 
רבים. הקורסים בכימיה נלמדים עם תלמידי הכימיה, והקורסים בביולוגיה נלמדים עם 

כך שהלמידה במחלקות היא מעמיקה ויעילה. במהלך  -הסטודנטים למדעי החיים
המכינים  -טים משתתפים בקורסי מעבדה בתחומים רבים ומגווניםהתואר הסטודנ

אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית ללימודיהם הסטודנטים בוחרים להעביר 
 סמינריון מתחומי הכימיה או מדעי החיים לבחירתם.

הקורסים הבסיסיים הנלמדים במהלך השנה הראשונה, מאפשרים לסטודנט להמשיך        
ולוגיה לקבלת תואר ראשון דו ראשי מובנה, או להמשיך באחד בשילוב כימיה בי

 המקצועות לקבלת תואר ראשון מורחב במקצוע הנבחר.

בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני בכימיה או במדעי החיים ללא צורך         
 ..B.Scבהשלמות. הם יכולים לצאת לשוק העבודה ככימאים או ביולוגים בעלי תואר 
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 תעודת הוראה
סטודנטים המעונינים בתעודת הוראה, יתחילו את לימודי התעודה במקביל ללימודי הכימיה 

 החל מהשנה השניה או השלישית וישלימו את לימודי התעודה בשנה הרביעית.
 
 

 תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בתואר ראשון
כת הישגיהם האקדמים בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של המחלקה הער

של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה. סטודנט שלא עבר או שלא קיבל ממוצע 
לפחות בארבעת קורסי הליבה של שנה א': כימיה כללית א', כימיה כללית ב', כימיה  68של 

 אי אורגנית ומבוא לכימיה אורגנית יופסקו לימודיו במחלקה לכימיה.
 

 תארים מתקדמים
פרטים  –ה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי המחלק

 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 המחלקה לפיסיקה

 03-5318433/4טל' 
03-7384054פקס': 

Physics.Dept@ biu.ac.il
http://www.physics.biu.ac.il 

319, חדר 3, קומה 202מיקום: בנין 
 

 א. מבוא
 Bachelor ofהמחלקה לפיסיקה מציעה תוכניות לימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" (

Science ,(מסלולים עיקריים: בשבעה 
 פיסיקה מורחב. .1
 ראשי.-דו פיסיקה .2
 בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים והמחלקה לכימיה.  - מורחבפיסיקה ביו .3
 בשיתוף עם התוכנית למדעי המוח. -ראשי מובנה -פיסיקה ומדעי המוח דו .4
 בשיתוף עם המחלקה למתמטיקה. -ראשי מובנה -פיסיקה ומתמטיקה דו .5
 בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב. -ראשי מובנה -פיסיקה ומדעי המחשב דו .6
 בשיתוף עם הפקולטה להנדסה.  -חשמל מורחב ופיסיקה ראשי הנדסת  .7
 

הלימודים לתואר ראשון נמשכים שלוש שנים בכל המסלולים פרט למסלול הנדסת חשמל 
 שנים). 4ופיסיקה (

) בפיסיקה ובביופיסיקה .M.Scכמו כן, מציעה המחלקה תוכניות לימודים לקראת תואר שני (
 )..Ph.Dולקראת תואר שלישי (

-03או  03-5318463עת פגישה אישית עם יועץ המחלקה לפיסיקה ד"ר יוסי בן ציון: לקבי
 .benzioy@mail.biu.ac.ilאו במייל:  5318433/4

 
 

 ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

. תינתן עדיפות לבעלי תעודות בגרות שנבחנו בבחינות ומבחן פסיכומטרי תעודת בגרות
 .יחידות 5של  בגרות בפיסיקה ובמתמטיקה בהיקף

 90לחילופין, ניתן להתקבל ללא ציון פסיכומטרי בתנאי זכאות לתעודת בגרות וכן ציון 
יח"ל בפיסיקה. למעוניינים להתקבל  5-ומעלה ב 90יח"ל מתמטיקה וכן ציון  5-ומעלה ב

 בערוץ זה, נא לפנות למחלקה טרם ההרשמה.
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 הערות:
 בקורס הכנה בפיסיקה (ראה להלן).בהתאם לשיקולי המחלקה, מועמדים יחויבו  .1

 מועמדים למסלולים משולבים צריכים לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקות המתאימות. .2

הקבלה מותנית בהצגת אישור על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל  .3
 השתתפות במעבדות.

 
 "בפיסיקה "מכינת קיץ קורס

י"ל יחויבו בקורס הכנה  5של מועמדים מצטיינים, חסרי ציון בגרות בפיסיקה ברמה 
בפיסיקה שעורכת המחלקה בתקופת הקיץ. מטרת הקורס להכין תלמידים לרמה הדרושה 

שבועות, שלוש פעמים  8ללימודי פיסיקה (כולל ביופיסיקה). הקורס ניתן בקיץ במשך 
 בשבוע.

מובטחת קבלתם ללימודים במחלקה לפיסיקה  –תלמידים המסיימים בהצלחה קורס זה 
 ל ביופיסיקה), כפוף לתנאים של ועדת הקבלה הכללית האוניברסיטאית.(כול

 פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה לפיסיקה ובאתר המחלקה.
 

  ג. מבנה הלימודים
 התכונות העיקריות המאפיינות את המסלולים השונים הנלמדים במחלקה:

 
יו בסיס רחב ועדכני ביותר תוכנית זאת מקנה לסטודנט בתום לימוד פיסיקה מורחב: .1

בפיסיקה מודרנית. התוכנית כוללת מגוון רחב של קורסים בסיסיים ומתקדמים 
בפיסיקה, במתמטיקה ובמחשבים כגון: אופטיקה, לייזרים, אלקטרוניקה, אלגוריתמים 
ופיסיקה יישומית. תוכנית זו מכינה את הסטודנט למחקר בפיסיקה עיונית ושימושית, 

ודי התואר השני והשלישי ובין בתעשייה ובמוסדות מחקר. בוגרי בין במסגרת לימ
) בפיסיקה ויכולים להמשיך Bachelor of Scienceהתוכנית מקבלים תואר ראשון (

 לתואר שני בפיסיקה ללא השלמות (כפוף לתנאי  קבלה לתואר שני).  
 
וכנית יכולים תוכנית זו יש ללמוד עם מסלול ראשי נוסף. בוגרי הת ראשי:-פיסיקה דו .2

להשתלב בלימודי תואר שני בפיסיקה (בכפוף לתנאי הקבלה לתואר שני) ללא 
 השלמות.                 

 
תוכנית הלימודים בביופיסיקה לתואר ראשון מופעלת כדי  :מורחבפיסיקה ביו .3

להתמודד עם האתגר ההולך ומתפתח של הכשרת מדענים בעלי יכולת עבודה בין 
טבע ולאור התפתחות יישומי הביופיסיקה בביוטכנולוגיה, ברפואה, תחומית במדעי ה

 במדעי הסביבה ובמדע הבסיסי.
 3-התוכנית כוללת קורסים בסיסיים המאפשרים רכישת ידע ודרכי חשיבה ב 

דיסציפלינות ראשיות במדעי הטבע: פיסיקה, כימיה ומדעי החיים. בשנת הלימודים 
ואר השני, מוצעים קורסים המאחדים את השלישית לתואר הראשון, ובלימודי הת

הידע שנרכש בלימודי שלושת המדעים הנ"ל לכלל ידע וגישות חשיבה ייחודיות לתחום 
 הביופסיקה.
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) בביופיסיקה ויכולים Bachelor of Scienceבוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון ( 
נדסה להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפיסיקה, כימיה, ביוטכנולוגיה, ה

ביורפואית, מדעי החיים לסוגיהם, ומגוון אפשרויות במסגרת מדעי הטבע (חלקם 
 לאחר השלמות וכפוף לתנאי קבלה לתואר שני).

  
למדעי  התוכניתהתוכנית נלמדת בשיתוף עם  ראשי מובנה:-ומדעי המוח דופיסיקה .4

 המוח וכוללת את רוב הקורסים של התוכנית פיסיקה ראשי ומדעי המוח ראשי.

 התוכנית מיועדת למועמדים מצטיינים וכוללת מגוון רחב של קורסים בתחומי
 ופיסיקה. ואלגוריתמיםחקר המוח, תיכנות  הפסיכולוגיה, ביולוגיה,

כגון:  בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בתפקידי ניהול, מחקר ופיתוח במגוון תחומים,
ואוניברסיטאות בארץ תעשיות ביופיסיקליות, תעשיות ביטחוניות וכן במכוני מחקר 

 ובעולם.
) בפיסיקה ובמדעי המוח Bachelor of Scienceבוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון (

ויכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות ללא השלמות (כפוף לתנאי 
 קבלה לתואר שני).

 
התוכנית נלמדת בשיתוף עם המחלקה  :ראשי מובנה-ומתמטיקה דופיסיקה  .5

יקה וכוללת את רוב הקורסים של התוכנית פיסיקה ראשי ושל התוכנית למתמט
 מתמטיקה ראשי. 

המסלול מספק ידע נרחב בשני התחומים הן בפיסיקה והן במתמטיקה, אשר מהווה 
 יתרון בהשתלבות בתחום המחקר ופיתוח אלגוריתימים.

מתמטיקה ) בפיסיקה ובBachelor of Scienceבוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון (
ויכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות ללא השלמות (כפוף לתנאי 

 קבלה לתואר שני).
 
התוכנית נלמדת בשיתוף עם המחלקה  :ראשי מובנה-ומדעי המחשב דופיסיקה  .6

למדעי המחשב וכוללת את רוב הקורסים של התוכנית פיסיקה ראשי ושל התוכנית 
 מדעי המחשב ראשי.

מיועד למועמדים מצטיינים ונחשב למאתגר במיוחד, אך למסיימי המסלול מסלול זה 
. אלגוריתימיםיתרון בהשתלבות במחקר ובתעשיית ההייטק בתחומי תכנית ופיתוח 

) בפיסיקה ומדעי המחשב Bachelor of Scienceבוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון (
ני המקצועות ללא השלמות ראשי מובנה ויכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד מש-דו

 (כפוף לתנאי קבלה לתואר שני).
 
 
שנתית. מיועדת למועמדים בעלי  4תוכנית  :הנדסת חשמל מורחב ופיסיקה ראשי .7

נתוני קבלה גבוהים במיוחד. התוכנית נלמדת בשיתוף עם הפקולטה להנדסה וכוללת 
קה ראשי. את רוב הקורסים של התוכנית הנדסת חשמל מורחב ושל התוכנית פיסי

בתוכנית זו ירכשו הסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיסיקה המשולבת 
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טכנולוגי בתחומי  האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת. סטודנטים בוגרי -בידע מדעי
טק ובחברות עתירות ידע הדורשות -התוכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות היי
בוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון  מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום הפיסיקה.

)Bachelor of Science בהנדסת חשמל כמקצוע מורחב ובפיסיקה כמקצוע ראשי (
ויכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות ללא השלמות (כפוף לתנאי 

 קבלה לתואר שני).
 לפרטים נוספים ראה לעיל פרק הפקולטה להנדסה. 

אילן-באוניברסיטת בר אפיק מעבר למחלקה לפיסיקה

 התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
 פיסיקהאילן במחלקה ל-ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר

 מבוא:
  ) האו"פ: להלן בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (

יקה, של אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לפיס-ואוניברסיטת בר
.אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ,  ) המחלקה: להלן אילן (-אוניברסיטת בר

אילן, לנצל בתחילת דרכם -פיסיקה באוניברסיטת ברבהמעוניינים להשלים תואר ראשון 
האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה 

ת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או לנרשמים אליה ואינה מחייב
. למסלול פיסיקה מורחבמתייחס  המתואר להלןבהיקפה ובאורח החיים. אפיק המעבר 
כל סטודנט להמשך לימודיו לקבל  מתחייבתאילן -המחלקה לפיסיקה של אוניברסיטת בר

תלות בבגרות של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן ללא 
ובמבחן פסיכומטרי. בתכניות שבהן פיסיקה הוא מקצוע ראשי, הקבלה מובטחת למחלקה 

 לפיסיקה בלבד.
 

 מידע כללי:

 התחלת הלימודים:
אילן דרך אפיק המעבר, -סטודנטים המבקשים לעבור למחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר
 אילן:-רחייבים להתחיל את הלימודים במחלקה לפיסיקה באוניברסיטת ב

 באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר;  ושנים מאז למד 5-לא יאוחר מ �
 מתוך האפיק. ובאו"פ את הקורס האחרון שלמד מולא יאוחר משנה אחת מאז סיי �

 אילן-ההרשמה למחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר
סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לפיסיקה של 

אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד -וניברסיטת ברא
ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל 
עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד 

המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית 
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הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים 
 במחלקה, יהיה עליהם להעביר למחלקה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

 
 פטורים

סטודנטים שיתקבלו למחלקה לפיסיקה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של 
ומעלה, וכן יזוכו  70ה שבאפיק המעבר, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון המחלק

בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה. תיתכן גם קבלת פטורים על קורסים 
אילן. -נוספים, אולם זאת רק לפי הכללים הרגילים של המחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר

 אילן.-ה באוניברסיטת ברלפרטים ניתן לפנות אל המחלקה לפיסיק
 

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר
אילן. גם היצע -מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה לפיסיקה בבר

הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות 
נטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת החובה על הסטוד

במגמה לעבור למחלקה לפיסיקה, לוודא מדי סמסטר או שניים אם חלו שינויים בדרישות 
בכתובת: האו"פ המידע באתר אפיק המעבר. 

http://www.openu.ac.il/afik/index.html ףיעודכן באופק שוט. 

אילן ישתדלו להקפיד ככל -האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לפיסיקה של אוניברסיטת בר
לא יהיה בשינוי כדי  –האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר למחלקה לפיסיקה 

לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, 
ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה  –לפני ששונו הדרישות  כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד

 למחלקה, גם אם ייווצר צורך לשנות את הפטור שיינתן בגינו. 

ייעוץ
של  יועצי אפיקי המעברלצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר כאן, אפשר לפנות אל 

טלפוניות באוניברסיטה הפתוחה, באמצעות מוקד הפניות הלמדעי הטבע והחיים המחלקה 
 . 09-7782222של האו"פ, בטלפון: 
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 טבלת ההקבלות

אילן, המחלקה לפיסיקה-אוניברסיטת ברהאוניברסיטה הפתוחה
מספר 
נ"זשם קורסקורס

מספר 
נ"זשם קורסקורס

 3 מכניקה 86-115 6 מכניקה * 20215
 3 חשמל ומגנטיות 86-120 6 חשמל ומגנטיות * 20250

20418 
יסודות מעבדה ב

 1 מעבדה בפיסיקה כללית 86-129 2 פיסיקה

חשבון דיפרנציאלי  20406
 3 1מתמטיקה לפיסיקאים  86-147 6 ** ואינטגרלי א

20423+ 
20218 

חשבון דיפרנציאלי 
 +  ואינטגרלי ב

 'מבוא למשוואות דיפ
 *** רגילות 

6+ 
3 

86-148 
86-154 

 2מתמטיקה לפיסיקאים 
+ 

משוואות דיפרנציאליות 
 רגילות

3 + 
1.5 

20430 
אלגברה לינארית 

 86-153 4  עהטב מדעי לתלמידי
אלגברה לינארית 

 3 לפיסיקאים

פרקים בפיסיקה  20213
 יתמודרנ

6 

86-170 
86-112 

 מבוא לפיסיקה מודרנית
+ 

רעיונות מודרניים 
 בפיסיקה

1.5+ 
1 

 

 חובת לימודי אנגלית במסגרת אפיק מעבר: 
 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �
 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �
 

 :ותהער

יסודות הפיסיקה א ו+  20113* לחסרי רקע בפיסיקה מוצעים להשלמת הפער הקורסים: 
נ:ז).  6יסודות הפיסיקה ( 20125הקורס  אונ"ז כל אחד),  3יסודות הפיסיקה ב ( 20114

נ"ז בקורסי הבחירה במחלקה לפיסיקה בבר  2-סיום קורסים אלו בהצלחה יזכה בפטור מ
 אילן.

 נ"ז). 2, 20492( + השלמות בחשבון אינטגרלינ"ז)  6, 20474( 1ינפי אאו שני הקורסים ** 

המשוואות הדיפרנציאליות הבסיסיות של את לימוד נושא * התלמידים ישלימו בעצמם **
 .ומה, ופתרונןבסל וכדמשוואת משוואת לז'נדר,   - הפיסיקה המתמטית

 תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  – המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי
 האינטרנט.
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המחלקה למתמטיקה
 03-5318407/8טל' 

03-7384057פקס' 
www.math.biu.ac.il 

 103, קומת כניסה, חדר 216מיקום: בנין 
 

 מבוא
"מוסמך  ).B.Sc(המחלקה למתמטיקה מציעה תכניות לימוד לתארים: "בוגר במדעים" 

 . )Ph.D(ו"דוקטור לפילוסופיה" )  .M.Sc(למדעים" 
שהיא אחד הביטויים הקדומים ביותר של התרבות האנושית, מהווה רקע  ,המתמטיקה
, בחזית המדעים עומדת ת. המתמטיקהוהטכנולוגיות המודרני ההתפתחויות הכרחי לכל

הרפואה ומדעי , יננסיםוהפ הכלכלהההנדסה והטכנולוגיה,  ומאפשרת פתרון בעיות בתחומי
 ועוד.  מדעי המוחהחיים, 

הנמצאים בחזית המחקר בעלי שם בינלאומי,  ,במחלקה למתמטיקה פועלים מיטב החוקרים
 המתמטי. אנו פועלים לפיתוח ראיית העולם המתמטית של הסטודנטים ומעודדים אותם

 ליהנות מלימודיהם ולתרום לחברה ולמדינה.להתפתח מבחינה אקדמית, 

 !אילן-בראוניברסיטת המרתק של המתמטיקה בלעולמה להיכנס כם מוזמנים הנ
 

 מסלולים לתואר ראשון

 מסלול מורחב ■
 .מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית לטכנולוגיות עיליותבהתמחויות:  

ומהווה  ,בתחומים השונים של המתמטיקהרחב ומעמיק המסלול המורחב מקנה ידע 
או להמשיך לתארים /ו מתמטיקה-במקצועות עתירילעבוד  הרוצים ובסיס אידיאלי לאל

את  בקלות לשנות אחידה בכל ההתמחויות כך שניתןמתקדמים. מערכת שנה א' 
קורסים לבנות מערכת המצרפת  יכולים. סטודנטים מצטיינים 'ב לקראת שנההתמחות ה

ת או בחברופרויקט בתעשייה  מבצעים במסלול המורחבהתמחויות. סטודנטים  מכמה
 בשנה השלישית ללימודיהם.  טק-היי

במחלקה קיימת תוכנית אקדמית לנוער, שבמסגרתה לומדים תלמידי תיכון מצטיינים 
 לתואר מלא.

 ראשי-דומסלול  ■
, מתמטיקה מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית לטכנולוגיות עיליותבהתמחויות:  

 להוראה.
לול המורחב, ויש לצרף אליו המסלול הראשי מקיף כשני שלישים מהשעות של המס

 בקורסים בתחום מתמקדיםהסטודנטים במסלול זה  מסלול ראשי ממחלקה אחרת.
תוך הרחבת  ידע נרחב במתמטיקה המסלול מאפשר רכישתשלהם.  ההתמחות

תחום להמשיך לתואר מתקדם ב ההשכלה בתחום נוסף. בוגרי המסלול יכולים
 התמחותם ללא השלמות.
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 חלקות אחרות מסלולים מובנים עם מ
למדעי ראשי), המחלקה -(דולפיסיקה  הקיימים מסלולים מובנים בשיתוף עם המחלק

 ראשי) והפקולטה להנדסה (הנדסת חשמל מורחב ומתמטיקה ראשי)-(דוהמחשב
 

 תנאי קבלה

 תעודת בגרות .1
תינתן עדיפות לבעלי תעודת בגרות, שנבחנו בחינות בגרות במתמטיקה ובאנגלית  

 ומעלה.  80 ובציון יח"ל 4-5בהיקף של 
 
 מבחן כניסה פסיכומטרי.2

בעלי . מועמדים לאפרימרץ/תינתן עדיפות לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית עד מועד  
יח"ל, פטורים מבחינת  5-ב 90ומעלה וציון בגרות במתמטיקה  100ממוצע בגרות של 

  .2הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
 
 
 יקהקורס הכנה במתמט.3

המחלקה מקיימת בקיץ קורס הכנה בשני חלקים. החלק הראשון כולל חזרה ורענון של 
הכנה  –שעות) והחלק השני  36-יח"ל (כ 5מושגים ושיטות במתמטיקה ברמה של 
שעות). קורס ההכנה הוא חובה לכל  18-לקראת לימודי התואר במתמטיקה (כ

ומעלה.  90יח"ל בציון סופי  5המועמדים ללימודים, פרט למועמדים שנבחנו ברמת 
ומעלה פטורים מן החלק הראשון בלבד.  75יח"ל בציון סופי  5מועמדים שנבחנו ברמת 

החלק הראשון מומלץ לכל מי שנבחן במתמטיקה לפני שנתיים או יותר. החלק השני 
 מומלץ לכל המועמדים.

 

 תארים מתקדמים

ם נוספים במחלקה ובאתר פרטי –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 האינטרנט.
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 המחלקה למדעי המחשב
 03-5318866טל' 

 03-7384056פקס' 
 csoffice@cs.biu.ac.ilדוא"ל: 

http://www.cs.biu.ac.il 
 102, חדר 1, קומה 216מיקום: בנין 

 מבוא

קראת התארים "בוגר במדעים מדוייקים" במחלקה למדעי המחשב, מתקיימים לימודים ל
)B.Sc) "מוסמך למדעים מדוייקים" ,(M.Sc) "ו"דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.( 

הלימודים האקדמיים משלבים תחומים תיאורטיים ומעשיים על מנת להכשיר בוגרים 
 שישתלבו בהצלחה הן באקדמיה והן בתעשייה.

   

  לימודים לקראת התואר הראשון

 תנאי קבלה
 תעודת בגרות .1

תינתן עדיפות לבעלי תעודת בגרות, שנבחנו בחינות בגרות במתמטיקה ובאנגלית  
 ומעלה.  90יחידות וציונם  5בהיקף של 

 מבחן כניסה פסיכומטרי .2
 .2018מרץ ממועד לא יאוחר תינתן עדיפות לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית  

 
 קבלה ללא פסיכומטרי (מסלול מורחב בלבד):

  108.5בגרות: ממוצע 
 ומעלה 85יחידות מתמטיקה בציון  5

 ומעלה 85ם בציון "ומעלה או מבחן אמיר 185ר בציון "אנגלית: מבחן אמי
 

 הערות:
מועמדים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים, במוסד אקדמי מוכר, חייבים לציין את מקום 

ציונים אלה ילקחו    הלימודים והיקף הלימודים ולצרף גליון ציונים מעודכן ליום ההרשמה.
 בחשבון בעת הדיון על המועמד למחלקה.

המחלקה תשקול להעניק פטורים אך ורק על סמך מסמכים שהועברו בזמן הגשת 
 המועמדות ללימודים.

המחלקה תקבע תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'. סטודנט שלא יעמוד בתנאים אלו לא יורשה 
 .להמשיך את לימודיו במחלקה
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 מבנה הלימודים
 :לימודים לתואר ראשון יהמחלקה מציעה מסלול

 מורחב  -מדעי המחשב  .1
לא מובנה  ראשי-דו –מדעי המחשב  .2

 ראשי.-עם המחלקות האחרות המציעות מסלול דו

  ראשי מובנה-דו –מדעי המחשב  .3

 בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה,פיסיקה,מדעי המוח וכלכלה.

 

כן במסמך נפרד שניתן לקבל ו בשנתון מסלולי הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים

במזכירות המחלקה (או באתר). מומלץ ללמוד את הקורסים בדיוק לפי התכנית של 

המסלול, ובפרט לעבור כל קורס בסמסטר המתאים בתואר, לפי התכנית. בפרט קורסים 

ת קדם לקורסים רבים, וכשלון בהם עלול לגרום להפסד של שנה או אף ומסוימים הם דריש

פסקת התואר. דרישות הקדם מפורטות בשנתון, ואפשר להעזר ביועץ המחלקה בקבלת לה

 החלטות כגון על דחיית קורס לשנה הבאה.

 

  מהאוניברסיטה הפתוחהאפיק מעבר 
 

-לתוכניות מדעי המחשב כמקצוע מורחב ומדעי המחשב כמקצוע דו –דרישות אפיק מעבר 

חה את הקורסים שבטבלת ההמרה ראשי: על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתו

ומעלה בקורסים שלמדו מרשימה זו. וציון מינימלי  85שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 

 בכל קורס. 75של 

 מועמד שיעמוד בתנאי זה יוכל להתקבל למחלקה למדעי המחשב לשנה ב'.
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  טבלת ההמרה:
 למדעי המחשבאילן המחלקה -אוניברסיטת בר האוניברסיטה הפתוחה

 ת ה שם המקוצר מספר נ"ז שם מקוצר מספר
20441 

 
 
 

20465 

מבוא למדעי 
המחשב ושפת 

java * 
+ 

מעבדה בתכנות 
 מערכות

6 
 
 
 
3 

89110 
 

89111 

 מבוא למדעי המחשב
+ 

מבוא לתכנות מונחה 
 עצמים

3 
 
2 

2 
 
2 

20109 
 

20229 

 1אלגברה לינארית 
+ 

 2לינארית אלגברה 

6 
 
4 
 

89112 
 

89113 

 1לינארית אלגברה 
+ 

 2אלגברה לינארית 

3 
 
3 

2 
 
1 

20433 
20407 

 מבני נתוני
או מבני נתונים 

ומבוא לאלגוריתמים

6 
6 

 2 2 מבני נתונים 89120

20106 
 

20212 

 1אינפי 
+ 

  2אינפי 

6 
 
4 

89132 
 

89133 

 1אינפי 
+ 

 2אינפי 

4 
 
4 

2 
 
2 

 89195 4 מתמטיקה בדידה 20476
89197 

 1 ידהמתמטיקה בד
  2 מתמטיקה בדידה

4 2 

לוגיקה למדעי  20466
 המחשב

 1 2 לוגיקה מתמטיקה 89200 4

 
) אפשר  ללמוד באו"פ את צמד הקורסים JAVA )20441במקום מבוא למדעי המחשב ושפת  *

ב'   JAVA) + מבוא למדעי המחשב ושפת 20453(א'   JAVAמבוא למדעי המחשב ושפת 
 נ"ז כל אחד). 3) (20454(

 
 ובת לימודי אנגלית:ח

 בבחינת המיון באנגלית אמי"ר/אמי"רם. 85המינימום הנדרש לקבלה הוא ציון  �

 חובה לסיים את לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. �

 
מידע על אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה בקישור: 

http://www.openu.ac.il/afik/BIU_CS.html 
 

יםתארים מתקדמ  

פרטים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט.
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 לימודים בין תחומיים

 מדעי המוחהתכנית ל
 03-5317795טל' 

 03-7384047פקס' 
brain.science@ biu.ac.ilדוא"ל: 

 /http://brain.biu.ac.ilאתר התכנית: 
 ראש התכנית: פרופ' חמוטל סלובין

 מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' אורית רובינשטיין
103, קומה א', חדר 901מיקום: בניין 

 
 מבוא

 דעי המוחמ .תחומיים-אילן שמה דגש על חשיבותם של מחקרים בין-אוניברסיטת בר
(neuroscience) י כבר משחר המחקר תחומ-התחום הקלאסי למחקר בין מהווים את
 ;פיזיולוג דגול, בנוסף להיותו אבי הפסיכואנליזה-זיגמונד פרויד היה נוירו בתחום. לדוגמא:

 ;פבלוב זכה בפרס נובל בפיזיולוגיה, בנוסף להיותו אבי פסיכולוגיית הלמידה האסוציאטיבית
חיים, בנוסף להיותו -וין היה אבי המחקר המדעי של התנהגות אנשים ובעליוצ'רלס דרו

של מייסדים אלו, עד המאה שעברה  הרב תחומיותרות מל מייסד תיאוריית האבולוציה.
בסוף  נמצאו חוקרי המוח וההתנהגות במחלקות אקדמיות נפרדות, עם מעט קשר הדדי.

ההתנהגות דורשת שליטה במידע המאה שעברה התברר לאנשים רבים כי הבנת המוח ו
וחוקרי בינה מלאכותית ים גושפסיכולוגים ביולו אחרותשפותחו בדיסציפלינות  שיטותוב

 .שונות שיטות, באמצעות חופפות חוקרים שאלות מדעיות
במהלך תקופה זו התגבשו מדעי המוח כתחום מחקר נפרד אשר פיתח את שיטותיו 

בתחומים קרובים אשר הובילו אליו לדוגמא:  וגישותיו הייחודיות אך שורשיו נטועים
הפיזיולוגיה והביוכימיה של המוח דומים לאלו של איברים אחרים, ובכך התבססו הקשרים 
בין מדעי העצב למדעי החיים האחרים. בנוסף, התבססה ההכרה כי לא ניתן לחקור את 

ותהליכים עיבוד מידע ויצירת התנהגויות  –מערכת העצבים בלי להתייחס לתפקודיה 
ידי פסיכולוגים. התקדמות מדעי המחשב האירה גם היא את הדימיון -מנטליים הנחקרים על

הרב בין תהלכי מידע בביולוגיה למערכות עיבוד מידע מתוצרת האדם. בשנים האחרונות 
ונהיה  (Computational Neuroscience)הצטרף בהתאם תחום חקר המוח החישובי 

. בהתאם לכך פתחה האוניברסיטה תכנית לימודים בין חלק בלתי נפרד ממדעי המוח
 תחומית ייחודית במדעי המוח.
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 )B.SC( תכנית הלימודים לתואר ראשון
שעות לימוד שנתיות, בשנה א'  76לשם קבלת תואר ראשון, הסטודנטים נדרשים להשלים 

טודנטים המשותפים לכלל הס מכל תחומי המדעיםוקורסים ראשוניים ניתנים קורסי מבוא 
החל משנה ב' על הסטודנטים לבחור, במקביל לקורסי החובה, מסלול התמחות  בתכנית.

 .או התנהגותי מהמסלולים המוצעים: ביולוגי
 

 ראשיים מובניים:-בנוסף מתקיימים מסלולים דו
 מדעי המוח בשילוב עם מדעי המחשב

 מדעי המוח בשילוב עם פיסיקה
 מדעי המוח בשילוב עם פילוסופיה

 י המוח בשילוב עם בלשנותמדע
 מדעי המוח בשילוב עם פסיכולוגיה.

 
 תנאי קבלה 

 תעודת בגרות. .1
 מבחן פסיכומטרי. .2
 

 מבנה הלימודים במסלול מדעי המוח
 

מדעי המוח, ביולוגיה כללית, ביולוגיה של התא, מבוא בפרקים  קורסי חובה: – שנה א'
 .מוח ושפהיה, פיזיקה, מתמטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, כימיה, ביוכימ לסטטיסטיקה,

 

, מבוא לתכנותנוירופיזיולוגיה תאית, נוירופיזיולוגיה של מערכות, קורסי חובה:  – שנה ב'
שיטות מחקר, מעבדה ניסויית במדעי ההתנהגות, שיטות מעבדה במדעי החיים, 

 .ועיבוד אותות פסיכולוגיה קוגניטיבית, גנטיקה כללית

ר התמחות באחד מן המסלולים המוצעים, בו ימשיך את לימודיו בנוסף, על כל סטודנט לבחו
 עד סיום התואר.

נוירופסיכולוגיה, גישות חישוביות להבנת המוח, רשתות נוירונים,  קורסי חובה: – שנה ג'
 מעבדה מתקדמת.-סמינריון מדעי, פרקטיקום, למידה, תפיסהנוירואנטומיה, פסיכוביולוגיה, 

ם הנדרשים להשלמת תואר ראשון בתחום המדעים יבחרו יתרת הקורסי קורסי בחירה:
מתוך רשימה של קורסי בחירה, חלקם קורסים מהמחלקה עצמה וחלקם ממחלקות 

, וזאת רלוונטיות אחרות, כגון: מדעי החיים, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, בלשנות ופילוסופיה
 בהתאם למסלול הלימודים הנבחר.
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 הפקולטה

 החיים למדעי
 ע"ש מינה ואבררד גודמן

 
 

 

168



 
 

 טע"פרטי מידע תש 
 

 
 

 הפקולטה למדעי החיים
 ע"ש מינה ואבררד גודמן

 03-5318209טל' 
 03-7369928' פקס

 211מדעי החיים ע"ש סוויסה, חדר  – 212מיקום: בנין 
 life-sciences.biu.ac.ilאתר: 

 

 מבוא
 "בוגר האוניברסיטה במדעי החיים" בפקולטה מתקיימים לימודים לקבלת התארים:

(B.Sc.) "מוסמך במדעי החיים" ,(M.Sc.)  "ו"דוקטור לפילוסופיה(Ph.D.). 
 הפקולטה מציעה מספר מסגרות לימוד לתואר ראשון:

 .(ביולוגיה) מדעי החיים מורחב .1
 ביוטכנולוגיה .2
 מובנה עם פסיכולוגיה-ראשי-מדעי החיים דו .3
 מובנה עם כימיה-ראשי-מדעי החיים דו .4
 מובנה עם גאוגרפיה-ראשי-מדעי החיים דו .5
 *ראשי-דועם כל מקצוע נלמד  –ראשי -דומדעי החיים .    6
 .     ביולוגיה חישובית (בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב)7
 .     אופטומטריה8

מכון הגבוה בעם לימודים במדרשה או  בפקולטה למדעי החיים ניתן לשלב את הלימודים
 לתורה.

 תית הרשקוביץלקביעת פגישה אישית עם יועצת הפקולטה לתואר ראשון ד"ר גי
 gitit.hershkovits@ biu.ac.il, מייל: 03-5317019טלפון: 

 
 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:
 בחינת כניסה פסיכומטרית. .2      תעודת בגרות. .1
 

 לסטודנטים ותיקים:
לה ומע 75: יתקבלו בעלי ממוצע ציונים של ים מדוייקיםסטודנטים הלומדים בפקולטה למדע
 אילן.-בקורסי ההתמחות באוניברסיטת בר

או מדעי החיים, באוניברסיטאות אחרות:  למדעים מדוייקיםסטודנטים הלומדים בפקולטה 
 ומעלה. 75יתקבלו בעלי ממוצע ציונים של 

סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעי היהדות, הרוח והחברה: תנאי קבלתם כמועמדים 
 .חדשים

 

 

 בקורסים.לא יאושרו חפיפות  * 
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 הערות:   

אישור סופי ללימודים במחלקה מותנה בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית  .1
 ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות.

התלמיד צריך להיות מודע כי בחלק מהמעבדות יצטרך לעשות עבודה עם חיות  .2
 מעבדה.

לימודים ליותר משלוש שנות התלמיד צריך לדעת כי אין לימודים חלקיים או פריסת  .3
 לימוד לתואר ראשון.

 

 מסלול מדעי החיים מורחב

ב' -כאשר בשנים א' שעות שנתיות 72הסטודנטים ילמדו לקבלת תואר ראשון במדעי החיים 
 , בשנה ג' ילמדו קורסי חובה וקורסי בחירה.חובה ילמדו קורסי

 

אר שני. הקביעה נעשית על לתלמידים מצטיינים ניתנת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתו
פי ההצטיינות בשנתיים הראשונות ללימודים. עבודת התיזה מתחילה עם תום הלימודים 

 של שנה ב'.

 

 תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי החיים מורחב כוללת:

מתמטיקה, אתגרי הביולוגיה המודרנית, ביולוגיה כללית, ביולוגיה של התא,  שנה א':
יה כללית ופיסיקלית, כימיה אורגנית א', ביוסטטיסטיקה ומבוא פיסיקה כללית, כימ

 מעבדות: בוטניקה או זואולוגיה. 2כמו כן לבחירה אחת מתוך  לביוכימיה.

מיקרוביולוגיה כללית, גנטיקה כללית, כימיה אורגנית ב', ביוכימיה, מבוא  שנה ב':
פיזיולוגיה של החי, פיזיולוגיה מבוא לאקולוגיה, פיזיולוגיה של הצומח, מבוא ל ,לאימונולוגיה

, מעבדה בביוכימיה, של מערכות, מבוא לוירולוגיה, ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'
מבוא   מיקרוביולוגיה, : 3ות לבחירה מתוך מעבד 2וכן מעבדה בביולוגיה מולקולרית , 

 לאקולוגיה, פיזיולוגיה של מערכות.

מתוך מגוון קורסי קורסי התמחות קורסי חובה ו סמינריון,התלמידים ישתתפו ב שנה ג':
 לפי בחירת התלמיד ויעוץ המחלקה) באחד המסלולים הבאים:הבחירה, (

 ביולוגיה מולקולרית, תאית ורפואית. .1

 מדעי הסביבה, החי והצומח. .2

 לימוד לתואר ראשון שעות שנתיות 72על התלמיד לבחור קורסים להשלמת 
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 מסלול ביוטכנולוגיה

ת המסלול להכשיר כח אדם מיומן שיוכל להשתלב בתעשייה ביוטכנולוגית. במשך מטר
לימודיו יקבל התלמיד ידע בתחום הטכנולוגי, המשפטי והכלכלי ניהולי של התעשייה 

בשלוש שנות הלימוד לתואר  שעות שנתיות 72תכנית הלימודים כוללת  הביוטכנולוגית.
 .ראשון

בהתאם, פיסיקה כללית, כימיה כללית ופיסיקלית, מבוא לביולוגיה ומעבדות  שנה א':
מתמטיקה, כימיה אורגנית א', מבוא לביוכימיה ביוסטטיסטיקה, ביולוגיה של התא, אתגרי 

 הביולוגיה המודרנית ומבוא לכלכלה ומינהל עסקים.

ביוכימיה, מיקרוביולוגיה כללית, מבוא לוירולוגיה, גנטיקה כללית, מבוא  שנה ב':
, מבוא לפיסיולוגיה של הצמח, כימיה אורגנית ב', מבוא לאקולוגיה (הרצאות לאימונולוגיה

, מעבדה בלבד) מבוא לפיסיולוגיה של החי, מבוא לחישוב לביולוגיה, פסיולוגיה של מערכות
  בביוכימיה, מעבדה במיקרוביולוגיה

טיקה, מבוא לביוטכנולוגיה, ביולוגיה מולקלרית והנדסה גנטית ב', ביואינפורמ שנה ג':
סמינריון מסלול ביוטכנולוגיה. כן על התלמיד לבחור קורסים נוספים מרשימת קורסים נתונה 

 לימוד לתואר ראשון. שעות שנתיות 72להשלמת 

 

 מסלול ביולוגיה חישובית

 (בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב)

. מסלול הלימודים מכשיר תלמידים כדי שיהיו בעלי רקע במדעי החיים ובמדעי המחשב
. התוכנית פותחת לתלמידים התלמידים יתמחו ויצברו ניסיון מעשי בתכנות מדעי וביולוגי

טק -אפשרויות להשתלב בעבודה ובמחקר הן בתעשיית הביוטכנולוגיה, הן בתעשיית ההי
. תכנית הלימודים כוללת את המתפתח של ביולוגיה חישובית וביואינפורמטיקהבתחום והן 

וקורסים השייכים לנושאי ההשקה הבין תחומיים. מדובר  קורסי היסוד בשני המדעים
ידי הפקולטה -תואר במסלול של ביולוגיה חישובית על מעניקהבתכנית לימודים משותפת ש

 למדעי החיים בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב.

סטודנטים בעלי נתוני מספר מוגבל של התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים. יתקבלו 
ידי הפקולטה למדעי החיים בתיאום -ביותר. קבלת הסטודנטים תעשה על הקבלה הטובים

לתואר  שעות שנתיות 79עם המחלקה מדעי המחשב. היקף הלימודים במסלול זה הוא 
 ראשון.

 

מבוא לביולוגיה, אתגרי הביולוגיה המודרנית, כימיה כללית  -מדעי החיים  שנה א':
 , ביולוגיה של התא. מיהופיסיקלית, כימיה אורגנית א', מבוא לביוכי

מבוא לחישוב, מבוא לתכנות מונחה עצמים, מבני נתונים, מתמטיקה  -מדעי המחשב 
 בדידה, מבוא לחדו"א, אלגברה לינארית
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ביוכימיה, מיקרוביולוגיה כללית, מבוא לאימונולוגיה, מבוא  -מדעי החיים  שנה ב':
כללית, ביולוגיה מולקולרית והנדסה  לוירולוגיה, גנטיקה כללית, כימיה אורגנית ב', פיסיקה

  ., ביואינפורמטיקה*, מעבדה בביוכימיה, מעבדה בביולוגיה מולקולריתגנטית א'
 אלגוריתמים, מודלים חישוביים, מודלים ביומתמטים* –מדעי המחשב 

, להבין מחלות ולפתח נוירופיזיולוגיה תאית, פיזיולוגיה של מערכות -מדעי החיים  שנה ג':
  .תרופות בעידן המידע*, , גנומיקה חישובית*

, מערכות הפעלה, ביוסטטיסטיקה, מערכות מסדי 1תכנות מתקדם  –מדעי המחשב 
 נתונים, ביולוגיה חישובית*, אלגוריתמים לביולוגיה חישובית*

 בנוסף צריך לקחת בשנה ג' נקודות בחירה, חלקן במדעי החיים וחלקן במחשבים.

 *קורסים השייכים לנושאי ההשקה בין מדעי החיים ומדעי המחשב.

 

 

 י מובנה עם כימיהראש-דומסלול מדעי החיים 

מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנט להתמחות ביותר מתחום אחד במדעי הטבע. שילוב 
זה מקנה בסיס רחב לקידום מחקרים חדשניים למשל בתחומי הביוטכנולוגיה 

  .והננוטכנולוגיה
ללא צורך  או בכימיה גרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי החייםבו

 .בהשלמות

 .נ"ז 68.5סה"כ לתוכנית  נ"ז  37 –נ"ז, כימיה  31.5 -ביולוגיה הסטודנטים ילמדו

מדעי החיים: ביולוגיה של התא, פיזיקה כללית א, מתמטיקה ב, כימיה אורגנית א', שנה א': 
 וא לביולוגיה.ביוסטטיסטיקה, מב

כימיה: כימיה כללית א', כימיה כללית ב', כימיה אי אורגנית, מעבדה בכימיה אנליטית, 
 מתמטיקה לכימאים א, פיזיקה כללית לכימאים ב'.

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א', , מיקרוביולוגיה, ביוכימיה :החיים מדעיב':  שנה
 .ימיהבביוכ מעבדה, מולקולרית בביולוגיה מעבדה

 כימיה: כימיה אורגנית א', כימיה אורגנית ב', מעבדה בכימיה אורגנית א', כימיה פיזיקלית ,.

מדעי החיים: מבוא לוירולוגיה, מבוא לפיזיולוגיה של החי, מבוא לאקולוגיה,,  ':ג שנה
גנטיקה, מבוא לאימונולוגיה, פיזיולוגיה של מערכות, מעבדה בפיזיולוגיה של מערכות, 

 אקולוגיה, ביואינפורמטיקה, קורס בחירה.מעבדה ל

כימיה: מעבדה בכימיה פיזיקלית, מעבדה בכימיה אינסטרומנטלית, ספקטרוסקופיה, כימיה 
אי אורגנית מתקדמת, כימיה אורגנית מתקדמת, מעבדה בכימיה אורגנית מתקדמת, 

 פרמקולוגיה ומטבוליזם של תרופות.
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 ולוגיהי מובנה עם פסיכראש-דומסלול מדעי החיים 

תחום  .סלול דו ראשי משותף לפקולטה למדעי החיים ולמחלקה לפסיכולוגיהמ
הפסיכוביולוגיה עוסק בחקר הבסיס הביולוגי של התנהגות ושל תהליכים פסיכולוגיים (כגון, 

 .למידה, זיכרון, התמכרות, רגשות) ומהוה חלק מלימודי מדעי המוח

ללא או בפסיכולוגיה שני במדעי החיים בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר 
 . צורך בהשלמות

 נ"ז 66.5 -סה"כ לתוכנית נ"ז,  27 –פסיכולוגיה  נ"ז  39.5 -ביולוגיההסטודנטים ילמדו 

מדעי החיים: ביולוגיה כללית ב', ביולוגיה של התא, פיזיקה כללית כימיה כללית שנה א: 
 ית א'.ופיזיקלית, מתמטיקה, חלון אל המוח, כימיה אורגנ

פסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב, מבוא לפסיכולוגיה 
 התפתחותית.

החיים: ביוכימיה, מעבדה בביוכימיה, נוירופיזיולוגיה תאית, נוירופיזיולוגיה  ימדע ':ב שנה
 אינטגרטיבית, ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'.

תנית, מבוא לתיאוריות באישיות, שיטות מחקר וניסויים, פסיכולוגיה: סטטיסטיקה רב מש
 פסיכולוגיה קוגניטיבית.

 שנה ג': מדעי החיים: מיקרוביולוגיה, גנטיקה, פיזיולוגיה של מערכות, סמינריון.

פסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית, מבוא לפסיכולוגיה חברתית, פרקטיקום, סמינר 
 עיוני, קורס בחירה.

 

 י מובנה עם גיאוגרפיה.ראש-דומדעי החיים מסלול 

מטרת המסלול הדו ראשי היא לפתוח צוהר אל מדעי הסביבה בעולם משתנה. 
התוכנית תכלול שילוב של לימודי ליבה במקצועת הביולוגיה, אקולוגיה ימית 
ויבשתית, גיאולוגיה, קלימנטולוגיה, ותכלול קורסים יעודים וסיורים מורחבים אשר 

ינטגרלי וחשוב במהלך הלימודים. הסטודנטים ישולבו במהלך התואר יהוו חלק א
בפרויקטים מגוונים בתחומי הסביבה בשילוב עם גופים ציבורים ופרטים כגון 
משרדי ממשלה, מוסדות ציבור ואכיפה וכן עם מגוון רחב של אנשים מהתעשיה 

 הירוקה, ואירגוני סביבה.

כזי בפיתוח מחקר מדעי הסביבה המסלול המוצע לתואר ראשון יהווה נדבך מר
ויאפשר הקניית ידע רחב של הסטודנטים למחקר בתחומים אלה במסגרת תואר 
שני ושלישי וכן אפשרות להשתלב ולקחת חלק פעיל ומשמעותי בשיח הסביבתי על 

 מגוון צדדיו.

ללא  או בגיאוגרפיה בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי החיים
 . השלמותצורך ב
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  ראשי-דומסלול מדעי החיים 

תכנית מדעי החיים ראשי מיועדת לבחירה עם כל מקצוע ראשי נוסף (בתנאי שתהיה 
שעות  38הסטודנטים ילמדו סה"כ  .). לא יאושרו חפיפותהתאמה במערכת השעות

  .ראשי במדעי החיים-דולתואר  שנתיות

לית ופיסיקלית, מתמטיקה, כימיה מבוא לביולוגיה, פיסיקה כללית, כימיה כלשנה א: 
 .אורגנית א', מבוא לביוכימיה 

ביוכימיה, מיקרוביולוגיה כללית, מבוא לאימונולוגיה, גנטיקה כללית, ב':  שנה
 ., ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'ביוסטטיסטיקה

רסי , סמינריון, מעבדות לבחירה, קולאקולוגיהלפיזיולוגיה של החי, מבוא  מבואג:  שנה
 בחירה. 

 

 אופטומטריה מסלול 

 (B.Sc) המחלקה לאופטומטריה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תואר ראשון

סטודנט הלומד במסגרת זו נחשף ללימודים מדעיים, ביולוגיים וקליניים של גוף האדם, עם 
והאמצעים לתיקון  דגש מיוחד על תיפקוד העיניים אצל תינוקות,ילדים, מבוגרים, קשישים 

ו לשיפור ראייתם תוך שימת דגש על מיומנות מדעית וקלינית גבוההא . 

 http://optometrics.biu.ac.il/node/30   אתר המגמה:  

 

תנאי המעבר משנה לשנה בתואר ראשון עבור כל 
 הסטודנטים בפקולטה למדעי החיים

קיימת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החיים הערכת השגיהם בסוף כל שנת לימודים מ
האקדמיים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה, הועדה רשאית להפסיק את 

 לימודיו של סטודנט שלא קיבל ציון עובר בארבעה קורסים או יותר במהלך השנה.

 

 תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 האינטרנט.
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ומדעי הראייה לאופטומטריהבית הספר 
03-5352483, 03-5317268טל' 

 03-7384048פקס: 
 optometry.dept@ biu.ac.ilדוא"ל: 
 http://optometrics.biu.ac.ilאתר: 

 8, חדר 304מיקום: בנין שלייפר 
 

טומטריסטים אקדמאים ולשמש מנוף לקידומם האקדמי של מטרת בית הספר להכשיר אופ
 העוסקים באופטומטריה.

סטודנט הלומד במסגרת זו נחשף ללימודים מדעיים וקליניים של גוף האדם, עם דגש מיוחד 
על תפקוד העיניים אצל תינוקות, ילדים, מבוגרים וקשישים, והאמצעים לתיקון או שיפור 

 ות מדעית וקלינית גבוהה.ראייתם תוך שימת הדגש על מיומנ
בתוכנית מתקיימים לימודים עיוניים במדעים מדויקים (פיסיקה, כימיה, מתמטיקה), במדעי 
החיים (מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה ואימונולוגיה), באופטומטריה (פיסיולוגיה של 

ות הראייה, נוהלי בדיקות, אופטיקה של הראייה, אנטומיה ופיסיולוגיה עינית, עדש
 מגע,פתולוגיה עינית ועוד), לצד לימודים מעשיים וקליניים (מרפאות).

 שעות. 100שנים. בהיקף של  4הלימודים לתואר ראשון נמשכים 
בתום השנה הרביעית עוברים התלמידים שתי בחינות גמר בלימודי אופטומטריה האחת 

 עיונית והשנייה מעשית קלינית.
מותנה בהישגיו של התלמיד (כללי המעבר ימסרו  המעבר לשנה ב', לשנה ג', ולשנה ד'

 לתלמיד בתחילת שנת הלימודים).
 

 תוכנית הלימודים קבועה מראש ואינה ניתנת לבחירה.
הלימודים מתקיימים במתכונת של מסלול מורחב במסגרת הפקולטה למדעים מדוייקים 

 והפקולטה למדעי החיים.
 

 תנאי קבלה:

 מתמטיקה.יחידות  4-5חובה  -תעודת בגרות  .1

 בחינה פסיכומטרית. .2
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 מבנה הלימודים:
ביולוגיה כללית וביולוגיה של התא, כימיה כללית ואורגנית, פיסיקה כללית,  שנה  א':

אופטיקה כללית, מבוא לבדיקות אופטומטריה, אופטיקה של הראיה, ביופסיקה 
 ונוירופיסיולוגיה כללית, אנטומיה כללית, מתמטיקה,ביוכימיה.

 

יסה תחושתית של הראייה, אופטיקאות, עדשות אופטלמיות, פיסיולוגיה של תפ שנה ב':
הראייה, נוהלי בדיקות אופטומטריות (כולל קליניקה במרפאות), אנטומיה ופיסיולוגיה עינית, 

 מיקרוביולוגיה.

נוהלי בדיקות אופטומטריות, עדשות מגע, אופטומטריה סביבתית ותעסוקתית,  שנה ג':
ינית, אופטיקה מודרנית, אופטומטריה פדיאטרית וכן קליניקות פתולוגיה כללית וע

 אופטומטריות, טכניקות אופטומטריות מתקדמות, ביולוגיה מולקולרית

גנטיקה, אימונולוגיה, אורתופטיקה, קליניקות אופטומטריות, פרמקולוגיה כללית  שנה ד':
יות ומעשיות (בקליניקה), ועינית,עדשות מגע, ניהול קליניקה אופטומטרית, בחינות גמר עיונ

תרגילי עיניים, ראיה ירודה, נוירואנטומיה ונוירופיסיולוגיה של המוח והקשר לעין וכן 
 סמינריון.

עם קבלת הזכאות לתואר הבוגרים יכולים להירשם לבחינות הסמכה של משרד 
 הבריאות.

 
ת הלימודים במעבדות ובמרפאות של בית הספר לאופטומטריה מותנים בהצג הערה:

 אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית להשתתף במעבדות.
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 הפקולטה לרפואה
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רפואה
 072-2644946טל' 

 דוא"ל: 
biu.medicine@biu.ac.il  

 

 שנתית ארבע תכנית

 
 הלימודים מטרת

 לעבודתו ואינטגרטיבית שיטתית גישה בעל רופא הכשרת היא בתכנית הלימודים מטרת
 התהליכים על וממוקד אינטגרטיבי באופן יתנהלו הלימודים בחולים. לפיכך, ובטיפול באבחון

 השונים. ההשלכות המקצועות את המשלב באופן יינתנו הקורסים כאשר הפתוגניים
 חולים בבתי בביקורים והן בכיתה הן יודגמו בכיתה הנלמד החומר של הקליניים והיישומים

 על מיוחד דגש יושם הלימוד, קורסי הראשונה. במסגרת הלימודים משנת ובמרפאות, החל
 שימוש ייעשה הקלינית אישיות. בהוראההבינ המיומנויות ועל הערכית ברמה התלמיד חינוך
 שיטות: בשלוש נרחב

 
 וארה"ב. אירופה מערב של המסורת מאושפזים, במיטב חולים ליד . לימוד1
 הקלינית הרפואה רוב של המציאות את לשקף אמבולטוריים, כדי חולים ליד . לימוד2

 העתידית.
 או נעימות-אית עי, ומנהנעשה על מבוקרים, חזרה למידה תנאי . סימולציה, המאפשרת3

 .חולים נזק
 

האינפורמטיקה.  להוראת מיוחד מאמץ הרפואה, יוקדש של האנושי הפן על לדגש במקביל
 רפואי ומקומית, ניהול כללית הציבור, אפידמיולוגיה בריאות על דגש גם כוללים הלימודים
 בריאות. ומדיניות

 
 הלמידה שיטת
 ההוראה הלימודים, זמן תקופת כל -מטיקה ואינפור עצמית למידה, פרונטאלית הוראה

יום;  כל שעות 6במשך  תתבצע הלימודים, והיא שעות כל מסך 75%יהווה  הפרונטאלית
 .25% –העצמית  הלמידה והיקף

 
 ספרות לחיפוש בהכוונה נרחב שימוש והעצמית, יעשה הפעילה הלמידה לשיטת בהתאם
 את להנחות כדי מקיפה מוחשבתמ לומדה תפתח לרפואה באינטרנט. הפקולטה באתרים
 הוראה ותוכנות בלוגים אינטראקטיביות, כגון בתוכנות שימוש העצמית, תוך הלמידה

 שימוש חיפוש. בנוסף, ייעשה ומנועי מידע במסדי שיטתי שימוש כן, ייעשה מרחוק. כמו
 Case Based -) ובscholarly concentrationsלעומק ( עצמית בסימולציה, בלמידה נרחב

Learning. 
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 קליניים. מחקרים ללימוד משקל מאמרים, ויינתן של ביקורתית קריאה על דגש כן, יושם כמו
 לסטודנט מידי משוב תכופים, עם ממוחשבים בבוחנים מתבטאת הלמידה אחרי הבקרה
 ולמורה.

 
 :מוקדמת קלינית התנסות
 היישום את המדגימות השונות הקליניות ליחידות ביקורים יתקיימו קליניים הקדם בקורסים

 אישי, שהוא חונך אצל אחה"צ בחודש פעם יבקר סטודנט בכיתה.כל הנלמד של הקליני
 הלימודים. שנות כל משך שילווה אחד חולה יפגוש החולים, שם בבית או בקהילה רופא

 ילמדו לפרופסיונאליזם. הסטודנטים חינוך לצורך המנטור, מתוכננת זו, תוכנית תוכנית
 קלינית. ואתיקה חולה-רופא כאדם, יחסי , כמו "בריאות" ו"חולי", המטופליסוד מושגי

 עבודת על תצפית לבצע, כולל הסטודנט שעל ברורות משימות תוגדרנה הלימודים בתכנית
 הבריאות לקידום בתכנית ומעורבות צוות אנשי עם מטופלים, פגישות אחות, ראיון ה/הרופא
 הקהילה. ברמת

 ההתנסות מן המירב את שיפיקו מודרכת, כדי קריאה הכוללת ההדרכ יקבלו הסטודנטים
 התקשורת מיומנויות הקליניים, יילמדו לקלרקשיפים מההכנה הקלינית. בהמשך, כחלק

 חולה. וקבלת אישי-הבין
 
 

 קבלה תנאי
 בארץ המוכר גבוהה להשכלה ממוסד ראשון, לפחות בתואר  80 של משוקלל ממוצע . ציון1

 .) B.A, B.Scתואר זהה לתארים הניתנים באוניברסיטת בר אילן (, המעניקות ובעולם
 
 לתואר לימודים במסגרת נלמדו אשר מטה המפורטים הליבה בקורסי בהצלחה סיום .2

(מתמטיקה,  מדויקים הטבע / רפואה / מדעים או החיים במדעי מוכר אקדמי במוסד ראשון
 ) B.Scתאריהמחשב, גיאופיזיקה) / הנדסה ( פיזיקה, כימיה, מדעי

 מקצועות בהשלמת , מחויבים B.Scתואר עם מסיימים אם הבריאות, גם מקצועות בוגרי
 הליבה.

 לפחות 75של  לפחות בציון ש"ס 4של  בהיקף – ביוכימיה �
 לפחות 75של  לפחות בציון ש"ס 4של  בהיקף -התא של ביולוגיה �
 תלפחו 75של  לפחות בציון ש"ס 4של  בהיקף -מולקולארית ביולוגיה �

לפחות  75במקצועות ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית, נדרש ציון 
 .80א מעל "ס ובלבד שממוצע שלושת הציונים הוש  4-ב

 לפחות בציון ש"ס  4של  בהיקף -למיקרוביולוגיה בסיסית / מבוא מיקרוביולוגיה �
 )75 –(החל משנה"ל תש"פ  לפחות 60של 

 לפחות ש"ס 4 של בהיקף -לפיזיולוגיה בסיסית/ מבוא פיזיולוגיה �
  )75 –(החל משנה"ל תש"פ  לפחות 60של  בציון

 חייב להיות בפיזיולוגיה של המערכות. לפחות ש"ס 1 פיזיולוגיהב
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 לפחות 60של  בלבד, בציון פרונטאליות לפחות שעות ש"ס 3של  בהיקף -גנטיקה �
 )75 –(החל משנה"ל תש"פ 

 60של  בציון בלבד, פרונטאליות ות שעותלפח ש"ס 3של  בהיקף -סטטיסטיקה �
 במסגרת הנלמד סטטיסטיקה קורס יאושר).75 –(החל משנה"ל תש"פ לפחות 

 הבריאות. ומקצועות החברה מדעי

 
 מבחנים

 הראשון התואר במהלך שנרכשו העיקריים הידע מרכיבי את הבוחן מבחן – ידע מבחן �
 ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה וארת לבעלי לרפואה לתכנית לרישום קדם דרישות ומהווים

 גנטיקה. כולל מולקולרית וביולוגיה התא של

 ויכולת ומידע נתונים אנליטית, ניתוח חשיבה לבדוק שנועד מבחן – חשיבה מבחן �
 מסקנות.   הסקת

 בעבר. המועמדים התמודדו איתם שונים מצבים על שבוחן מבחן – מצביםן מבח �

 למבחנים המתאימים המועמדים יזומנו הראשוני המיון לאחר  - שאלון אישי ביוגרפי �
אישיים,  משתנים פי על המועמדים את לאפיין נועדו אלה הערכה. מבחנים במרכז
מוטיבציה,  לבדוק המבחנים קוגניטיביים. מטרת מבחנים באמצעות נמדדים שאינם

 ועוד. אישיים-בין כישורים
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המערך לתוכניות ייעודיות 
 03-5347700/  03-5318254טל'   

 03-5355317פקס: 
 http://desigprog.biu.ac.ilאתר: 

 
המערך לתוכניות ייעודיות  מקיים מגוון של תוכניות לימודים בקמפוס האוניברסיטה. 

מדו התוכניות מובנות ומאפשרות לימודים מרוכזים לאנשים עובדים. בוגרי התוכניות אשר ע
 .תחומי במדעי החברה"-"ב.א. רב  -בכל הדרישות האקדמיות יקבלו תעודת בוגר

 
 להלן התכניות המתקיימות השנה

 
 המדור לזרועות הביטחון:

 תחומי במדעי החברה (התמקדות במדעי המדינה ולימודי בטחון).-ב.א. רב -"מורשה" 
 תחומי במדעי החברה (התמקדות בקרימינולוגיה ומדעי המדינה). -ב.א. רב -צבים" "ני

(התמקדות במדעי המדינה ומשאבי  –ב.א. רב תחומי במדעי החברה  – "משאבי אנוש"
 אנוש).

 
 תנאי קבלה

בנוסף , +30תעודת בגרות מלאה/תעודת מכינה אפשרות קבלה ראשונה: 
כאשר בפרק האנגלית בבחינה הפסיכמטרית נדרש ציון . תבחינה פסיכומטרי

 .לפחות 85
 85לפחות , עם ציון  82תעודת בגרות מלאה בממוצע אפשרות קבלה שנייה: 

לפחות בבחינת אמי"ר או אמיר"ם
ומעלה , עם ציון  85בממוצע +30תכנית  תעודה שלאפשרות קבלה שלישית: 

.לפחות בבחינת אמי"ר או אמיר"ם 85
 

המערך  -לפרטים נוספים יש לפנות למדור לתכניות לימודים לזרועות הביטחון
 אילן -לתכניות ייעודיות, אוניברסיטת בר

 .03-6354968, פקס: 03-5317005/6טלפונים: 
http://mzb.biu.ac.il  1, מבנה 508מיקום: אזור. 
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 מובנות: המדור לתוכניות
 

 תנאי קבלה
, +30תעודת בגרות מלאה/תעודת מכינה אפשרות קבלה ראשונה: 

כאשר בפרק האנגלית בבחינה הפסיכמטרית נדרש . בחינה פסיכומטריתבנוסף
 .לפחות 85ציון 

 85לפחות , עם ציון  82תעודת בגרות מלאה בממוצע בלה שנייה: אפשרות ק
לפחות בבחינת אמי"ר או אמיר"ם

ומעלה , עם ציון  85בממוצע +30תכנית  תעודה שלאפשרות קבלה שלישית: 
.חינת אמי"ר או אמיר"םלפחות בב 85

 
 תחומי במדעי החברה (התמקדות במדעי המדינה וסוציולוגיה)-ב.א. רב –"חץ" 

תחומי במדעי החברה (התמקדות בכלכלה/מינהל עסקים -ב.א. רב – "יהלום"
 ומשאבי אנוש) 

 תחומי במדעי החברה (התמקדות במשאבי אנוש וניהול)-ב.א. רב –" "ינשופים
מי במדעי החברה (התמקדות בכלכלה מינהל עסקים ב.א רב תחו -"חכ"ם"

 וחשבונאות)
 

 בדבר פרטים נוספים יש לפנות למדור לתוכניות מובנות  
 03-7361988פקס.  03-5378179, 03-5317957טלפונים: 

http://desigprog.biu.ac.il 
 .206חדר  403מיקום: בנין 

 
 מח"ר –הקמפוס החרדי 

לימודים למגזר החרדי בקמפוס שבתוך האוניברסיטה אילן מקיימת -אוניברסיטת בר
 כדלקמן:

 מכינות קדם אקדמיות .1
 תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה .2
 תואר ראשון בפסיכולוגיה  .3
 תואר ראשון במנהיגות וניהול מערכות חינוך .4

 
     077-2753098,  077-2753094לפרטים יש לפנות לטלפקס: 

 ch.dep@ ac.biu.il 101, מיקום בנין. 
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 לימודי תעודה
 ) B.A(אינם מקנים תואר 
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 הכשרת מורים (תעודת הוראה)
 03-5318442טל' 

 03-7384029פקס' 
 207, קומה ב', חדר 905מיקום: בניין 

 
לימודי הכשרת מורים (תעודת הוראה) נלמדים בנוסף או במקביל ללימודי התואר הראשון, 

ו לימודי דוקטורט באחד מתחומי ההוראה בביה"ס העל יסודי (חטיבת התואר השני א
 הביניים וחטיבה עליונה).

  
 א. מטרת הלימודים

לאפשר לסטודנט לרכוש ידע עיוני והכשרה מעשית במקצועות ההוראה, על מנת שיוכל 
להורות את תחום התמחותו בבית הספר העל יסודי, הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה 

 .העליונה
 

 ב. תנאי הקבלה:
יוכל להצטרף לחוג להכשרת מורים ללימודי ההוראה לתואר ראשון  סטודנט .1

ללימודיו  מהשנה השניהיסודי, רק -בתחום התמחותו הנלמד בבית הספר העל
 אילן.-באוניברסיטת בר

סטודנטים לתואר שני ושלישי יוכלו להצטרף לחוג להכשרת לימודיהם בכל שלב  .2
 אילן.-ברסיטת ברללימודיו באוני

 ומעלה.  75ממוצע  -רמת ציונים נאותה במקצועות ההתמחות .3
 התאמה אישית  להוראה (כפי שיקבע בראיון). .4
עמידה בדרישות המפורטות לגבי מסלול ההתמחות בתאום בין החוג להכשרת  .5

 מורים לבין המחלקות (קורסי חובה, השלמה וכו').
לוחות ומכללות יתקבלו רק לאחר קבלת התואר בוגרי אוניברסיטאות אחרות, ש .6

הראשון, ולאחר קביעת ההשלמות המיוחדות להם כפי שיקבעו ע"י ראש החוג 
 בתיאום עם ראש המסלול להוראה בתחום ההתמחות.

 

 ג. תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים בהכשרת מורים מבוססת על שתי שנות לימוד. סטודנטים  

ודיהם בתואר יוכלו לסיים את הלימודים בתעודת המתחילים בשנה השניה ללימ
הוראה בשנה ד' באוניברסיטה. (אין אפשרות לסיים התואר הראשון באותה השנה). 
תלמידי תואר שני עם תזה ותלמידי תואר שני ניתן לבחון בניית תוכנית לימודים בשנה 

 אחת.
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ות בפסיכולוגיה,חינוך יסודקורסים וסדנאות בנושאים הבאים: , לדוגמא,הלימודים כוללים
תלמידים בעלי צרכים רכישת יסודות וסדנה מעשית לפתרון בעיות בכתה, לרב תרבויות,

לימודי הוראה במקצוע  מיוחדים,אסטרטגיה למידה לבעלי צרכים מיוחדים. המורה כמחנך. 
הערכות ומדידה  מתודיקה, שימוש בעזרי הוראה ואימוני הוראה זוטא, מבחנים -ההתמחות 

נוסף לכך נלמדים קורסים ייחודיים הדרושים  סוגיות ויישום טכנולוגיות בחינוך. ,ינוךבח
להוראה בתחום ההתמחות ולהרחבת ידע רלוונטי. כמו כן, עובר הסטודנט הכשרה מעשית 

 בשני שלבים: אימוני הוראה בשלב א' ועבודה מעשית בשלב ב'.
 

 תוכנית הלימודים כוללת עבודה מעשית בבתי הספר.
 .PDSבודה מעשית מתקיימת בשני דגמים:המסורתי, דגם ע

סטודנטים שאינם בוגרי בר אילן הבאים ללמוד לימודי תעודת הוראה בלבד חייבים בקורסי 
  http://yesod.biu.ac.il/node/30ש"ש. פרטים באתר:  4יסוד ביהדות בהיקף 

 
 ת בהם ניתן להתמחות בתעודת הוראה:להלן המקצועו

  אמנות יהודית
  אנגלית

 .)רק כאשר נלמד כחוג מורחב( ביולוגיה
  גאוגרפיה
  היסטוריה

  כימיה
  ישראל-לימודי ארץ

החוג  ,במחלקות הבאות: סוציולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה - מדעי החברה לשון והבעה
 ה (השלמות יקבעו עם ראש המסלול). המשולב מאקרו מיקרו, פסיכולוגיה וקרימינולוגי

  מתמטיקה מוסיקה
רק כאשר זו שפת אם של הסטודנט ובאישור  –(בהיקף של חוג משני  ערבית ספרות

 מוקדם של מרכז המגמה).
  תנ"ך פה-תורה שבעל

 תקשורת). –(רק כאשר נלמד מדעי המדינה   תקשורת
 (בוגרי ולומדי פיזיקה והנדסה). פיזיקה 

 
 

  מסלולי הלימוד יפתחו בתנאי למיכסת נרשמים כמקובל.
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 לימודי תעודה - מוזיקה אלקטרו אקוסטית
 03-5318405טל. 

music.dept@ biu.ac.ilדוא"ל: 
 http:// www.music.biu.ac.ilאתר: 

 
מסלול ייחודי במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן לשילוב של  מטרת המסלול:

מוזיקה וטכנולוגיה. המסלול משלב מחקר ויצירה בסביבה טכנולוגית, הקניית כלים 
 ומחקרית. שימושי מחשב במוזיקה ופיתוח חשיבה אסתטית באקוסטיקה,

במסגרת  המסלול מורכב ממגוון של קורסים מעשיים ותיאורטיים. תכני הלימוד:
המסלול נלמדים יסודות תיאורטיים באקוסטיקה, קוגניציה מוזיקלית, תורת הכלים וסינתזה. 
הנושאים התיאורטיים משתלבים בקורסים מעשיים המשתמשים בטכנולוגיות חדישות 

המסלול נלמדות המגמות בהתפתחות הטכנולוגית בהקשר לצורך מחקר ויצירה. במסגרת 
 מוזיקלי ותרבותי.

מבצעים, מלחינים ומאלתרים הרוצים לפתח מיומנות -למוזיקאים למי מיועד המסלול:
סיון בסיסי יטכנולוגיות ולהכיר את השימושים של טכנולוגיה במוזיקה. למוזיקאים בעלי נ

ת אופקיהם לרבות ספרות מוזיקלית ויכולות בעבודה בסביבה טכנולוגית הרוצים להרחיב א
ניתוח. למוזיקאים המתעניינים בתחומים של קוגניציה מוזיקלית ומעוניינים להכיר את 

 השימושים של כלים טכנולוגיים מתקדמים במסגרת של מחקר במוזיקה.
בלימודים במסלול משתמשים בכלי  באיזה ציוד ותוכנה משתמשים במסלול:

את שפת התכנות  העדכניים ביותר. כל הסטודנטים בתוכנית לומדיםהתוכנה המתקדמים ו
כלי מקצועי נוסף שנלמד  .MSPשלה שנקראת  AUDIO -ואת גרסת הMAX המוזיקלית

חדר הלימוד של המסלול מצויד . ableton-ו CUBASEהוא תוכנת עריכה ועיבוד הצליל 
כל המחשבים  ,FOCUSRITEבמחשבים חדשים ובכרטיסי קול חיצוניים של חברת 

מחוברים למערכת קול המאפשרת נגינה סימולטאנית מהמחשבים. בנוסף קיים במתחם 
 הקלטה מקצועי המצויד במיטב הציוד המקצועי. התוכנית אולפן

כחלק מהמתחם  מהו האולפן שליד המסלול למוזיקה אלקטרואקוסטית:
ב הציוד העדכני ן מוזיקה, פעיל אולפן הקלטה מקצועי המצויד במיטישל התוכנית בבני

בתחום. האולפן כולל חדר הקלטה וחדר בקרה וכן אפשרות להקליט מאולם הקונצרטים של 
המחלקה. כחלק מהלימודים, הסטודנטים לומדים להפעיל את האולפן המקצועי ולהשתלב 

 בהקלטות מקצועיות שנעשות בו.

 ראיון אישי קבלה: יתנא
 שנתיים משך הלימודים:

 נ"ז 16 שעות: היקף
התוכנית מיועדת למוזיקאים המעוניינים לרכוש כלים ליצירה מוזיקלית  ני הלימוד:תכ

 אקוסטית, וללמוד שימושי מחשב בסביבה יצירתית. -אלקטרו
 

 לפרטים נא לפנות 
 music.dept@ biu.ac.ilדוא"ל: ,  03-7384104, פקס: 03-5318405לטל: 
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 קבלת קהל במינהל הסטודנטים ובמזכירות האקדמית
  
 14:00-11:30בין השעות  בימים א', ג' 

 10:30-08:30בימים ב', ה' בין השעות 

 שעות הקבלה הנ"ל מקבילות לשעות הקבלה של בנק המזרחי בקמפוס.

ה' בין השעות -שעות הקבלה בימים א'רק במדור שרות ומידע לסטודנט (שמ"ע) 
 08:30-12:30וביום ו' בין השעות  08:30-18:00

 
 חדר בנין טלפון שם המחלקה

   א. מינהל הסטודנטים

 507מול בנין אזור מורשת ישראל  מדור שרות ומידע לסטודנט
  502/20  (שמ"ע)

 לקבלת תלמידים המדור
9392* 

 קומת קרקע 307 -המגדל 

   או 
 001חדר  )404בניין ס"ל ( 5317000 מדור תוכניות לימודים ומעקב

 קומת כניסה    
קומת  11חדר  )404בניין ס"ל (  מדור הסטטוס

 כניסה

 קומה ב' 403בניין   הרשם* מדור
 בנין המדרשה 5318482  ארכיב

405 
 כניסה מול

 בנין ס"ל

 אזור מורשת ישראל 5317859 מדור בחינות
  502/1  

    בי"ס ללימודים מתקדמים
 ת כניסהקומ 403בנין 5318524/72 תואר שני

   5318556 תואר שלישי
 

   ב. מזכירות אקדמית
  304 -בנין שליפר 5318501 וועדת מלגות

  בכניסה   

    
 10חדר  ) 404בנין ס"ל (  לימוד-מדור שכר

 10:00–14:00בימים א', ג', 
 8:30–12:30בימים ב', ה' 

 

9392* 
 או

5317000 

 קומת כניסה 

 
 * דוחות לימודים וזכאות לתואר.
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  מדור הסטטוס
 
 . חידוש לימודים1

סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם ורוצים לחדשם באותן מחלקות התמחות, יפנו בקשה 
הזמנת  –באמצעות האינטרנט דש מאי ועד לחודש אוגוסט (למדור הסטטוס החל מחו

על הסטודנטים יחולו התקנות והדרישות האקדמיות שנקבעו לשנה"ל בה ). אישורים
מדור  –(ראה סעיף חידוש לימודים באתר מנהל הסטודנטים . בפועל את לימודיהם יחדשו

 סטטוס)

ם. המחלקה רשאית שני 10-חוק התיישנות חל על קורסים שנלמדו לפני למעלה מ
 .ומעלה שנתיים לקבוע גבול התיישנות גם על קורסים שנלמדו לפני

 
. הכרה בלימודים קודמים, הענקת פטור מקורסים ומתן הקלות 2

 בדרישות אקדמיות.

תלמיד ממוסד אחר המבקש להתקבל להמשך לימודיו לאוניברסיטת בר אילן חייב להמציא 
ודיו באותו מוסד. יחד עם קבלתו לאוניברסיטת בר אילן דו"ח ציונים רשמי ומפורט על כל לימ

יפנה התלמיד למחלקות אליהן התקבל לקבלת ייעוץ לגבי הכרה בקורסים אותם למד. 
מובהר למען הסר ספק כי עמדת המחלקה היא בגדר המלצה בלבד, וכי היא אינה 

 מחייבת את מדור סטטוס, אשר לה בלבד הסמכות להחליט בבקשה.

יינו כי למדו למודים אקדמים קודמים וצרפו מסמכים מתאימים בעת הרישום, סטודנטים שצ
בקשתם תועבר אוטומטית אל מדור הסטטוס לבדיקת אפשרות למתן פטור והכרה 

בלימודים הקודמים, מיד עם אשור קבלתם ללימודי תואר ראשון על ידי המדור לקבלת 
 תלמידים. 

מדור  –דמים באתר מנהל סטודנטים מידע מפורט מופיע בסעיף הכרה בלימודים קו
 סטטוס.

הסמכות לאשר הכרה בלימודים קודמים נתונה למדור סטטוס בלבד, וכל אישור אשר 
 ניתן ע"י גורם אחר אינו מחייב ואינו תקף.
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 עריכת תכנית לימודים ושינויים בה
לידיעתך, הייעוץ הניתן במחלקות בימי עריכת תכנית הלימודים, ניתן כסיוע בלבד, והמלצת 
היועץ אינה מהווה בשום פנים אישור מהאוניברסיטה על קיום הדרישות לתואר. בכל מקרה, 

 סםהמתפר המידעחובה על הסטודנט לברר מהן הדרישות האקדמיות לתואר עפ"י 
 מידי שנה בסמוך לימי ההרשמה לקורסים.באינטרנט 

תלמיד המחדש לימודים לאחר הפסקה יחולו עליו הדרישות האקדמיות לתואר לפי השנה 
 בה הוא מחדש את לימודיו.

סטודנטים המקבלים אישור להארכת משך לימודיהם, יחולו עליהם תקנות לימודיות, 
ות הגורמים המוסמכים באוניברסיטה, על הוראות מעבר והתאמות שונות, בהתאם להחלט

פי שיקול דעתם והחלטותיהם של הגורמים הנ"ל ולא על פי השנה בה החלו הסטודנטים את 
 לימודיהם.

 
 שכר לימוד ותשלומים נלווים

ייקבע במועד מאוחר יותר, עפ"י תיאום  - ע"טגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים לשנת תש
 השכלה גבוהה ומשרד החינוך.והחלטה של הנהלות המוסדות ל

 
 הודעה על הפסקת לימודים

תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק 
את לימודיו, יודיע על כך במכתב רשום למדור תוכניות לימודים ומעקב או באמצעות "אתר 

ויחזיר  http://stuad.biu.ac.ilהזמנת אישורים" שנמצא באתר מנהל הסטודנטים בכתובת: 
 את כרטיסי הסטודנט והאישורים שקיבל.

 על התלמיד לשמור עותק מהמכתב הרשום ומאישור המשלוח.
מכתב למחלקה / לפקולטה או למדור שכ"ל או הודעה בע"פ אינו מהווה הודעה על 

 הפסקת לימודים.
 

 של הפסקת לימודים לימוד במקרה-חיוב בשכר

 *ת לימודיםושלא ערכו תכני-מועמדים חדשים א.
תכנית  ולא ערך 15.8.2018 עד ליוםמועמד חדש שיודיע על ביטול הרשמתו  .1 

 לימודים יקבל את מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
תכנית  ולא ערך 15.9.2018 עד ליוםשיודיע על ביטול הרשמתו  ,מועמד חדש .2 

 יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד. לימודים
ולא ערך תכנית  15.9.2018 לאחרמועמד חדש שיודיע על ביטול הרשמתו  .3 

 לימודים יחויב במלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
 
 
תלמידים לתואר ראשון שמודיעים על הפסקת לימודים מחוייבים לפי תעריף שכר לימוד הבסיסי  *

 לא הפחתה.להגבוה, 
התנאים להפסקת לימודים בתוכניות המיוחדות על פי הכללים המופיעים בפרסום של התוכנית  

 הספציפית.
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 **תלמידים שערכו תכנית לימודים ב.
תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד  שערךסטודנט או מועמד חדש  .1

 יקבל את מלוא התשלום ששילם ע"ח שכ"ל 15.8.2018
תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד  שערךמועמד חדש סטודנט או  .2

 יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם ע"ח שכ"ל. 15.9.2018
תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד  שערךסטודנט או מועמד חדש  .3

 יחויב במלוא התשלום הראשון. (יום פתיחת שנת הלימודים) 14.10.2018
תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד ליום  שערך סטודנט או מועמד חדש .4

מגובה שכר הלימוד* שחויב בו ובתוספת  40%-ביחויב  15.11.2018
התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד  תוכנית שערךסטודנט או מועמד חדש  .5
מגובה שכר הלימוד* שחויב בו, ובתוספת  60%-ב ביחוי 15.1.2019ליום 

התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.
ויודיע על  לסמסטר א' בלבדתוכנית לימודים  שערךסטודנט או מועמד חדש  .6

יחוייב במלוא שכ"ל שחוייב בו ובתוספת  15.1.2019-הפסקת לימודים אחריי ה
התשלומים הנלווים.

תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד  שערךודנט או מועמד חדש סט .7
מגובה שכר הלימוד* שחויב בו ובתוספת  85%-יחויב ב 15.3.2019ליום 

התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.
תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו לאחר  שערךסטודנט או מועמד חדש  .8

במלוא שכר הלימוד* שחויב בו, ובתוספת התשלומים יחויב  15.3.2019
 הנלווים בין אם למד ובין אם לא למד.

אם יהיו שינויים לשנה"ל תשע"ט יחולו שינויים אלה על הנרשמים ללימודים לאותה 
 שנה והם יובאו לידיעת המועמדים שיתקבלו ללימודים.

 
 בטלת למפרע כל מלגההודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא מ

 (לרבות פטור משכר לימוד) בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

תלמידים לתואר ראשון שמודיעים על הפסקת לימודים מחוייבים לפי תעריף שכר  *
 ללא הפחתה.לימוד הבסיסי הגבוה, 

התנאים להפסקת לימודים בתוכניות המיוחדות על פי הכללים המופיעים בפרסום של  
 התוכנית הספציפית.

סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב  **
בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחוייב ע"פ תקנון הפסקת 

 לימודים.
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 תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו ולא קיבל בדואר חוזר

 שבועיים מיום פנייתו, אישור על קבלת הודעתו תוך
 *9392עליו לפנות שנית למדור שמ"ע 

 הדיון בבקשות להחזרת התשלומים יתחיל חודש לאחר תחילת
 שנה"ל ופונים יקבלו תשובה בכתב באמצעות הדואר.

 
 

בגין אי תשלום שכר לימוד או  –במקרה של הפסקת לימודי הסטודנט על ידי האוניברסיטה 
אי עמידה בתנאים אקדמיים או על פי החלטה של ועדת אי הרשמה לקורסים או בגין 

משמעת, יחוייב הסטודנט בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו או לפי 
 התאריך הקבוע באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים, המאוחר מבין השניים.

 
 דחיית תחילת הלימודים
ומסיבה כלשהי אינם או ללימודי תעודה לתואר ראשון מועמדים שהתקבלו לשנה"ל הבאה 

לקבלת תלמידים ולבקש דחיית  מדוריכולים לממש את קבלתם, יכולים לפנות בכתב אל ה
 .אחתמימוש קבלתם בשנה 

 
 בקשה כזו אם תוגש תידון לאור:

 מיקומו היחסי של המועמד/ת ברשימת מועמדי המחלקה בשנה בה נרשם. .1
 נים אלה בשנה הבאה.הערכתנו את סיכויי קבלתו בנתו .2
 הנימוקים לבקשה. .3
 

יש להגיש עד ליום פתיחת שנה"ל באותה עונת דחיית תחילת הלימודים בקשה ל
 . בקשה שתוגש מאוחר יותר לא תטופל.מועמדותו הגישהרשמה בה 

לשנה אחת כנ"ל לא יצטרך לחזור ולהירשם לשנה"ל  דחיית לימודים מועמד שתאושר לו
 את מסלולי הלימוד אליהם התקבל. הבאה ובתנאי שלא ישנה

, הכוללת תשלום דמי פניה בקשה לשינוי במסלולים אליהם התקבל תחייב בהרשמה מחדש
 מלאים.

לאחר עריכת מערכת (רישום קורסים) לשנה"ל הבאה, יוכל  דחיית תחילת לימודיםהמבקש 
 רק במסלול שבו ערך מערכת. זאתלבקש 

 
שה עפ"י כללי ביטול הלימודים שבסעיפים ל לשנה הנוכחית יענ"ה ההטיפול בבקש

 .הקודמים
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 פרסיםמלגות ומדור 
 03-5318501/8732טל' 

 03-7384002פקס' 
 nilgot.office@biu.ac.ilדוא"ל: 

 7, חדר 304מיקום: בנין שלייפר 
 

וועדת המלגות והפרסים מעניקה מלגות לתואר ראשון על בסיס סוציואקונומי, תוך 
דיפויות. גובה המלגה נע בין התחשבות בהישגים האקדמיים של הסטודנט על פי מפתח ע

המלגה תועבר לזכות חשבון שכ"ל של הסטודנט, במדור שכ"ל. מועמד ₪.  1,000-6,000
המבקש להתקבל לאוניברסיטה לשנה א', רשאי להגיש למדור מלגות בקשה, גם אם טרם 

 התקבל לאוניברסיטה. הוועדה תדון בבקשתו לאחר קבלתו.

 . http://www.biu.ac.il/milgot :של מדור מלגותבאתר האינטרנט טפסים ניתן להוריד 
 יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים.

  יולי.-מאי :מועד להגשת הבקשות
 מועד מאחרים: במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים.

 דצמבר.-במהלך נובמברתשובות לבקשות: 
 וך שבועיים מיום קבלת התשובה.ערעורים: ניתן להגיש בת

  10:30-08:30ב', ה'   14:00-11:30שעות הקבלה במדור מלגות           א', ג'  
 ביום ד' אין קבלת קהל.                                                 

 כתובת
 

 5290002גן -מדור מלגות, אוניברסיטת בר אילן, רמת
 7, חדר 304 שלייפר בנין

 03 – 5318501/8732 ןטלפו
 03 – 7384002 פקס

 Milgot.office@biu.ac.ilדואר אלקטרוני

 אינטרנטה ובאתר 304, בבניין הדיגיטלי על לוח המודעות  מידע נוסף
http://www.biu.ac.il/milgot 

 
, פרטים באתר ים נוחיםקן הסטודנטים אפשר לקבל הלוואות בתנאיבלשכת ד
  קן.ילשכת הד

קרן ההלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה: ניתן לקבל מענקים 
והלוואות ע"י משרד החינוך. מידע וטופס בקשה ניתן למצוא באתר משרד 
החינוך. על הזוכים במלגת משרד החינוך לעדכן את מדור מלגות, במהלך כל 

 שנה"ל.
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 )03-5317000או  *9392(בטיפול המדור לקבלת תלמידים טל'  מלגות עידוד
 

 מועמדים מצטיינים:

בעלי ממוצע  מצטיינים למועמדים מלגות עידודמעניקה  "קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים"
ללא קשר למצבם הכלכלי וללא צורך בפניה  ם בלבדחדשי גבוה בבגרות ובפסיכומטרי

 .ים יקבלו הודעה אוטומטית על זכאותם למלגהמועמדים מתאימ. מיוחדת

קרן הרקטור שיצטיינו במיוחד בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים (בתכנית  מלגאי
 ויימצאו מתאימים לתכנית "אילנות" יקבלו הודעה. )מלאה לימודים

 

מועמדים בוגרי ישיבות הסדר/גבוהות/מכינות קדם צבאיות/מדרשות 
 לבנות*.

 בגרות ופסיכומטריבעלי נתוני קבלה גבוהים  חדשים בלבדעמדים תינתנה מלגות למו
 מכינות קדם צבאיות/מדרשות לבנותגבוהות/אשר ימציאו אישור לימודים בישיבות הסדר/

. המלגות מיועדות (אישור הכולל תאריך תחילה וסיום לימודים והיקף שעות הלימודים) 
דם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי לסייע במימוש חזון מייסדי האוניברסיטה "לטפח ולק

התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל", ומתוך מטרה שמועמדים אלו ישתלבו 
ככלל, לא תתאפשר קבלת כפל  בעתיד בתכניות לימודים ובמסלולים מיוחדים בכיוון זה.

 מלגות שכ"ל מטעם האוניברסיטה.
 

  :ותהער
תורניים בטופס ההרשמה המקוון תימנע אי מילוי הפרטים לשאלה בנושא לימודים  .1

 את קבלת המלגה כנ"ל.
 סטודנט שמפסיק .מלגת עידוד מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים .2

 מלגתו תבוטל. –לימודים 
מתקבלים חדשים הממומנים ע"י גורמי חוץ כגון: עתודאים, מועמדים במסלול   .3

 מלט"ק של הצבא, לא יהיו זכאים למלגת עידוד.
במסלול  מתקבלים חדשים הממומנים ע"י גורמי חוץ, לדוגמא: עתודאים ומועמדים .4

  לא יהיו זכאים למלגת עידוד. ,מלט"ק של הצבא
 
 
 
 
 
 

 
 

 היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו. *
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דו"חות ציונים ורמת הישגים
ניתן לקבל דרך אתר "הזמנת אישורים".

השירות כרוך בתשלום.
 

 ממוצע ציונים
 

 חישוב ממוצע ציונים:
ל הסטודנט בתואר הראשון יילקחו בחשבון כל הקורסים בחישוב ממוצע הציונים ש

שלקח הסטודנט במהלך לימודיו לתואר במקצוע מורחב, ראשי, דו ראשי, משני, לימודי 
 יסוד ביהדות וקורסים כלליים.

 קורסים שאינם נלקחים בחישוב ממוצע הציונים:
 . קורסים עודפים 3   הבעה עברית .2   . אנגלית שפה זרה1

נט ישנם ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, הסטודנט רשאי (אם לסטוד
 פעם אחת בלבד ובצמידות לבקשה לסיום הלימודים.לבקש להוציאם מממוצע הציונים 

 .)הקורסים העודפים יוצאו מהממוצע, אך יופיעו בדוח הלימודים של הסטודנט
 

עות שנתיות של הקורס חישוב הממוצע ייעשה לפי החישוב הבא: ציון הקורס כפול ש
  –ולפי הנוסחא  –(כפי שמוגדר במערכת שעות) לחלק לסה"כ השעות 

 
 שעות שנתיות Xציון הקורס =     ממוצע ציונים             

 סה"כ השעות                                                    
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 ציונים לשבח
 

 הצטיינות בתואר למקבלי תעודות 
 ן העקרונות לפיהם נקבעים המצטיינים:להל

 לתלמידי תואר ראשון
מהבוגרים המצטיינים ביותר בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה"  2%

)distinction.( 
נוספים מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות"  18%

)excellene.( 
שעות לימוד מהיקף הלימודים הנדרש  40ציון לשבח יינתן לסטודנט שסיים לפחות 

 אילן.-לתואר ראשון במסגרת הלימודים באוניברסיטת בר
קורסים שהוכרו ע"י ועדת הסטטוס על סמך לימודים קודמים במוסד אחר לא יכללו 

 בממוצע הציונים.
 

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות לכל  ציונים לשבח לתואר ראשון:
 :)2017תשע"ז (כולל ספטמבר -תשע"ה בשנים מקבלי התעודות 

 

 

-להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות לכל מקבלי התעודות בקיץ תשע"ח
 תשע"ט:

 
 

סטודנט שיגיש בקשה לזכאות לתואר ויעמוד בכל הדרישות יקבל אישור על סיום לימודיו 
 וזכאותו לתואר.

ה לתואר (תאריך תאריך הזכאות לתואר נקבע לפי המועד שבו מולאה הדרישה האחרונ
 הבחינה האחרונה, או תאריך הגשת המטלה האחרונה).

 
 לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן לבצע שינויים כדלהלן:

 
 . שיפור ציון כלשהו בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.1
 . מסלול הלימודים2
 . ממוצע הציונים3
 . שם משפחה או שם פרטי בתעודת הסיום.4

 הצטיינות יתרההצטיינותפקולטה
יהדות, רוח, חברה, מדוייקים, 

 ן תחומי.יחיים , הנדסה, ב
9095

8995 רב תחומי
8792 משפטים

 הצטיינות יתרהתהצטיינופקולטה
יהדות, רוח, חברה, מדוייקים, 

 ן תחומי,יחיים , הנדסה, ב
 רב תחומי.

9196

8993 משפטים
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 קטעים נבחרים -ועדת משמעת לסטודנטים 
 www/biu.ac.il/academic-secretary/takmishmaatstudent.htmכתובת האתר: 

 (בכל מקרה התקנון המלא הוא התקנון המחייב)
התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת סטודנטים באוניברסיטה ולמלא 

 המפורטות בתקנות השונות של האוניברסיטה. אחר ההוראות
 

 תלמיד
מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה ונתקבל כתלמיד מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום  א.

 כתלמיד, כולל בחופשות לימודים;

מי שהגיש מועמדות להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מרגע הרשמתו עד קבלת  ב.
 הודעת הדחייה;

 ודיו אך טרם קיבל תעודה;מי שסיים את חוק לימ ג.

מי שהיה תלמיד באוניברסיטה או שהגיש מועמדות לאוניברסיטה ימשיך להיות כפוף  ד.
לסמכות המשמעתית של רשויות השיפוט המשמעתי של האוניברסיטה גם לאחר 
שסיים או הפסיק את לימודיו או נדחתה מועמדותו, וזאת בנוגע למעשים שעשה בעת 

 קבלה באוניברסיטה.שהיה תלמיד או מועמד ל

מי שלומד במכינות לעולים חדשים ו/או בכל מכינה אחרת המתקיימת מטעם  ה.
 האוניברסיטה ו/או בפיקוחה האקדמי.

להסרת ספק, מובהר כי תלמיד מחקר, כולל תלמיד בתר דוקטור, אף הוא "תלמיד"  ו.
 במובן סעיף זה.

 

 עבירות משמעת
מעת אם בוצעה בין כתלי האוניברסיטה או עבירה על כללי המשמעת תיחשב כעבירת מש

 מחוצה להם כמפורט להלן:

 התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי. א.

אי ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידיהם  ב.
 במסגרת מילוי תפקידיהם.

ה או לעובדיה, או ביצוע מעשה מסירת ידיעה כוזבת לאוניברסיטה, לרשויותיה, למורי ג.
תרמית, או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר 

 ללימודים באוניברסיטה.

מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי הופעה להעיד בפני רשויות  ד.
 המשמעת.
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מר, בעבודת הונאה בבחינה, בעבודת בית, בעבודה סמינריונית, בעבודת ג )1( ה.
דוקטור או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, ע"י העתקה, 

. העתקה בבחינות ו/או שיחה עם חבר/ה בשעת בחינה, זיוף או בכל דרך אחרת
 .בעבודות, יש בה משום איסורי גניבת דעת, דבר שקר ואף גניבת ממון

פרת הוראות בדבר הפרה של הוראות המתייחסות למטלות הנ"ל לרבות ה )2( 
 התנהגות במהלך בחינה כולל החזקת חומר אסור.

 ,phoneהחזקת מכשירים אלקטרוניים לסוגיהם השונים (כגון: טלפון נייד, ביפר,  )3( 
MP3 וכדומה) ברשות הנבחן בשעת הבחינה. 

הוראות או הסכמים המתייחסים לשימוש במתקני האוניברסיטה  ,הפרה של תקנון ו.
מחשבים, תקשורת מחשבים, אולמות, חדרי מעבדה, מעונות, כולל ספריות, 

 מועדונים, משרדים, שטח פתוח, מתקני ספורט ומגרשי חניה.

אי ציות להוראות ולנוהלי הנהיגה והחניה בשטח הקמפוס כפי שמתפרסמים ע"י  ז.
 מחלקת הביטחון ואי ציות להוראת קצין הביטחון ופקחיו.

דה באוניברסיטה, וכן הפרעה לכל פעילות אחרת הפרעה להוראה, למחקר או לעבו ח.
 המאושרת על ידי מוסדות האוניברסיטה.

פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש האוניברסיטה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה,  ט.
לרבות תלישת דפים מספרים השייכים לספריות האוניברסיטה השונות ו/או הנמצאים 

ת בלתי זהירה או הפרת הוראות הבטיחות התנהגו :במחלקות האוניברסיטה השונות
 במעבדה או במתקנים אחרים.

התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מוריה, עובדיה או  י.
תלמידיה של האוניברסיטה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, כעובדים או 

 כתלמידים, או אם נעשתה בתחום האוניברסיטה.

ות שאינה הולמת את תלמיד האוניברסיטה, ושאינה נופלת לגדר העבירות התנהג יא. 
 המנויות לעיל.

 
הטרדה מינית והתנכלות כמשמען בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה 

 מינית, הן עבירות משמעת חמורה ויחולו עליהן הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית.
עת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת, המוסמכת סטודנט שעבר על אחד מכללי המשמ

 להטיל עליו עונש או עונשים שונים.
נדון שלא הופיע בפני הועדה ללא סיבה מוצדקת ומשכנעת, רשאית הועדה לדונו שלא 

 בפניו. נציג אגודת הסטודנטים ישתתף בועדת משמעת ובועדת הערעורים.
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 עונשים
 י לאחד או ליותר מן העונשים המנויים להלן:תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפו

 .שתירשם בתיקו האישי באוניברסיטה אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה א.

ביטול הנחה בשכר לימוד, פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה  ב.
 שתיקבע ע"י הועדה.

בים, תקשורת מניעת שימוש במתקני האוניברסיטה, כולל מעבדות, ספריות, מחש ג.
 מחשבים, מעונות סטודנטים, מתקני ספורט ומגרשי חנייה למשך תקופה שתיקבע.

פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, וכן פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת  ד.
דוקטור, עבודת גמר או כל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו. דין 

 .0ור כדין כשלון בציון פסילת בחינה או עבודות כאמ

 איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים. ה.

 אי הכרה בהשתתפות בקורס או בקורסים. ו.

עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד או על סיום לימודיו למשך  .ז
 תקופה שתיקבע.

א יעלה על מחצית שכר הלימוד קנס כספי, שישולם לקופת האוניברסיטה, בשיעור של ח.
 המלא לתלמיד מן המנין באותה שנת לימודים.

 תוספת קורסים מעבר למיכסת הלימודים הנדרשת לצורך קבלת התואר או התעודה. ט.

ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של סמסטר, שנה או יותר וכן ביטול תוקפם של  י.
 תעודה או אישור שניתנו.

 רסיטה לתקופה מוגדרת או לצמיתות.הרחקה מן האוניב יא. 

ביטול זכויות או הישגים בלימודים לרבות זכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על  יב. 
 לימודים אלה.

ועדת המשמעת רשאית להורות, בנוסף לעונש אחר שיוטל על התלמיד, כי דבר  יג. 
ד הנתבע. לא ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים שהאוניברסיטה תוציא לתלמי

 קבעה כך ועדת המשמעת, לא יירשם דבר ההרשעה או העונש בגיליון הציונים.

יד. העונש בגין עבירת תלישת דפים מספר השייך לאוניברסיטה הינו הרחקה מן 
האוניברסיטה, אלא אם החליטה הוועדה על אחד או יותר מהעונשים כמפורט בסעיף 

 זה.

) הינו פסילת הקורס, אלא אם כן החליטה 3יף ה' (העונש בגין עבירת משמעת לפי סע טו.
 הוועדה על אחד או יותר מהעונשים כמפורט בסעיף זה.

 ועדת המשמעת רשאית להורות כי עונש כאמור לעיל, כולו או מקצתו, יהיה על תנאי. . זט

 הוועדה זכאית לקבוע עונש שאינו כלול ברשימה הנ"ל בהתאם לנסיבות. . יז
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 פיצויים
יד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי לאוניברסיטה, נמצא תלמ

רשאית ועדת משמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם לאוניברסיטה 
 פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.

 
 אכיפה

של הנתבע לאוניברסיטה לכל דבר קנס או פיצויים הוטלו על נתבע ולא שולמו, ייראו כחוב 
 ועניין, ויחולו לגביהם כל הכללים הנהוגים באוניברסיטה לגבי תשלום שכר לימוד.

 
 זכות ערעור

כל פסק דין של ועדת המשמעת יהיה ניתן לערעור בפני ועדת הערעורים על ידי הנתבע או 
מעת ההודעה  המתלונן. ערעור על פסק הדין של ועדת משמעת יוגש לא יאוחר משבועיים

 על פסק הדין.
 

 הרחקת סטודנט מהאוניברסיטה
זכותה של האוניברסיטה להפסיק את לימודיו של סטודנט מטעמים אקדמיים, מטעמי 
משמעת עפ"י תקנון המשמעת לתלמידי האוניברסיטה או מטעמים אחרים, בהתאם 

 להחלטות הרשויות המוסמכות של האוניברסיטה.
 

 נוכחות בשיעורים
 בכל השיעורים חובה.הנוכחות 

סטודנט הנעדר משתי פגישות שבועיות בסמסטר ללא נימוקים מוצדקים רשאי המרצה 
 להרחיקו מן הקורס.

במקרה של היעדרויות מסיבות מחלה, מילואים, לידה וכיו"ב, על הסטודנט/ית למסור 
 אישורים מתאימים למזכירות המחלקה מיד עם שובו/ה ללימודים.

 
 סטודנטיות יולדות זכויות אקדמיות של

 א. תקנות
חופשת לידה תיחשב לתקופה של ארבעה שבועות מיום הלידה. זאת בנוסף לזכויות  .1

 בסיסיות הנוגעות להיעדרויות משיעורים.

 בתקופה זו רשאית הסטודנטית היולדת להיעדר מהרצאות פרונטליות. – הרצאות .2

ת ממועד סיום חופשת שבועו 4ניתן יהיה להגיש תרגילים באיחור של עד  – תרגילים .3
שבועות מהמועד שנקבע להגשת התרגילים (המועד  8הלידה, או עד איחור של 

 המאוחר שביניהם).

 במקרים חריגים ותוך המצאת אישורים מתאימים, תיבחן אפשרות למתן ארכה נוספת.
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השלמת סדנאות ו/או עבודה מעשית תיעשה  –סדנאות, מעבדות ועבודה מעשית  .4
ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחד -בפרק הזמן שיקבע עלבתאום עם המרצה 

מהם. אם, לדעת המרצה, לא ניתן להשלים את הדרישות ללא נוכחות, יהיה על 
 הסטודנטית להשתתף שוב בקורס בשנה"ל העוקבת.

) תהיה פטורה מתשלום שכ"ל נוסף, 4 – 2השלמת הדרישות כמפורט בסעיפים הנ"ל ( .5
 ת.גם אם תיגרר לשנה"ל העוקב

 הערה: זכויות הסטודנטית היולדת בכל הנוגע למועדים מיוחדים, מעוגנת בתקנון הסטטוס.
 

 ב. הליך הטיפול
הסטודנטית היולדת תדאג להעברת מסמך רשמי (הכולל את תאריך הלידה) לידי  .1

מזכירות המחלקות בהן היא לומדת באותה שנה/סמסטר, כולל היחידה ללימודי יסוד 
 זרה והבעה עברית. ביהדות, אנגלית כשפה

 לכל מחלקה תצרף הסטודנטית את רשימת הקורסים הרלוונטית לאותה מחלקה. .2

מזכירות המחלקה תדאג להעביר את המידע למרצים הרלוונטיים, אשר יסמנו את  .3
 שבועות). 4 –היעדרותה כמאושרת לתקופת חופשת הלידה שנקבעה (כאמור לעיל 

ועבודה מעשית, יהיה על הסטודנטית  בנוגע להשלמת תרגילים, סדנאות, מעבדות, .4
 להיות בקשר ישיר עם המרצה ולפעול עפ"י הנחיותיו.

 
 איסור עישון באוניברסיטה

הגבלת העישון חלה על כל באי האוניברסיטה ללא יוצא מהכלל לרבות: סטודנטים, עובדי 
 האוניברסיטה ואורחיה.

כגון: בנין, כיתה, אולם, חדר, חל איסור לעשן בכל מבנה ו/או מתקן בתחומי האוניברסיטה (
משרד, ספריה, מעבדה, מעלית, מסדרון, מסעדה, מזנון, מרכול, שרותים, מטבחון וכדומה) 

 למעט  ב"פינות העישון" שנקבעו לשם כך ע"י האוניברסיטה ושבהן העישון יהיה מותר.
 

 הגבלת השימוש בטלפונים סלולריים
בין אם לניהול שיחות ובין אם לקבלת  -וניות אחזקה ו/או שימוש בטלפונים סלולריים ובזימ

 באולמותהינם אסורים לחלוטין בחדרי הכיתות,  -שיחות ו/או הודעות ו/או להאזנה 
ובכל מקום אחר באוניברסיטה בו ראוי לשמור על  , בחדרי הבחינותההרצאות, בספריות

יה רשאי לדרוש שקט. נציג האוניברסיטה, לרבות מרצה, מתרגל, ספרן או עובד מינהלי, יה
פרטיו האישיים של מי שהפר הוראה זו. מפר ההוראה יורחק מהמקום לאלתר ויהיה צפוי 

 להעמדה לדין משמעתי.
 
 
 

202



 
 

 טע"פרטי מידע תש
 

  

 חובת אבטחה בקמפוס
-בהתאם לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך) התשל"ה

 בקמפוס. שעות שמירה בחודש 10, חלה על הסטודנט חובת שמירה של עד 1974
במאמץ להקטין את המעמסה המוטלת על הסטודנטים ולאור מצב בטחון הפנים, וכנהוג 

להסתייע לצורך הנהלת האוניברסיטה  במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, החליטה
 האבטחה השוטפת של הקמפוס, בחברת שמירה המתמחה באבטחת מוסדות ציבור.

מפוס (הסכום יקבע במועד מאוחר לפיכך יחויב הסטודנט בהשתתפות בדמי אבטחת הק
 יותר).

 דין תשלום זה כדין תשלום שכ"ל לכל דבר ועניין.
 

 תפילה בציבור
 הכנסת של האוניברסיטה.-תפילות תערכנה כסדרן בכל ימות השבוע בבית

 
 רב הקמפוס

רב הקמפוס מטפל במכלול העניינים הרוחניים והדתיים בקמפוס ומארגן רשת רחבה של 
 במקורות, בהלכה ובמחשבה. שיעורים וחוגים
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 הסטודנטים נטדיק
 03-5318274/5טל' 

 
ייעודו של דיקנט הסטודנטים באוניברסיטה הינו לפעול לרווחת הסטודנטים בקמפוס ולחזק 

 את הקשר בין הסטודנטים לבין גורמים שונים באוניברסיטה.
באמצעות המדורים  השונים המאוגדים במסגרתו מספק דיקנט הסטודנטים מגוון של 

מענה לבעיות אישיות, כלכליות וחברתיות. הוא מסייע לסטודנטים  שירותים הנועדים לתת
בעלי צרכים מיוחדים להשתלב ולהצליח בלימודיהם האקדמיים, מפעיל מסגרות של 
מעורבות סטודנטים בקהילה, מפעיל את פרוייקט מול"א (מוכנות לאוניברסיטה) החושף 

ת בלימודים אקדמיים. מרכז תלמידי תיכון מצטיינים לאקדמיה ומלווה אותם עד להשתלבו
-את הטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים ובסטודנטיות יולדות, מציע מכינות קדם

אקדמיות לעולים חדשים ולתיירים, מסייע לעולים חדשים ובכללם יוצאי אתיופיה. מקיים 
ם מערך הידברות בין סטודנטים דתיים לבין סטודנטים חילונים, ומקיים מרכז לייעוץ לימודי

 ופיתוח קריירה המסייע לסטודנטים ולמועמדים במציאת התחום המתאים להם.
  

 להלן פרוט היחידות בלשכת הדיקן:

 היחידה למעורבות חברתית

היחידה למעורבות חברתית מעניקה סיוע אקדמי לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים. 
חדות מטרתה העיקרית של היחידה היא לסייע לאוכלוסיות סטודנטיאליות מיו

 ולאוכלוסיות חלשות בקהילה, באמצעות פרוייקטים חברתיים חינוכיים.
הפרוייקטים מחולקים לשני סוגים. האחד, נועד לסייע למועמדים ולסטודנטים 

 באוניברסיטה והשני, נועד לסייע לקהילה.
כמו כן, הפרוייקטים מאפשרים לסטודנטים בעלי הישגים טובים בלימודים, להשתלב 

 כים תמורת מלגה, או פטור מקורס כללי.בתכנית כחונ
 

 מדור שירותי סטודנט

 מדור זה מטפל במכלול ענייניו האישיים של הסטודנט
נציב קבילות הסטודנטים מטפל בפניות ותלונות של ציבור הסטודנטים מול המחלקות,  .1

 המרצים, העובדים או היחידות האקדמיות והמנהליות באוניברסיטה.
 סטודנטים עקב שירות מילואים.ריכוז התאמות ל .2
ריכוז התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד  .3

 למשמורת או אומנה.
 מתן הלוואות בתנאים מועדפים ונוחים לסטודנטים. .4
 ריכוז הפעילות הציבורית והפוליטית בקמפוס. .5
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 מדור תלמידי חו"ל

שנים  4ל בכל הסטודנטים העולים והתיירים הנמצאים בארץ עד המדור לתלמידי חו"ל מטפ
מיום הגעתם ארצה. המדור מטפל  בקליטתם הלימודית והחברתית באוניברסיטה ובארץ. 

 ,מדור משמש עבור הסטודנטים העולים "בית חם" ומקום העונה לכל פניותיהם האקדמיותה
 ה.ופועל בתיאום עם מנהל הסטודנטים במשרד הקליט האישיות

מתבצע  שנים בארץארבע הרישום ללימודים באוניברסיטה לעולים חדשים או תיירים, עד 
  אילן.-דרך האתר של בר

:           ', ג'אבימים משרד הבנלאומי  יעוץ והדרכה לגבי ההרשמה והקליטה ניתן לקבל ב
 03-7384247או על ידי קביעת פגישה בטל'    10:30-8:30 -ובימים ב', ה'  14:00-11.30

למשרד  או במייל  Solange.offner@biu.ac.il: לכתובתמועמדים הנמצאים בחו"ל יפנו 
בר אילן, רמת גן, ישראל. ניתן לקבל כל השנה טפסים באנגלית   אוניברסיטת הבנלאומי

אליהם יש לצרף אישורים על ציוני המועמד בשנתיים האחרונות של בית הספר התיכון, 
), דו"ח לימודים קודמים באניברסיטה במידה ויש, High-School Diplomaותעודת בגרות (

 .ACTאו  SATציוני פסיכומטרי או 
סטודנטים עולים ותיירים זכאים להגיש בקשה ולהתקבל לכל אחת ממחלקות 

  .האוניברסיטה
 

 האולפן לעברית (לתלמידי חו"ל) מטעם היחידה להבעה עברית ואולפן
יבים באולפן קיץ אשר מטרתו לשפר את השפה העברית דנטים ברמות ב', ג', וד' חיהסטו

אילן ולסייע להם להיקלט בקורסים הרגילים -לסטודנטים מחו"ל שהתקבלו ללימודים בבר
 באוניברסיטה. הרמה תקבע על ידי מבחן מיון, מועדי המבחן יפורסמו. 

 ₪. 120עלות המבחן 
 ברמה ו'.כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בעברית ולסיים לימודים 

או לפנות בכתב אל לשכת דיקן  03-5317640בקשת מידע נוסף ניתן לקבל בטל': 
 אילן, רמת גן, ישראל.-אוניברסיטת בר הסטודנטים,

 
 לעוליםהמכינה 

המכינה לעולים הינה תכנית הכנה לעולים חדשים ותיירים המתכוננים ללימודים אקדמיים 
 בישראל. 

ית, עם דגש על לימודי עברית, הכרת שיטות הלימוד המכינה מציעה לסטודנט תכנית שנת
האוניברסיטאיות ולהכין ללימודי המשך במוסדות השונים בארץ, בשילוב לימודי יהדות 
ובמסגרת לימודים רחבה, באווירה חמה ובהתחשבות מרבית עם צרכיו של העולה החדש 

 או התייר שהגיע זה עתה לארץ.
ים משתדלים לעזור לסטודנט החדש להשתלב צוות הנהלת המכינה, המורים והמדריכ

בהצלחה מרבית בלימודי המכינה, בחיי החברה בקמפוס, ולהכיר את הארץ כדי להשתלב 
 כאזרח מן המניין במדינה.
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המכינה מתנהלת בשני מחזורים: האחד מתחיל באוגוסט ומסתיים בסוף חודש יולי, שנה 
שבועות  6-וסט. כל מחזור לומדים כלאחר מכן  והשני מתחיל בינואר ומסתיים בסוף אוג

 ב' עד ו', ולאחר חופשה קצרה מתחילה תכנית המכינה.-באולפן לעברית ברמות השונות מ
במסגרת המכינה אפשר להשתתף גם בקורס הכנה למבחן פסיכומטרי (בתשלום נפרד). 

 הלימודים במכינה מלווים גם בפעילות חברתית, טיולים ושבתונים.
 .03-5318653ם ניתן לפנות אל לשכת דיקן הסטודנטים בטל. לקבלת פרטים נוספי

 
O.Y.Pתוכנית חד שנתית לבוגרי -"תורה ודרך ארץ"תוכנית 

תוכנית תורה ודרך ארץ מיועדת לסטודנטים המגיעים ארצה לשנת לימוד אחת או לסמסטר 
אחד, לפני התחלת לימודיהם האקדמיים בחו"ל או כחלק מלימודיהם האקדמיים 

 סיטאות שם.באוניבר
התוכנית היא ייחודית, מתנהלת בשפה האנגלית, והיא משלבת בשעות הבוקר לימודי 
יהדות במסגרת המדרשה לבנות או המכון הגבוה לתורה ובשעות אחה"צ לימודי עברית 

 ולימודים כלליים.
 

 חילוניים-מערך ההידברות דתיים
ות ולהנהיג שיח ציבורי אחר תוכנית ההידברות רואה לעצמה מטרה ליצור אווירה של סובלנ

בחברה הישראלית. שיח מכבד יותר, המבקש להכיר את השונה והאחר, להבינו ולהפנים 
את כאביו ואת צרכיו. התוכנית מקיימת דיאלוג מעמיק ומפרה בעזרת מנחים מנוסים הבאים 
מדיסציפלינות ידע מגוונות. מתוך שיח בונה זה מתעצבת ומעמיקה גם זהותם הלאומית 

חברתית של משתתפי התוכנית ומתפתחת מודעות לנושאים הקשורים לחברה, לזהות, וה
לדת ולמדינה. התוכנית באה לגשר על הקטבים, לטפח ראייה של מעורבות ואחריות 
חברתית ולפתח מנהיגות חברתית. כל אלו תורמים ללכידות החברה הישראלית ולחוסנה 

 היסטורית.של האומה הישראלית. נושא שהינו בעל חשיבות 
 

 מעונות הסטודנטים
 המדור מטפל בקבלה, באיכלוס ופיתוח פעילות חברתית במעונות.

 
 המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה

המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה שם לעצמו מטרה לסייע בבחירה נאותה, מושכלת 
בנוסף להכרת  ושקולה של מסלול לימודים ומקצוע תוך הכרה עצמית טובה יותר.

האפשרויות הלימודיות והמקצועיות הקיימות והמתאימות בהווה ינתן ייעוץ להכרת 
אלטרנטיבות להתפתחות לימודית ומקצועית (קריירה) בעתיד. המרכז יעמיד בכל תחומי 
פעילותו צוות פסיכולוגים מומחים בכירים בעלי ניסיון עשיר, מגוון ורב שנים בתחום 

 ית.הפסיכולוגיה התעסוקת
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 כתובת לישכת דיקן הסטודנטים
 לשכת דיקן הסטודנטים

 אילן-אוניברסיטת בר
 52900גן, -רמת

 
 

 שעות קבלה:
 14:00-11:30  בימים א', ג'  
 10:30-08:30  בימים ב', ה' 

 ,  03-5318274/5  טלפון:
 @lbiu.ac.i deanst  :דואר אלקטרוני

 015יחידה  509מתחם   מיקום:
 
 

DEAN OF STUDENTS OFFICE
Phone: 03-5318274 
Fax: 072-03-5351522 
Email: dean.overseas@ biu.ac.il 
Office hours: Sunday and Tuesday: 11:30 -14:00 
                     Monday and Thursday: 8:30 -10:30 
 
Registration 
Registration for a B.A degree takes place from January until the end of April.  
For the Law, Psychology and Social Work departments the registration 
deadline is the end of March. 
Application forms for registration can be obtained in all university book 
stores. 
Application forms in English are available at the University website 
www.biu.ac.il or at the Dean of Students Office. 
 
Acceptance Requirements 

1. High School Diploma (recognized in the country of origin). 
2. Psychometric exam or SAT exam. 

The Application is sent to the department for evaluation and the acceptance 
of the applicant is based on the acceptance criteria of each department.  
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Professional Guidance 
Seeking professional guidance? Not sure what to study?  
A center for academic guidance and career development is open for all 
students (with charge). For further information please call: 03- 5317024. 
 
Students who are interested in consultation regarding their academic studies 
can seek advice at the Dean of Students Office (free of charge). For further 
information please call: 03- 5317640. 

Dormitory Registration 
Overseas students who wish to reside in the university dormitories must fill 
out a Dormitory Application form. The form should be attached to the 
General Application Form. Please note that the dormitories on campus are 
available only for students who observe Shabbat and Kashrut. 
For further information please call: 03-5318392. 
 
New Immigrant Studies 
New Immigrant students are entitled to full coverage of tuition fee for 3 years 
by the Student Authority at the Jewish Agency for Israel (Esther Hamalka St. 
6, Tel-Aviv, Phone: 03-5209155).  
 
Hebrew Ulpan 
All students must pass a Hebrew evaluation test in order to be classified to 
the right Hebrew language level class. The students are classified according 
to their results, to classes from level "Bet" (lowest) to level "Vav" (highest).     
The evaluation test is administered by the Ulpan Office. The dates of the 
tests will be announced after the registration procedure. 

Summer Ulpan 
The Summer Ulpan starts in August and lasts 6 weeks. The program 
includes intensive studies of 5 hours every day, 5 days a week. The Ulpan is 
intended for students who wish to improve their Hebrew.  
For further information please call: 03- 5318653. 
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Pre-Academic Preparatory Year (Mechina) 

The Mechina offers a unique program for students who are interested in 
preparing themselves to studies in higher learning institutions in Israel. The 
program covers a broad spectrum of subjects including Judaic studies. The 
program is offered to students with matriculation certificates from abroad.  
The Mechina runs in two cycles: 

1. From August to June - Registration takes place until the end of June 
(prior the cycle)    

2. From January to August - Registration takes place until the end of 
December (prior the cycle). 

For further information please call the Mechina Office at: 03- 5318653.

The Higher Institute for Torah Learning בוה לחקר התורה המכון הג
The Higher Institute for Torah Learning was founded in order to maintain an 
appropriate framework for students who want to combine Torah learning with 
academic studies at the university. The institute accepts Bar-Ilan University 
students with suitable backgrounds from Israel and abroad. 
For further information please call: 03- 5318479. 

The Midrasha for Women   המדרשה לבנות
The Midrasha is for religious women who have attained a high level of jewish 
studies and are interested to deepen their knowledge and studies in Judaism 
along with their academic studies at the university.   
For further information please call: 03- 5318270. 
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Following is the list of faculties and departments at the university:  

Faculty of Exact Sciences 
Brain Sciences, Chemistry, Computer Science, Mathematics, Optometry, 
Physics. 
 
Faculty of Life Sciences

  
Biology, Biophysics, Biotechnology, Structural and Computational Biology. 

Faculty of Humanities 
Arabic, Classical Studies, Comparative Literature, English Literature/ 
Linguistics, French Language and Culture, Multidisciplinary B.A. in 
Humanities, General Philosophy, Information and Library studies, General 
History, Musicology.

Faculty of Engineering 
Engineering include: Computer Engineering, Electrical Engineering.  

 
Faculty of Jewish Studies 
Biblical Studies, Contemporary Judaism, Hebrew and Semitic Languages, 
Interdisciplinary Jewish Studies, Jewish Art, Jewish History, Jewish 
Literature, Land of Israel Studies and Archaeology, Middle-Eastern History, 
Jewish thought, Talmud and Oral Law (Toshba). 
 

Faculty of Law 
Law School 

Faculty of Social Sciences 
Criminology, Economics, Business Administration and Accounting, 
Geography and Environment, Political Studies, Management, 
Communication, Psychology, Social Work, Sociology and Anthropology, 
Interdisciplinary Social Sciences includes: “Rentgen” track, “Klal” track  
(Economics, Political Science and Sociology) tought also in the English 
Language, “Prat” track (Psychology, Sociology and Criminology), School of 
Education includes the following tracks: Counseling, Special Education, 
Leadership and Policy in Informal Education Systems. 
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Faculty of Medicine 
Only for B.A graduate Students 

 

Students from Abroad
Registration to the University for new immigrants or tourists, who have been in Israel 
for up to four years, is performed at the Dean of Students Office, Overseas Students 
Department (building 108). 

Counseling and guidance concerning registration and absorption is offered at the 
following office hours: Sunday and Tuesday: 11:30-14:00, Monday and Thursday: 
08:30-10:30, or by prior appointment – tel. 03-5317640. 

Applicants are also welcome to contact the Overseas Students Department by fax: 03-
5351522 or by e-mail to dean.overseas@mail.biu.ac.il  

Immigrant students and tourists may submit an application and be accepted to any of 
the University's departments, provided they meet the acceptance criteria: full 
matriculation, psychometric test or SAT. 

 

Hebrew Ulpan (for Overseas Students) on behalf of the 
Unit for Hebrew Expression and Ulpan 
Students at levels B, C and D must attend a summer Ulpan whose goal is to improve 
the Hebrew of the overseas students who have been accepted to Bar-Ilan and to 
assist them in their absorption into regular University courses. The level will be 
determined through a screening test; the test dates will be publicized. 
The cost of the test is NIS 120. 
The Jewish Agency's Student Administration covers the cost of the Ulpan for the new 
immigrants. 
Additional information is available at tel. 03-5317640; or contact the Dean of Students 
Office dean.overseas@mail.biu.ac.il 
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 שרותי הייעוץ  לסטודנטים
 

 03-5318450טל' 
 

 שירותי היעוץ. ודרכך בחייםתקופת שהותך באוניברסיטה משמעותית בעיצוב אישיותך 
ניתוק העם התרחבות שטחי העצמאות, בפני הסטודנט מודעים להתמודדויות העומדות 

 .יםלימודב םמהבית, הכרויות חדשות וקשיי
 

מקצועי במכלול רחב  פסיכולוגיםצוות  הסטודנטים לרשותמעמידים  שירותי הייעוץ לסטודנט
 באוניברסיטה. לימודיהםבתקופת  חוששיםאו מהם  יםשל לבטים וקשיים, בהם נתקל

השירות מעניק ייעוץ גם בנושאים הנוגעים למתח ולחרדה לפני בחינות, קשיים אישיים, 
תיות. כל סטודנט משפחתיים, בין אישיים ועוד, וזאת במספר מסגרות פרטניות וקבוצ
 הרשום באוניברסיטה זכאי לשירות זה תמורת השתתפות בתשלום חלקי.

 
 
 

במשך השנה מתקיימים בשרותי הייעוץ סדנאות בנושאים שונים, לתשומת לבך!  
 דוגמת חרדה חברתית וחרדת בחינות, העשויים לסייע לכם במידה

 .ונתקלתם בקושי בתחום זה
 .באתר השירותהמתפרסמות בקמפוס או עקוב אחר המודעות ל נאלפרטים 

www.biu.ac.il/communily/consellingכתובת האתר: 
 
 

 
 

 סודיות מקצועית מוחלטת מובטחת.
 

אשר יתפרסמו מדי שנה בשירותי  ניתן לפנות לשרותי הייעוץ באופן אישי בשעות הקבלה
 היעוץ.

 .03-5318450טלפונית למספר:  ניתן לפנות
 , קומת כניסה.407 בבניין ע"ש הגב' מריה פינקל וגב' רות רקמן מיקום:
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 אוניברסיטת בר אילןבאגודת הסטודנטים 
 
גוף נבחר, המורכב מסטודנטים ומייצג הינה גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן א

 .פועלת למען טובת הסטודנטים בקמפוסהאותם. האגודה הינה עמותה ללא מטרות רווח 
 

תפקידה של האגודה הוא להשמיע את קולם של הסטודנטים ולתווך בינם לבין 
 .אוניברסיטהה

המחלקות השונות באוניברסיטה מיוצגות במועצת הסטודנטים, המורכבת מסטודנטים 
להשמיע את קולם של הסטודנטים ולתווך  םמשנים שונות וממחלקות מגוונות, אשר תפקיד

 ).בינם לבין האוניברסיטה (רשימת נציגי המועצה המעודכנת מופיעה באתר האגודה
 

כאשר רווחת  ,המרכיבים את החוויה הסטודנטיאלית יםתחומהאגודה פועלת במגוון 
ביצירת תנאים אופטימליים להצלחה ולהצטיינות  : הסטודנטים עומדת תמיד לנגד עיניה

אקדמית; בדאגה לצרכים החברתיים והכלכליים של הסטודנטים; בשיפור התשתיות 
ורבות חברתית השונות והגברת הנגישות; ביצירת הווי חברתי ותרבותי עשיר; בעידוד מע

 ם באוניברסיטה.ויוזמות סטודנטיאליות ובייצוג הסטודנטים אל מול הגופים השוני
 

אגודת הסטודנטים מורכבת ממחלקות שונות במטרה לתת מענה מקיף לאורך שנות 
 הלימודים באוניברסיטה:

 
 אקדמיה מחלקת

 אקדמיה אמונה על ייעוץ, הכוונה וטיפול בכל הנושא האקדמי. מחלקת
קה פועלת בשיתוף עם הנהלת האוניברסיטה במטרה לסייע, לאכוף הפרות זכויות המחל

 ולשדרג תקנונים. 
בנוסף, המחלקה מציעה מגוון גדול של שירותים אקדמיים שיעזרו לכם לסיים את התואר 

, בהצלחה: מאגר סיכומים ומבחנים, תקנוני זכויות, שיעורים מצולמים, סדנאות מעשירות
 .  , ספריית השאלה ועודםמאגר מורים פרטיי

 
 רווחה מחלקת

, אמון קפה פינות: תחומים במגוון הסטודנט לרווחת אחראית, היא כן כשמה, רווחה מחלקת
 .ועוד סטודנטיאלי צרכנות מועדון, ובמסעדות בקפיטריות המחירונים על פיקוח, רווחה חדרי

 
 סטודנטיאלית מעורבות מחלקת

 בקרב והתנדבותית חברתית עשייה להגברת תפועל  סטודנטיאלית מעורבות מחלקת
המחלקה אחראית על התאים החברתיים והפוליטיים, מועדוני . באוניברסיטה הסטודנטים

האגודה השונים (דיבייט, ספוקן וורד, או"ם ועוד), חלוקת מלגות בשיתוף לשכת הדיקן, 
 מסעות לפולין, תגלית, ועוד פרוייקטים סטודנטיאליים.
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 הפקות מחלקת
 אווירה אחראית על הפקת כל אירועי האגודה במטרה להפריח הפקות חלקתמ

התואר: הפסקות במהלך היום, פאב חברתי  סיום עד הדרך כל וצעירה כיפית, סטודנטיאלית
 בימי רביעי, יום הסטודנט, נשף פורים ועוד מגוון אירועים לאורך השנה. 

 www.bis.org.il: האגודה לאתר היכנסו המלא האירועים ללוח
 
 

 ודוברותפרסום  מחלקת
 כלל עבור המידע הפצת וכמנהלת האגודה כשופר משמשת ודוברות פרסום מחלקת

 אגודת של ויח״צ שיווק, הפרסום יחידת הינה המחלקה. לו ומחוצה בקמפוס - הסטודנטים
, השונים האוניברסיטה וגופי האגודה חטיבות עם שוטף בממשק פועלת אשר, הסטודנטים

 . לסטודנטים ותמיכה שירות לתת במטרה
המחלקה אחראית על ניהול דף הפייסבוק של האגודה, תפעול אתר האינטרנט ודיוור 

 .הכולל פרסומים וידיעות על הנעשה באגודה למען הסטודנטיםשבועי לכלל הסטודנטים 
 

 םנציגי מחלקת
שם כך ל הסטודטים מכל המחלקות בקמפוס ולכל אל להגיע ופועלת שואפת נציגים מחלקת

מפעילה מערך נציגים הפועלים בהתנדבות ובעזרתם האגודה יודעת מהם הצרכים של כל 
 מחלקה.

הנציגים אמונים על הקשר בין המחלקה לאגודה ובעזרתם האגודה פועלת לפתרון בעיות 
 מול המחלקה, ארגון אירועים חברתיים, דאגה לתנאי רווחה מתאימים ועוד.

. האוניברסיטה של החוץ מעונות את הכלכלית חברתה ייד על מפעילה הסטודנטים אגודת
 ומיועדים האוניברסיטה של הסטודנטים דיקן ידי על המופעלים, הפנים ממעונות בשונה

 . הסטודנטים ציבור לכלל החוץ מעונות פתוחים – בלבד מסורת שומרי לסטודנטים
 .טההאוניברסי משערי הליכה במרחק גן רמת בעיר ממוקמים המעונות בנייני

 03-6354535 :נוספים לפרטים
 
 
 

 ., ופתוחים בפני כל סטודנט107משרדי האגודה נמצאים בבניין 
 .16:00 - 9:00ה בשעות -שעות קבלה: ימים א

 www.bis.org.il  :פרטים מלאים על אגודת הסטודנטים ניתן למצוא באתר האגודה
 אילן"-"אגודת הסטונדטים בר  :או בפייסבוק

 03-5343666טל: 
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 ) תכנית לאומית להשפעה חברתית( ח"פר

 השיעור הכי חשוב שתלמד באוניברסיטה
 

מה מקבלים? 

(מלגות מוגדלות בשיתוף עם מוסדות הלימוד ₪.  5,200  -מלגת בסיס החל מ .1
 והרשויות השונות).

 השתתפות  בהוצאות נסיעה. .2

 ימים ומעלה בשנה. 10למשרתים בשירות מילואים ₪  2,600תוספת של  .3

ת יכולה להתקיים במסלול אישי, סטודנט וחניך או בפעילות קבוצתית בנושאים כמו הפעילו
בוקר  -את הפעילות בשעות גמישות לבצעמרכזי העשרה, מרכזי תקשורת, שייט ועוד. ניתן 

 או ערב.

 www.perach.org.ilפרטים והרשמה באתר פר"ח. 

 03-5344115. 52900אילן, רמת גן -כתובת: פר"ח בר

 חפשו אותנו בפייסבוק.
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מערך הספריות והמידע
אילן כולל את הספריה המרכזית ע"ש וורצוויילר, -מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר

ספריות פקולטטיביות, ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר. אוספי הספריה משקפים 
את הנושאים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטה וכוללים אוסף עשיר במיוחד בתחום 

התלמידים רשאים להשתמש בשירותי כל הספריות בקמפוס. הקטלוג המאוחד  היהדות. כל
עת וחומר אורקולי ודיגיטלי -של מערך הספריות נקרא "ברקט" והוא כולל: ספרים, כתבי

-המצוי בכל ספריות הקמפוס. קטלוג "ברקט" הוא חלק מהמערכת הארצית הבין
כל הספריות, המכונים והמאגרים  אוניברסיטאית "אלף" וניתן לבצע דרכו חיפושים באוספי

 הקשורים ברשת זו.
 

 שירותי הספריה המרכזית
 השאלה

אילן: תלמידים לכל התארים, אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, -אנשי קהיליית אוניברסיטת בר
תלמידים בתוכניות מיוחדות וגמלאי האוניברסיטה זכאים לקבל שירותי השאלה. ההשאלה 

ד או כרטיס עובד. אוסף הספרים להשאלה נמצא ברובו מתבצעת באמצעות תעודת תלמי
שבועות מתבצעת הארכה  4שבועות. בתום  4במדף הפתוח והספרים מושאלים למשך 

שבועות, למעט תלמידים בתכניות מיוחדות, תלמידי  4אוטומטית לתקופה נוספת של 
ההארכה  מכינות וקוראים במעמד אורחים, וזאת בתנאי שהספר לא הוזמן ע"י קורא אחר.

 האחריות על החזרת הספריםהאוטומטית מוגבלת לארבעה חודשים מיום ההשאלה.  
אם אבד ספר מושאל, על הקורא להודיע מיד לספרני  במועד מוטלת על הקוראים.

 ההשאלה לבירור המשך טיפול. 
 השאלה מוגבלת

לים ספרים מאוסף "השאלה מוגבלת", המופיעים ברשימות קריאת החובה לקורסים, מושא
לזמן קצר בלבד, בין שעתיים לשבוע ימים. אין אפשרות להארכת השאלה של ספר 

 שהושאל ללילה אחד.
 19.00-08.00ה' בין השעות -שעות הפעילות של מדור השאלה והשאלה מוגבלת: ימים א'

Hashala.Centralib@biu.ac.ilדוא"ל :  5318167-03טלפון : 
 
 

 ספרייתית (הב"ס)-השאלה בין
לכל התארים, וכן אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, רשאים להזמין ספרים ומאמרים  תלמידים

-אילן באמצעות מדור השאלה בין-שאינם נמצאים באוספי ספריות אוניברסיטת בר
ספרייתית. השירות ניתן בתשלום. מידע על עלות השירות מופיע באתר הספריות: 

p://lib.biu.ac.il/page/40htt . 
ניתן למלא טופס להזמנת פריטים בספריה בשעות הקבלה או למלא טופס אלקטרוני באתר 

הספריה: 
red/request_services_from_another_university.pdfhttp://lib.biu.ac.il/files/libraries/sha 

תלמידים לתואר שני או לתואר שלישי וסגל אקדמי יכולים לקבל אישור ערבות המקנה זכות 
לקבלת שירותי השאלה בספריות אוניברסיטאיות אחרות בארץ. למעוניינים, נא לפנות 

 למדור הב"ס.
 .15:00-09:00ה' בין השעות -שעות הפעילות: ימים א'

 intlib@biu.ac.ilדוא"ל:   03-5318496טלפון: 
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 המדף הפתוח
עת בדפוס נמצא -, ואוסף כתבי-2אוסף הספרים להשאלה נמצא במדף הפתוח, קומה 

ה' -שעות הפעילות: ימים אניתן להסתייע בעובדי המדף לצורך איתור ספרים. . 1-בקומה 
       .                         08:00-18:45בין השעות 

 
הדרכה וייעץ

ספרני ההדרכה והייעץ מקיימים הדרכות פרטניות והדרכות קבוצתיות בשימוש במשאבי 
 מערך הספריות:

 הדרכה בשימוש בסיסי בקטלוג וגישה מרחוק למשאבים האלקטרוניים. .1
 הדרכה מתקדמת בעקרונות החיפוש המתקדם והיכרות עם מפתחות למאמרים. .2
 וניים.הדרכה בשימוש במאגרים אלקטר .3
הדרכה המותאמת לצורכי הקורסים הנלמדים בקמפוס, והניתנת בתיאום מראש עם  .4

 המרצים.
 לניהול מידע ביבליוגרפי.  (Mendeley)הדרכה על תוכנת מנדליי  .5
 

 כן, ניתנים השירותים הבאים:-כמו
 .(NanoRep)יעץ מרחוק באמצעות הדוא"ל, הטלפון או בצ'אט   .1

 ת עבודה, בתיאום מראש.יעץ אישי לאיתור חומר לשם כתיב .2

לומדות לשימוש במשאבי הספריה הוכנו ע"י ספרני מדור ההדרכה והיעץ. ניתן לגשת  .3
 ללומדות דרך דף הבית של מערך הספריות.

 

 .09:00-19.00ה' בין השעות -שעות הפעילות: ימים א'
 Hadracha.Centralib@.biu.ac.il, דוא"ל: 03-5317955טלפון: 

 

 משאבים אלקטרוניים
אילן מורשים -למשתמשי ברגישה למשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות ניתנת 

 .Single Sign-Onידי הזדהות באמצעות -ומתבצעת על בלבד
 

 אוספים לשימוש הקהל בספריה בלבד
 בדפוס; עת-כתבי -

 ;אילן-עבודות גמר לתואר שני שנכתבו באוניברסיטת בר -

 ;מיקרופילם של העיתונות היומית בארץ -

 .יד-ם נדירים וכתביספרי -

 
 מידע נוסף באתר מערך הספריות

Http://lib.biu.ac.il 
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 טבלת מסלולי לימוד והיקף לימודים
 

 הערות היקף מסלול לימוד

  מורחב אופטומטריה

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו אמנות יהודית

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו אנגלית בלשנות

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו אנגלית ספרות

  ראשי מובנה-שי / דורא-מורחב / דו ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

  מורחב ביופיזיקה

  מורחב ביולוגיה חישובית

  מורחב ביוטכנולוגיה

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו וסביבה גאוגרפיה

  ראשי-/ דו מורחב למדעי היהדות הרב תחומיהחוג 

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו היסטוריה כללית 

למוד גם בשילוב פיסיקה ניתן ל מורחב הנדסת מחשבים
 ראשי

ניתן ללמוד גם בשילוב עם  מורחב הנדסת חשמל
פיסיקה/ מתמטיקה/ מוסיקה 

 ראשי
 -החוג משולב למדעי החברה 

 פרט
  מורחב
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 הערות היקף מסלול לימוד

משולב למדעי ההחוג 
 כלל -החברה

  מורחב

החוג המשולב למדעי 
 רנטגן -החברה

  מורחב

מנהיגות בניהול מערכות 
 חינוך

  ראשי מובנה-ראשי / דו-דו

  ראשי מובנה-ראשי / דו-דו עוץיי -חינוך 

ראשי -/ דו ראשי-דו מיוחד -חינוך 
 מובנה

 

-/ דוראשי -מורחב / דו כימיה
 ראשי מובנה

 

-/ דו ראשי-מורחב / דו כלכלה
 ראשי מובנה

 

  מורחב כלכלה מנהל עסקים

  מורחב כלכלה חשבונאות

 ראשי /-מורחב / דו לימודי המזרח התיכון
 הראשי מובנ-דו

 

 ראשי /-מורחב / דו לימודים קלאסיים
ראשי מובנה-דו

 

 ראשי /-מורחב / דו לשון עברית
 ראשי מובנה-דו
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 הערות היקף מסלול לימוד

 לימודי ארץ ישראל
 וארכיאולוגיה

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו
 

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו לימודי מידע

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו מדעי המדינה                    

  ראשי מובנה-ראשי / דו-דו מחשבת ישראל

  ראשי מובנה-/ דוראשי -מורחב / דו מדעי החיים

  מורחב משפטים

  ראשי מובנה-/ דוראשי -מורחב / דו יקהזמו

  ראשי מובנה-מורחב / דו מדעי המוח

  ראשי מובנה-ראשי / דו-/ דומורחב  מדעי המחשב

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו מתמטיקה

  מורחב ניהול טכנולוגיה

  מורחב ניהול לוגיסטיקה

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו ספרות עם ישראל

  ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו ספרות משווה

  מובנהראשי -ראשי / דו-דו ואנתרופולוגיה סוציולוגיה

  מורחב עבודה סוציאלית
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 הערות היקף מסלול לימוד

 ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו ערבית

  ראשי מובנה-ראשי / דו-דו פילוסופיה 

 ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו פיסיקה

ראשי -/ דוראשי -מורחב / דו פסיכולוגיה
 מובנה

 

 ובנהראשי מ-ראשי / דו-מורחב / דו צרפתית

  ראשי מובנה-ראשי / דו-דו קרימינולוגיה

 תולדות ישראל
 ויהדות זמננו

 ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו

 ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו פה -תורה שבעל

 ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו תלמוד

 ראשי מובנה-ראשי / דו-מורחב / דו תנ"ך

  י מובנהראש-ראשי / דו-דו תקשורת
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 נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשע"ט
 הבחינה הפסיכומטרית 

 

 כללי

היא בחינה (מאל"ו) עורך הפסיכומטרית שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה  הבחינה
הבחינה  ציוןלקבלה ללימודים.  םתנאיאחד האחידה, והיא משמשת מוסדות וחוגים רבים כ

 ת זמן.תקף ללא הגבל

 

  לבחינה הרשמה

, או www.nite.org.ilההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באתר האינטרנט של מאל"ו, 
ערכות הרשמה בעברית ובערבית הנמכרות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות באמצעות 

ספרים" ו"סטימצקי" ובאתר המרכז. אביב), בכמה מחנויות "צומת -(פרט לאוניברסיטת תל
 ערכות הרשמה בשאר השפות נמכרות באתר מאל"ו בלבד.

הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה. שיעור 
התשלום ואופן התשלום (וכן אופן משלוח הטופס למאל"ו בהרשמה דרך הדואר) מפורטים 

י טופס ההרשמה לבחינה יש לקרוא היטב את דף נוהלי בטופס ההרשמה לבחינה. לפני מילו
 ההרשמה, הנמצא בערכת ההרשמה לבחינה.

 

 הכנה לבחינה

ממצאי סקרים עדכניים הראו כי את התועלת הרבה ביותר מהכנה לבחינה אפשר להפיק 
מעבודה עצמית: עיון בחוברת ההדרכה, בחומרי תרגול והכנה ובבחינות בתנאי אמת, 

מאל"ו כולל את כל המידע הדרוש על הבחינה, והוא מציג מבחר של  ראתוהתנסות בהם. 
שאלות לדוגמה בלוויית פתרונות והסברים. כמו כן האתר כולל בחינות להתנסות ונספח 
המאפשר לנבחן לחשב אומדן של ציוניו בבחינה ובכל אחד מהתחומים המרכיבים אותה. 

 רשמה לבחינה.מידע רב מצוי גם בחוברת ההדרכה המצורפת לערכת הה
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 חשוב לקרוא את חומרי ההכנה בעיון ולתרגלם כדי להכיר את הבחינה ולהתכונן אליה.

 עשויים לתרום למי שחסר לו ידע בתחומים אלו. ובאנגלית במתמטיקה מקצועיים קורסים

 

 מועדי הבחינה

 הבחינות נערכות ארבע פעמים בשנה. להלן מועדיהן הקרובים:

 

 השפות הבחינ רשמהההסיום  מועד הבחינה

 28-29.3.18אפריל 
 12.2.18 חי"ג בניסן תשע"-"בי

עברית, ערבית, רוסית, 
 משולב/אנגלית, 

 צרפתית

 5.7.18יולי 
 22.5.18 חבתמוז תשע"כ"ב 

עברית, ערבית, רוסית, 
 משולב/אנגלית, 

 צרפתית, ספרדית

 3-4.9.18 ספטמבר
 עברית, ערבית 15.7.18 חבאלול תשע"כ"ד -כ"ג

 7,9.12.18בר דצמ
 עברית, ערבית 24.10.18 טתשע"א' בטבת בכסלו,  טכ"

 
לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת) במועד הבחינה 

  הרגילה או כמה שבועות אחריו.

 
אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך  להגיע טופס ההרשמה צריך שימו לב:

 סיום ההרשמה.
 

ו את מועד הבחינה, עליכם לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד בטרם תבחר
מומלץ שהמועמדים ייבחנו במועד מוקדם ככל הלימודים שאתם מעוניינים להתקבל אליו. 

 .האפשר, ולא ידחו את הבחינה למועד האחרון המתאים לצורכיהם

בחנה באותו חשוב להדגיש כי מועד הבחינה ונוסחה, כמו גם קבוצת הנבחנים המסוימת שנ
הציון בבחינה הוא מועד ובאותה שפת בחינה, אינם משפיעים על הציון בבחינה; כלומר, 

 .בר־השוואה לציונים בכל המועדים, השפות והנוסחים
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 מקום הבחינה

הבחינה הפסיכומטרית נערכת בכמה אזורים בארץ. הנבחנים יכולים לציין באיזה אזור הם 
 מבקשים להיבחן. 

 שפות הבחינה

פשר להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית ונוסח א
 משולב/אנגלית.

מיועד  משולב/אנגליתמומלץ להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר. נוסח 
לנבחנים ששפת אימם אנגלית, וכן למי ששפת אימם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או 

טתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית טובה יותר משלי
באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, 

 הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית וספרדית.

 תכיפות הבחינות המותרות

י להיבחן אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה, ומעתה הוא רשא
 גם במועדים רצופים.

 בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת 
 .בארץרק 

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או כמה 
 מים.שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרש

מועמד עם מגבלה (רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או קשב) המצריכה 
לדעתו בחינה בתנאים מותאמים יוכל לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים 

 רשמה לבחינה., או בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההwww.nite.org.ilבאתר מאל"ו, 

מי שבגלל מגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם, משקל עודף מאוד, ריתוק לכיסא גלגלים 
וכדומה) אינו יכול לשבת בכיסא אוניברסיטאי, נדרש להגיש בקשה לתנאים מותאמים על פי 

 הנהלים המפורטים באתר מאל"ו (מגבלות פיזיות).

אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על  מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו
 התנאים שבהם נערכה הבחינה.
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 בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים 
בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל לקביעת רמת ידיעותיהם בעברית. הציון 

לא כל  .בציון הפסיכומטרי, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ללאינו נכבבחינת יע"ל 
המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן: במוסדות לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת 
מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ובאחרים הוא 

 ספת בעברית. משמש גם כתנאי קבלה. יש מוסדות המחייבים בבחינה נו

בשפה שאינה עברית מזכה את הנבחן בבחינת  בתנאים מותאמיםכל בחינה פסיכומטרית 
יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה 
הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד 

 ים.להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמ

 בחינות בחו"ל

הבחינה הפסיכומטרית נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל (קיומה מותנה במספר 
במאל"ו. בחו"ל  "לחו לבחינות ליחידההנרשמים). המעוניינים להיבחן בחו"ל יכולים לפנות 

 אין בחינות בתנאים מותאמים.

 דיווח הציונים

וא"ל או יישלחו בדואר ישראל יום מיום הבחינה ידווחו הציונים לנבחנים בד 45בתוך 
לכתובת שרשמו בטופס ההרשמה. אם לא התנגד הנבחן לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו 

. אם התנגד הנבחן לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתו בלבדהציונים בדרך זו 
-טת ברגוריון בנגב, לאוניברסי-. כמו כן יועברו הציונים לאוניברסיטת בןבלבדבדואר ישראל 

אביב -אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל
ולטכניון, וכן למוסדות אחרים שציין המועמד בטופס ההרשמה. כמו כן יוכל הנבחן לראות 

, סמוך ליום העברתם www.nite.org.ilאת ציוניו ב<אזור האישי> באתר מאל"ו באינטרנט, 
 למוסדות הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים.

 רמייה בבחינה

כל מעשה המשבש את הוגנות תהליכי הקבלה, כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא 
מעשה רמייה. רמייה עשויה לגרום לקבלת מועמדים מסוימים על חשבון מועמדים אחרים, 

איתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים ל
מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, אם עבר עבירה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש 
בתוצאותיה, או אם יש חשד או חשש כי הביצוע בבחינה אינו משקף את יכולתו. לתשומת 

פלילית. חשד לבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה 
 לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.
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 הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים המחושבים 
לכל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל 

 יגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות.ממצאים חר

לרבות הסיבות  –אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מכל סיבה שהיא 
הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד  –המפורטות לעיל 

 שך הטיפול במקרה. להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המ

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום 
 הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם במועד מאוחר יותר.
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 2017ספטמבר 
 

 נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשע"ט
 מיון לרמות (אמי"ר) –בחינת אנגלית 

 

 מטרת הבחינה
לאפשר למוסדות המועמדים ללימודים גבוהים נדרשים להיבחן בבחינת אנגלית כדי 

שנרשמו אליהם לעמוד על רמת ידיעותיהם בתחום זה וכדי שיהיה אפשר לשבצם בקורסי 
 חובה באנגלית על פי רמתם.

 תוכן ומבנה הבחינה

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית המתבטאת בקריאת קטעי 
סוגי השאלות האלה: טקסט ובהבנתם. הבחינה מורכבת משלושה פרקים, ובהם מופיעים 

 .השלמת משפטים, ניסוח מחדש, והבנת הנקרא

 הרשמה לבחינה
מן ההרשמה לבחינת הכניסה  נפרדההרשמה לבחינת המיון באנגלית היא הליך 

הפסיכומטרית ומן ההרשמה למוסדות הלימוד. ההרשמה נעשית באתר האינטרנט של 
, או באמצעות ערכת הרשמה www.nite.org.ilהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו), 

, בכמה אביב)-(פרט לאוניברסיטת תלשאפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות 
 מחנויות "צומת ספרים" ובאתר מאל"ו.

 הכנה לבחינה
יותר, והבחינה  כיוון שידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך

בודקת בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לקראתה. עם זאת, למי 
שלא קרא חומרי קריאה באנגלית כמה שנים כדאי לרענן את ידיעותיו באמצעות קריאת 

 טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה.
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  מועדי הבחינה

 
 סיום ההרשמה מועד הבחינה

 28-29.3.18אפריל 
 12.2.18 חבניסן תשע" י"ג-"בי

 5.7.18יולי 
 18 .22.5 חבתמוז תשע"כ"ב 

 3-4.9.18ספטמבר 
 15.7.18 חבאלול תשע" כ"ד-כ"ג

 7,9 .18.12דצמבר 
 24.10.18 טתשע"א' בטבת  ,בכסלו טכ"

 
לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים 
 מותאמים (במו"ת) 

  במועד הבחינה הרגילה או כמה שבועות אחריו.

 
אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך  להגיע טופס ההרשמה צריך שימו לב:

 סיום ההרשמה.

 מאל"ו אינו מטיל הגבלה על מספר ההיבחנויות בבחינת אמי"ר או על מרווח הזמן ביניהן.

 עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אילו מועדי בחינה תקפים לשנת הלימודים הרצויה.

 מקום הבחינה
בחינת אמי"ר נערכת בכמה אזורים בארץ. הנבחנים יכולים לציין באיזה אזור הם מבקשים 

 להיבחן. 

 בחינה בתנאים מותאמים
מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת 

 .בארץרק 

גילה או כמה לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הר
 שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים.

מועמד עם מגבלה (רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או קשב) המצריכה 
לדעתו בחינה בתנאים מותאמים יוכל לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים 

 , או בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינה.www.nite.org.ilבאתר מאל"ו, 
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מי שבגלל מגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם, משקל עודף מאוד, ריתוק לכיסא גלגלים 
וכדומה) אינו יכול לשבת בכיסא אוניברסיטאי, נדרש להגיש בקשה לתנאים מותאמים על פי 

 גבלות פיזיות).הנהלים המפורטים באתר מאל"ו (מ

מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על 
 התנאים שבהם נערכה הבחינה.

 דיווח הציונים
יום מיום הבחינה ידווח הציון לנבחנים בדוא"ל או יישלח בדואר ישראל לכתובת  45בתוך 

הדיווח בדוא"ל, יישלח הציון בדרך שרשמו בטופס ההרשמה. אם לא התנגד הנבחן לקבלת 
. אם התנגד הנבחן לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלח הציון לביתו בדואר ישראל בלבדזו 

אילן, -גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-. כמו כן יועבר הציון לאוניברסיטת בןבלבד
, וכן אביב ולטכניון-לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל

למוסדות אחרים שציין המועמד בטופס ההרשמה. כמו כן יוכל הנבחן לראות את ציונו 
, סמוך ליום העברתו למוסדות www.nite.org.ilב<אזור האישי> באתר מאל"ו באינטרנט, 

 הלימוד, לפי פרטים אישיים מזהים.

 רמייה בבחינה
את הוגנות תהליכי הקבלה, כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא כל מעשה המשבש 

מעשה רמייה. רמייה עשויה לגרום לקבלת מועמדים מסוימים על חשבון מועמדים אחרים, 
המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע 

שורה בסודיות הבחינה או בשימוש מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, אם עבר עבירה הק
בתוצאותיה, או אם יש חשד או חשש כי הביצוע בבחינה אינו משקף את יכולתו. לתשומת 
לבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד 

 לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

 ה חוזרתהזמנה לבחינ
בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים המחושבים 
לכל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל 

 ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות.

לרבות הסיבות  –לשהי מכל סיבה שהיא אם מתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כ
הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד  –המפורטות לעיל 

 להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה. 

בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום 
 הבחינה, אך היא עשויה להישלח גם במועד מאוחר יותר. 

 
 9126001, ירושלים 26015ת"ד  -מרכז ארצי לבחינות ולהערכה 

 02-6759543,   פקס: 02-6759555טל': 
www.nite.org.il 
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