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אילן-אוניברסיטת בר אודות
ודי היסוד אילן הוא בטיפוח הזהות היהודית באמצעות לימ-ייחודה של אוניברסיטת בר

 ביהדות, תוך כדי לימוד אקדמי ברמה  גבוהה ופיתוח מחקר מתקדם.

וכך תורמת  אילן באים מרקע חברתי מגוון, ולומדים בצוותא ובהרמוניה,-הסטודנטים בבר

 קיום בין סטודנטים דתיים וחילוניים, יהודים וערבים.-האוניברסיטה לסובלנות ולדו

שרבים מהם מצויים כיום בעמדות מפתח בחברה,  אלף בוגרי האוניברסיטה, 100-יותר מ

בציבור, במערכות משק, כלכלה וביטחון, משרים מרוח ערכי היהדות, המוסר היהודי, 

הערכים האינטלקטואליים, המתינות והסובלנות האידאולוגית והמחויבות לקהילה, אותם 

 רכשו באוניברסיטה.

לתואר ראשון ערוצי הקבלה

קבלה לפי שקלול של ממוצע הבגרות וציון הבחינה  .1

 הפסיכומטרית

בפרק האנגלית במבחן  85יתקבלו מועמדים בעלי ציון  .א

 לבלשנות וספרות אנגלית בה במחלקההפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם )למעט 

 (.120נדרש ציון 

יע"ל( של המרכז בבחינת ידע בעברית ) 84יתקבלו מועמדים בעלי ציון  .ב

חינה ראו להלן בפרק "חובת ידע המחויבים בב הארצי לבחינות )מאל"ו(.

 בעברית".

קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי .2
ומעלה בפרק האנגלית במבחן  85יון יתקבלו מועמדים בעלי צ .א

פרות )למעט לימודים במחלקה לבלשנות וס הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם.

 (.120אנגלית בה נדרש ציון 

 בבחינת ידע בעברית )יע"ל(. 84יתקבלו מועמדים בעלי ציון  .ב

קבלה על פי תארים אקדמיים מוכרים ע"י המל"ג .3

הערות:

הקבלה הינה פרטנית ותידון על סמך זיקה אקדמית של התואר הקיים. .א

טור אקדמי מחובת לימודי הקבלה ללא פסיכומטרי/בגרות ועל סמך פ     .ב

הקיים אנגלית בתואר 

כאשר התואר נלמד בשפה העברית יוענק פטור אקדמי מחובת לימודי עברית. .ג

האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם )עד 

ם, מהסטודנטים בכל תוכנית( על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודי 10%

כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.

1
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  קבלה לפי ממוצע בגרות וללא פסיכומטרי לשנה"ל תשפ"ב 

הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינות המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות  

לפחות )למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש ציון  85והערכה ברמה של 

 לפחות( . 120

מועמדים המחוייבים בבחינת ידע בעברית )יע"ל( של המרכז הארצי לבחינות והערכה, 

 ה.ומעל 84יתקבלו בעלי ציון 

 להלן האוכלוסייה המחוייבת בבחינה זו:

 . מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית.1

  . מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.2

מינימום  מחלקה
ממוצע 
 בגרות

מצב  דרישות/הערות נוספות
 הרשמה

 פתוח  90 אומנות יהודית

יח"ל. בנתונים  4-ב 80ציון בגרות במתמטיקה  103 אופטומטריה
 נמוכים יותר נא פנה למחלקה.

 פתוח

 פתוח  100 חינוך מיוחד -ביה"ס לחינוך 

 פתוח  98 ייעוץ חינוכי -ביה"ס לחינוך 

מנהיגות וניהול  -ביה"ס לחינוך 
 מערכות חינוך

 פתוח  98

 פתוח  98 ביה"ס לתקשורת

מינימום מכפלת מתמטיקה )ציון בגרות  -אפשרות א 108 חוגי ביוטכנולוגיה חד
X )320-מספר היחידות 

יח"ל בשניים  5-ב 80ובנוסף ציון בגרות 
מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, 

 כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים.
 יח"ל. 5-ב 85ציון בגרות במתמטיקה  -אפשרות ב

 חפתו

 פתוח יח"ל. 5 -ב 95ציון בגרות במתמטיקה  112 ביולוגיה חישובית

. בלשנות: ציון בגרות 120ציון מיון באנגלית  100 בלשנות / ספרות אנגלית
יח"ל. ספרות: ציון בגרות  5-ב 85באנגלית 

 יח"ל. 5-ב 95באנגלית 

 פתוח

 פתוח  95 גאוגרפיה וסביבה

החוג המשולב למדעי החברה 
 )פרט/כלל(

 פתוח הפתיחה מותנית במס' הנרשמים -תכנית כלל  98

 החוג המשולב למדעי החברה
 )ניהול משאבי אנוש( 

 פתוח  103

 פתוח  90 תחומי במדעי היהדות-החוג הרב

 פתוח  90 תחומי במדעי הרוח-החוג הרב

 פתוח  95 היסטוריה כללית

 340מס' יח"ל=Xבגרות במתמטיקה 108 / כימיה תרופתית כימיה חד חוגי
 יח"ל באחד מהמקצועות: 5ב 80ציון בגרות 

 כימיה/ פיזיקה/ביוטכנולוגיה/מחשבים/ביולוגיה.

 פתוח

 4-ב 90יח"ל או  5-ב 75ציון בגרות במתמטיקה  103 כלכלה )חשבונאות/מינהל עסקים(
 יח"ל.

 בנתונים נמוכים יותר נא פנה למחלקה.

 פתוח

2
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 פתוח לבעלי תעודת מורה דרך/תו תקן 85ממוצע בגרות  90 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 פתוח  90 לימודי המזרח התיכון

 פתוח  95 לימודי מידע/טכנולוגית אינטרנט

 פתוח  90 לימודים קלאסיים

 פתוח  90 לשון עברית ולשונות שמיות

מינימום מכפלת מתמטיקה )ציון בגרות  -אפשרות א 108 חוגי חוגי/דו מדעי החיים חד
X )5-ב 80ובנוסף ציון בגרות 320-מספר היחידות 
"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, יח

מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, 
-ב 85ציון בגרות במתמטיקה  -אפשרות במחשבים.

 יח"ל. 5

 פתוח

 פתוח  98 מדעי המדינה

 פתוח בחינת כניסה 95 מוזיקה

 פתוח  90 מחשבת ישראל

 פתוח יח"ל 5-ב 90ציון בגרות במתמטיקה  100 מתמטיקה

 פתוח  100 ניהול )לוגיסטיקה, ניהול טכנולוגיה(

 פתוח  98 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פתוח  90 ספרות משווה

 פתוח  90 ספרות עם ישראל

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

 פתוח

 פתוח  90 פילוסופיה

 יח"ל, 5-ב 90ציון בגרות במתמטיקה ובפיסיקה   פיסיקה
 בתנאי זכאות לתעודת בגרות.

 פתוח

 פתוח  98 קרימינולוגיה

 פתוח  90 תולדות ישראל ויהדות זמננו

 פתוח  90 תורה שבעל פה

 פתוח  90 תלמוד

 פתוח  90 תנ"ך

אין  -לתכנית תרבות צרפת הנלמדת בעברית  90 תרבות צרפת
 דרישות קדם.

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

 מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה.

 פתוח

3



  

 

 

 

 

4 

 

 קבלה על סמך תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג 

 

 אמנות יהודית 

  ביה"ס לאופטומטריה ומדעי
 הראייה

 ביה"ס לחינוך 

 ביה"ס לתקשורת 

  בלשנות וספרות אנגלית– 
 חובה מבחן כניסה מחלקתי

 גאוגרפיה וסביבה 

 מדעי החברה החוג המשולב ל
, ניהול משאבי )כלל, פרט

 (אנוש

 תחומי במדעי -החוג הרב
 היהדות

 היסטוריה כללית 

 הנדסה 

 כימיה 

  לימודי ארץ ישראל
 וארכיאולוגיה

 לימודי המזרח התיכון 

 לימודים קלסיים 

 לשון עברית ולשנות שמיות 

  החייםמדעי 

 מדעי המדינה 

 מדעי המידע 

 מוזיקה 

 מחשבת ישראל 

 משפטים 

 מתמטיקה 

 ל )לוגיסטיקה, ניהול ניהו
 טכנולוגיה(

 סוציולוגיה ואנתרפולוגיה 

 ספרות משווה 

 ספרות עם ישראל 

 עבודה סוציאלית 

 ערבית 

 פיזיקה 

 פילוסופיה 

 תולדות ישראל ויהדות זמננו 

 תורה שבעל פה 

 תלמוד 

 תנ"ך 

 תרבות צרפת

 

 הערות:
 הקבלה הינה פרטנית ותידון על סמך זיקה אקדמית של התואר הקיים. .א
 בתואר  גליתלא פסיכומטרי/בגרות ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנהקבלה ל .ב

 .הקיים
 כאשר התואר נלמד בשפה העברית יוענק פטור אקדמי מחובת לימודי עברית. .ג
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 אילן-קמפוס בר -המכינה הקדם אקדמית 

המכינה מיועדת למועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר, ומבקשים לשפר את 

 בלתם.סיכויי ק

 תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה לתואר ראשון.

המכינה מקיימת מגוון מסלולי לימוד, כגון מכינות ייעודיות במדעי החברה, מדעי הטבע 

יח"ל, מכינת מעבר  5יח"ל ופיזיקה  4/5ומדעים מדויקים, מכינות קיץ מרוכזות במתמטיקה 

המכינות + ועוד. מידע נוסף נמצא באתר 30ית לבני באנגלית, קורס הכנה לאמיר"ם, תוכנ

 .הקדם אקדמיות
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 דרישות הרשמה כלליות

 .זכאות לתעודת בגרות מטעם משרד החינוך והתרבות .א

ואילך ישירות  1990האוניברסיטה תקבל את ציוני הבגרות של הנבחנים ממחזור 

התרבות, לכן המועמדים מתבקשים שלא לשלוח אלינו את תעודות ממשרד החינוך ו

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

כדי להתקבל לאוניברסיטה על המועמד להיות בעל תעודת בגרות מלאה. תעודת  

יחידות ויותר ותכלול את כל מקצועות החובה של  20הבגרות חייבת להיות בהיקף של 

 חינוך ובתנאי שיהיו בה:משרד ה

 יחידות. 5או  4בחינה באנגלית ברמה של  . 1 

 יחידות או יותר. 3בחינה במתמטיקה ברמה של  . 2 

יחידות( במקצוע נוסף לבחינה בשפה זרה )אנגלית(  5או  4בחינה בהיקף מוגבר ) . 3 

ולבחינת החובה בעברית. המקצוע המוגבר יכול להיות מקצוע כלשהו, כולל אחד 

 ממקצועות החובה. צרוף מקצועות לא ייחשב כמקצוע מוגבר.

יחידות או יותר(  2בחינה אחת לפחות )או עבודה( במקצוע כללי )ברמה של  .4 

, ביולוגיה, ביולוגיה חקלאית, בקרת תהליכים, אומנותמהמקצועות: אלקטרוניקה, 

ות או יותר, יחיד 4גיאוגרפיה, גיאולוגיה )מדע כדור הארץ(, היסטוריה )ברמה של 

מהן לפחות הן בהיסטוריה כללית(, חקלאות, חשמל,  יסודות  תורת   2אשר 

המחשב, כימיה,  כימיה טכנולוגית, כלכלה, לימודי הסביבה, מדע המדינה, מדעי 

, מחשבים, מיכשור ובקרה, מינהל מוזיקההחברה, מדעי החיים והחקלאות, 

יחידות  4ולוגיה, ספרות )ברמה של וכלכלה, מכניקה, מכשירים ופיקוד, ניהול, סוצי

מהן לפחות הן בספרות כללית(  ספרות  התיאטרון,  עולם   2או יותר, אשר 

, פרקי מכונות פיזיקההערבים  והאיסלם,  עיבוד  נתונים אוטומטי, פילוסופיה, 

יחידות  4וחוזק חומרים, פסיכולוגיה, קולנוע, שפה זרה נוספת בתכנית מורחבת )

, תולדות המזרח התיכון, תולדות אומנותדות האיסלאם, תולדות האו יותר(, תול

"מקצועות ייחודיים":  התיאטרון, תיאטרון, תכנון ותכנות מערכות, תרמודינמיקה.

ספר( אושרו לדרישות -רק חלק מהמקצועות היחודיים )הנלמדים במספר בתי

 לימוד ובחינה במקצוע הכללי.
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 בחינה פסיכומטרית

)כמותי שקלול הרב תחומי ן משתמשת לצורך מיון מועמדיה באיל-אוניברסיטת בר

תוקף הבחינה הפסיכומטרית, של המרכז הארצי (. 20%, אנגלית 40%, מילולי 40%

לבחינות, הוא ללא הגבלת זמן. מומלץ למועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא 

 ם פנוי., לאחר מועד זה הקבלה למחלקות הינה על בסיס מקויאוחר ממועד אפריל

 מועדי הבחינה הפסיכומטרית

 

 שפות הבחינה סיום ההרשמה מועד הבחינה

עברית, ערבית, רוסית,  2.2.21 "אפבניסן תש בי"-אי" 24-25.3.21אביב 

 משולב/אנגלית, צרפתית

עברית, ערבית, רוסית,  11.5.21 "אפבתמוז תשכ"א  1.7.21קיץ 

 משולב/אנגלית , צרפתית

 עברית, ערבית 6.7.21 "אפבאלול תש כ"ה-כ"ד 1-2.9.21 סתיו

 עברית, ערבית 11.10.21 בפ"תש טבתב א'בכסלו , טכ" 3,5.12.21חורף 
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  חובת אנגלית מיון .ב

ומעלה בפרק האנגלית שבמבחן הפסיכומטרי ) במחלקה לבלשנות וספרות  85ציון 

 ומעלה(. 120אנגלית נדרש ציון 

, חייבים לעמוד בהצלחה ממוצע בגרות ללא פסיכומטרימועמדים המתקבלים לפי 

 85בציון  באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכהאמי"ר/אמיר"ם בבחינת המיון 

 .לפחות

 מיון רמות  )אמי"ר( –מועדי בחינת אנגלית 

 

 

 

 

 

 

 

רשאי להיבחן בבחינת אמי"ר כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים  מועמד

נות  יום לפחות בין היבחנות באמיר"ם להיבח 35רצופים. עם זאת, יש להמתין 

  באמי"ר )או להיפך(.

 

 אינו המקומות ומספר מאחר ,הארצי המרכז של האתר דרך  אמי"ר לבחינת להירשם מומלץ

 מוגבל.

 סיום ההרשמה מועד הבחינה

 2.2.21 "אפבניסן תש בי"-אי" 24-25.3.21אביב 

 11.5.21 "אפבתמוז תש כ"א  1.7.21קיץ 

 6.7.21 "אפבאלול תש כ"ה-כ"ד 1-2.9.21 סתיו

 11.10.21 ב"פתשטבת ב א', בכסלו טכ"   3,5.12.21ף     חור
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 ע בעברית ידחובת  .ג

כתנאי קבלה לאוניברסיטה נדרשת רמת עברית מינימלית הנקבעת על סמך ציון בבחינת ידע 

  לחץ כאן "ל( של המרכז הארצי לבחינות והערכה )מאל"ו(. לפרטיםעברית )יע

 .84הציון הנדרש לצורך קבלה ללימודי התואר הראשון הוא 

בחינת יע"ל משמשת כתנאי קבלה וכן לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים 

 בקורסים על פי רמתם.

 :מבחינת יע"להפטורים 

 מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו היא עברית. .1

 מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. .2

 החייבים בבחינת יע"ל:

 . מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית. 1

 להם אינה ישראלית.. מועמדים שתעודת הבגרות ש2

כל הסטודנטים באוניברסיטה, הן הפטורים ממבחן יע"ל והן החייבים בו, מחויבים להגיע 

לרמת פטור בהבעה עברית )על סמך ציוני בגרות בעברית, מבחן יע״ל, או קורס הבעה 

לאתר  לחץ כאן עברית( ולקבל אישור על הפטור מהיחידה להבעה עברית ואולפן.  לפרטים 

 היחידה 

 ללא פטור זה לא ניתן לקבל תואר ראשון מאוניברסיטת בר אילן.

ת בקיץ, יר להשתתף במכינה בעברשנאפ 59-83ל ציון בטווח ”למועמדים שקיבלו במבחן יע

 בשיתוף עם המכינה לעולים.

 יברסיטה.מעבר המכינה בהצלחה יהווה כרטיס כניסה לאונ

 הלימודים במכינה יהיו כרוכים בתשלום.

 שיטת חישוב הממוצע של ציוני הבגרות

להלן פרוט אופן החישוב של ממוצע ציוני הבגרות )לפי שיטה זו עשוי ממוצע הציונים להגיע 

שבו יצוין גם  הרשמהואף יותר(. המדור לקבלת תלמידים ישלח לכל מועמד אישור  11.50-ל

 ות, כפי שחושב לפי הכללים כלהלן:ממוצע תעודת הבגר
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 לנבחנים בבחינות בגרות במתכונת החדשה )רפורמה(

 בחישוב הממוצע יכללו ציוני בחינות הבגרות. .1

לציונים* במקצועות שנלמדו ברמה מוגברת תינתן תוספת )בונוס(, עבור בחינות )או  .2

 עבודות גמר( ברמה של ארבע יחידות ומעלה.

 (.9-יהפוך ל 8חידות יתווסף ציון אחד )לדוגמא: ציון י 4לציון ברמה של  

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

 יוצאים מכלל זה הם המקצועות:  

 תנ"ך 

 תלמוד 

 תושב"ע 

 מחשבת ישראל 

 היסטוריה 

 )ידיעת העם והמדינה )אזרחות 

 ספרות 

 כימיה 

 ביולוגיה 

 פיזיקה 

 יקהמתמט 

 אנגלית 

 מדעי המחשב 

 שהתוספת היא:

 .9.25-יהפוך ל 8לדוגמא: ציון        ציון, 1.25יחידות יתווסף  4עבור 

 .11.50-יהפוך ל 9לדוגמא: ציון        ציונים,  2.5יחידות ומעלה יתווספו  5עבור 

 11.50-ליהפוך  10ציונים              לדוגמא: ציון  1.5יתווספו  במתמטיקה יחידות 4עבור 

 .  13.50-יהפוך ל 10ציונים,  לדוגמא: ציון  3.5יתווספו  במתמטיקהיחידות ומעלה  5עבור 

 לא תינתן תוספת ציון על צרוף של מקצועות

 (60) 6.0-או על ציון שהוא נמוך מ

 

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

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

 יחידות ומעלה: 5ציונים עבור  2.0ושל 

 בינתחומי אופטיקה יישומית

 בקרת מכונות ודת גמרעב -אזרחות 

 עבודת גמר –בקרת מכונות  אלקטרואופטיקה

 בקרת תהליכים אלקטרוניקה

 גיאוגרפיה אלקטרוניקה ומחשבים

 גיאולוגיה ע. גמר -אלקטרוניקה ומחשבים 

 גרפיקה ממוחשבת אלקטרוניקה כללית ותקשורת

 דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית אמנות

 עברית-הבעה אמנות הקולנוע

 הגות מדינית אמנות התיאטרון

 המטוס ומערכותיו אמנות שמושית

 המסוק ומערכותיו עבודת גמר -אנגלית 

 עבודת גמר –הסטוריה  ע.גמר-ארגון וניהול תעשייתי

 עבודת גמר -הפקות בתקשורת בזק

 חישוב סטטיסטיקה וקונסטרוקציות ביוטכנולוגיה

 חקלאות עבודת גמר –ביולוגיה 

 עבודת גמר -חקלאות  לאיתביולוגיה חק

 מחול חשבונאות

 ע. גמר -מחול  עבודת גמר-טכנולוגיה מוכללת

 מחשבים ומערכות טכנולוגיות בנייה

 ע. גמר -מחשבים ומערכות  טלוויזיה וקולנוע
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 עבודת גמר -מחשבת ישראל  טלקומוניקציה

 עבודת גמר –מחשוב ובקרה  ימאות ומטאורולוגיה

 יחשוב ובקרהמ כימיה טכנולוגית

 מיכון חקלאי ומערכות לימודי ארץ ישראל

 מינהל לימודי הסביבה )אקולוגיה(

 מיקרוביולוגיה מדע חישובי

 מכונות חום ותרמודינמיקה מדעי הבריאות

 מכונות חקלאיות וטקטורים מדעי ההנדסה

 מכטרוניקה מדעי החברה

 ע. גמר -מכטרוניקיה  חוק ומשפט -מדעי החברה 

 מכניקה עבודת גמר -חברה מדעי ה

 מכניקה הנדסית מדעי החיים והחקלאות

 מכשור בקרה ומחשבים מדעי הטכנולוגיה

 מכשור ובקרה בהתישבות ע. גמר -מדעי המחשב

 מכשירים ופיקוד  מוסיקה

 מקצוע בין תחומי מנהל וכלכלה

 עבודת גמר –מתמטיקה  מנועי מטוסים ותרמודינמיקה

 ניהול תמערכות אלקטרואופטיו

 ניהול הייצור מערכות אלקטרוניות

 ע. גמר -ניהול התפעול  עבודת גמר-מערכות אלקטרוניות

 ניהול חשבונות ממוחשב ע.גמר –מערכות ביוטכנולוגיה 

 ניהול משאבי אנוש מערכות ביוטכנולוגיות

 ע. גמר -ניהול משאבי אנוש  מערכות בקרת תהליכים
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 גון קבציםניתוח מערכות ואר מערכות חשמל

 סינית מערכות מדענות ממוחשבות

 עבודת גמר  -ספרות  מערכות מכשור ובקרה

 ספרות התיאטרון מערכות פיקוד ובקרה

 ספרות ומחשבת ישראל ע.גמר -מערכות פיקוד ובקרה

 עבוד נתונים אוטומטי מערכות רפואיות

 עבודת גמר עבודת גמר –מערכות רפואיות 

 ברית לדרוזיםע מערכות תוכנה וחומרה

 עולם הערבים והאיסלם ע. גמר -מערכות תיב"מ 

 עיבוד נתונים אוטומטי מערכות תעופה

 עם ועלם מערכות תקשורת ומיתוג

 תיאטרון ע. גמר -עצוב אופנה ותלבושות 

 תיירות ערבית

 תיירות ותפעול עבודת גמר -ערבית 

 תכנה וחמרה ערבית לדרוזים

 י של מבניםתכנון הנדס ערבית לערבים

 תכנון ותכנות מערכות ע.גמר-פ"ג במע' מידע וידע 

 עבודת גמר-תכנון ותכנות מערכות פ. מכונות ח. חומרים

 תכנון פרקי מכונות פילוסופיה

 ע. גמר -תנ"ך  עבודת גמר -פילוסופיה

 עבודת גמר -תנ"ך  עבודת גמר -פיסיקה 

 תקשורת צרפתית

 תקשורת המונים קולנוע
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 תקשורת וחברה מיזוג אוירקירור ו

 תרמודינמיקה שפה זרה

 תרמודינמיקה טכנית תולדות האומנות

 ע. גמר -תשתיות מחשוב ותקשוב  תולדות הערבים

  תולדות הערבים והאיסלם

  תולדות התאטרון

  תורת החשמל
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 הליך ההרשמה

 .לחץ כאן  ההרשמה לתואר ראשון מתבצעת באמצעות האינטרנט בכתובת:

 עם סיום הרישום באינטרנט, על המועמד לשלוח את המסמכים הבאים:

  תעודת בגרות או ציוני בגרות.  .1

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

מועמדים אשר שיפרו ציוני בגרות נדרשים להציג ספח רשמי ממשרד החינוך על סה"כ היחידות שנבחנו       
 נבקש ממשרד החינוך להעביר אלינו באופן ממוחשב את הציונים. על סמך הספח הנ"ל והציון הסופי.

 תעודות ממוסדות חינוך גבוהים בהם למד. .2

בארץ, יצרף גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר רשמיים  מועמד בעל השכלה ממוסד אקדמי אחר       
 ומקוריים.

 הכולל את השם ומספר הזיהוי. /דרכוןצילום העמוד בתעודת הזהות .3

 ישיבות הסדר/גבוהות/מדרשות/מכינות קדם צבאיות. מועמדים ממוסדות תורניים בוגרי.   4

 נות לימודיו הכולל פירוט תקופת לימודיו להציג אישור רשמי ומקורי על ש יםנדרש ים אלהמועמד      
 ומס' שעות לימוד בשבוע.)יום/חודש/שנה( 

 

 ניתן לאשר צילום כזהה למקור:

 , קומת קרקע.307במדור לקבלת תלמידים בנין המגדל  ■

  .605ליד בניין שטרן  502/19מורשת ישראל  שירות וגיוסבמדור  ■

עלולים לעכב את הדיון  –מצולמים שאינם מאושרים  תעודת בגרות או אישורים על לימודים אקדמיים
 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 לבגרות,  מקורידות מחו"ל מתבקשים להציג אישור בעלי תעו
 ומאפשרת הרשמה וקבלה ללימודים אקדמיים בארץ המוצא.

 .02-5601371, ירושלים. טל' 22נא לפנות למשרד החינוך אל הגב' כרמית מיכאלי, רח' כנפי נשרים 

 הדיפלומה וגיליון הציונים.צילום  בנוסף לאישור משרד החינוך  יש להציג  את

 המסמכים אשר ישלחו לא יוחזרו.
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 לימוד תוכניותהחלפת/הוספת מחלקות או 
 אילן-לתלמידי אוניברסיטת בר

לימודים אף  תוכניתאילן, המבקשים להחליף חוג לימודים ו/או -תלמידי אוניברסיטת בר .1

 באותה המחלקה, ירשמו במועדי הרישום הרגילים.

אילן הלומדים בה בשנה"ל הנוכחית -דנטים ותיקים של אוניברסיטת ברסטו א. 

הרישום מתבצע באמצעות מערכת האינבר  .פטורים מתשלום דמי הפניה

)מידע אישי לסטודנט( <פניות מינהליות<הגשת בקשה<הרשמה וקבלה< 

 מילוי טופס "שינוי מסלול לסטודנטים פעילים". 

אילן שהפסיקו לימודיהם לשנה או יותר -בר סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת ב. 

ומבקשים לחדשם במחלקה אחרת בשנה"ל הבאה, יירשמו באמצעות אתר 

 האינטרנט כמועמדים חדשים.

 "שלא מן המניין"תלמידים ותיקים שהפסיקו את לימודיהם לשנה או יותר והם במעמד  .2

שו שתי בקשות , יגיתאחר תוכניתומבקשים לחדש את לימודיהם במחלקה אחרת או ב

 נפרדות ובמקביל, כדלהלן:

 ללא תשלום. -בקשה לחידוש לימודים  -בקשה אחת תופנה אל מדור הסטטוס  א. 

גבי הטופס )חידוש לימודים( שהוגשה בקשה במקביל גם למדור -יש לציין על  

 לקבלת תלמידים ולצרף קבלה של דמי הרשמה.

בקשה להתקבל למחלקה  -בקשה שניה תופנה אל המדור לקבלת תלמידים  ב. 

  לעיל, כולל דמי הרשמה. ב'1החדשה, עפ"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  למחלקה/ות תשובת המדור לקבלת תלמידים תהיה: קבלה או דחייה

 המבוקשת/ות.

במקרה של קבלה למחלקה המבוקשת תהיה הקבלה מותנית באישור    

חידוש הלימודים ע"י מדור הסטטוס. סטודנט כנ"ל לא יוכל להירשם לקורסים 

מבלי שיהיו בידו שני האישורים משתי היחידות, קרי: מדור הסטטוס והמדור 

 תלמידים.-לקבלת

אשר הפסיקו לימודיהם לשנה או יותר ומבקשים  ניין","מן המתלמידים ותיקים, במעמד  .3

לחדש את לימודיהם במחלקה אחרת או במסלול אחר, יגישו בקשותיהם אל המדור 

 לקבלת תלמידים בלבד, כולל דמי הרשמה.

תלמידים אשר הפסיקו לימודיהם למשך שנה או יותר ומבקשים לחדש לימודיהם  א. .4

את בקשותיהם למדור הסטטוס בלבד, עפ"י באותה מחלקה ובאותו מסלול, יפנו 

הנהלים המקובלים במדור הסטטוס. סטודנט שהפסיק לימודיו יחולו עליו הדרישות 

 האקדמיות לתואר, לפי השנה בה הוא מחדש לימודיו.
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במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעת של מדור הסטטוס, יתכן שתלמידים ותיקים  ב. 

ה יופנו גם הם לטיפול ועדת הקבלה. המבקשים לחדש לימודיהם באותה מחלק

  לעיל. ב'1במקרה כזה על התלמידים למלא טפסים וכו', כנאמר בסעיף 

 ותחריג תוכניותשילובי 

 כמו: ותחריג תוכניותהמבקשים להרשם לשילובי 

 )תכנית המורכבת מצירוף של שני תארים במתכונת חד חוגי( חד חוגי+  חד חוגי (1

)תכנית המורכבת מלימודים  *חוג אחרי תואר או במקביל לתוארכ – חוגי+ דו  חד חוגי (2

. הדיפלומה "חוג אחרי תואר" תוענק שנה לאחר נת דו חוגי(ולחוג חד חוגי וחוג נוסף במתכ

 קבלת התואר החד חוגי.

 להודיע על כך בכתב למדור לקבלת תלמידים. עליהם

 לא יאושר רישום לקורסים חופפים.

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

 לימוד משמעותי.

 

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

 

 ₪ 464סה"כ דמי הרשמה: 

 הסכום מורכב מ:

 ₪ 419תשלום עבור דמי פניה בסך  .1

 ש"ח 45מקוון באינטרנט בסך תשלום עבור רישום  .2

שעות מיום  24מועמד שיבטל מועמדות עד  למעט, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

 הרישום, יהיה זכאי להחזר.

מועמד שנרשם לתואר ראשון ובנוסף ללימודי תעודה במסגרת תואר ראשון, ישלם  .1

בנוסף לרישום האינטרנטי לתואר ראשון, יש לגשת ₪.  464דמי הרשמה בסך 

(, 307ר לקבלת תלמידים לקבלת טופס הרשמה לתעודת הוראה, בנין המגדל )למדו

 .502/19, אזור מורשת ישראל שירות וגיוסקומת כניסה או למדור 

 ₪. 464מועמד שנרשם ללימודי תעודה, ישלם דמי הרשמה בסך  .2

 מועמד שנרשם לתואר ראשון ובמקביל לתואר שני ישלם פעמיים דמי הרשמה. .3

אר שני או שלישי ובמקביל לתעודת הוראה ישלם דמי הרשמה מועמד שנרשם לתו .4

פעם אחת בלבד, לפי הגבוה מבינהם. לקבלת טופס הרשמה לתעודת הוראה, נא 

שירות (, קומת כניסה או למדור 307לגשת למדור לקבלת תלמידים, בנין המגדל )

 .502/20, אזור מורשת ישראל וגיוס

ף/תעודת הוראה ישלם פעמיים דמי מועמד שנרשם לרפואה ובמקביל לתואר נוס .5

 הרשמה.
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 אילן -דמי הרשמה לתואר ראשון לתלמידי אוניברסיטת בר

ומבקש  "אפסטודנט בתואר שני, שלישי, או לימודי תעודה הלומד בשנה"ל תש .1

.  לקבלת טופס ₪ 254מדמי הפניה בסך  50%להתקבל לתואר ראשון ישלם 

(, 307למידים, בנין המגדל )הרשמה לתואר ראשון, נא לגשת למדור לקבלת ת

 .502/20, אזור מורשת ישראל שירות וגיוסקומת כניסה או למדור 

 464אם סטודנט כנ"ל הפסיק לימודיו לשנה ויותר ישלם דמי הרשמה רגילים בסך  .2

 דרך אתר האוניברסיטה.₪ 

במסגרת תואר/לימודי תעודה ומבקש להתקבל  "אפהלומד בשנה"ל תשסטודנט  .3

 ₪.   464י הרשמה בסך , ישלם דמלרפואה

סטודנט ותיק לתואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן שהפסיק לימודיו לשנה או יותר  .4

, ישלם דמי ב")אף באותה מחלקה( בשנה"ל תשפ תאחר תכניתומבקש להתקבל ל

 ₪.   464הרשמה בסך 

 אילן -דמי הרשמה לתעודת הוראה לתלמידי אוניברסיטת בר

לתואר ראשון, שני או שלישי המבקש להירשם  "אשפסטודנט ותיק הלומד בשנה"ל ת .1

ההרשמה דרך אתר ₪.  254מדמי הפניה בסך  50%לתעודת הוראה, ישלם 

 האוניברסיטה.

סטודנט ותיק לתואר ראשון, שני או שלישי שהפסיק לימודיו לשנה או יותר ומבקש  .2

ההרשמה דרך אתר ₪.  464להירשם לתעודת הוראה, ישלם דמי פניה בסך 

 רסיטה.האוניב

 

אילן ובני משפחתם מדרגה ראשונה, שיצרפו -עובדי אוניברסיטת בר

ממחלקת משאבי אנוש יהיו פטורים  למדור קבלת תלמידים אישור

מדמי הרשמה. את האישור ממחלקת משאבי אנוש יש להציג גם 

.במדור שכר לימוד
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 -בקשה לשינוי מקצוע התמחות לתואר ראשון 

 לאחר הרישום המקוון

הן באפשרות הראשונה  -ינויים והוספות במקצועות ההתמחות בהם בחר התלמיד בקשות לש

והן בהצעות האלטרנטיביות, תוך כדי תקופת ההרשמה ובהתחשב במועדי בחינות הכניסה 

לכל חוג. בקשות לשינויים במקצועות ההתמחות שתוגשנה לאחר תקופת ההרשמה תקבלנה 

 ר.עדיפות נמוכה והטיפול בהן יהיה ממושך יות

 209בסך  המדמי הפני  50%בקשה לשינוי מקצוע ההתמחות כרוכה בתשלום בגובה 

 .ש"ח

 פטורים מדמי שינוי מקצוע:

 הלומדים ברצף אילן-סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר 

 עתודאים 

 תיכוניסטים 

 'המתקבלים לתוכנית 'אילנות 

 במסגרת שנה אקדמית( תלמידי מכינה( 

מערכת האינבר )מידע אישי לסטודנט( <פניות מינהליות<הגשת  שינויים ניתן לבצע באמצעות

בקשה<הרשמה וקבלה<מילוי טופס המיועד למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים לצורך 

 שינוי חוזר. התשלום מתבצע בכרטיס אשראי.
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 מועמדים לעתודה האקדמית

הצבא ועל סמך קריטריונים  מועמדים לעתודה נבחרים מבין תלמידי כיתות י"ב ע"י צה"ל בהתאם לצרכי

 שנקבעים בצבא.

מועמדים המבקשים להרשם לאוניברסיטה במסגרת העתודה, יגישו בקשותיהם באמצעות מילוי טפסים 

  לחץ כאן – "מתגייסים" באתר

 תאם להנחיות צה"ל.לאחר קבלת אישור העתודה יגישו בקשותיהם לאוניברסיטה כמקובל ובה

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

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

ם מומלץ לבצע את הבחינה כמה שיותר מוקדם, כך תוכל לשפר את הציון, לדעת אפריל, אולמרץ/

 סיכויי קבלתך ולמנוע מצב שתרשם ואחר כך תיפסל ע"י צה"ל.

-העוברים את סף הפסיכומטרי הנדרש, שנקבע על ידי צה"ל, יוזמנו ליום מיון בחודשים אפריל ■

 ספטמבר.

ם ממשרד החינוך למוסדות האקדמיים שתרשם בסוף חודש אוגוסט ציוני הבגרות שלך מועברי ■

 אליהם.

לאחר קבלת תשובות מהמוסדות, לקראת סוף חודש ספטמבר, תתכנס ועדת קבלה של העתודה  ■

 ותחליט מי מתקבל ולאיזה עדיפות.

 להלן רשימת המחלקות המאושרות ללימודי  עתודה באוניברסיטה:

 )הנדסה )מחשבים , חשמל 

 מדעי המחשב 

 פיזיקה 

 המתמטיק 

 כימיה 

  מדעי החיים 

 משפטים 

  כלכלה מנהל עסקים, כלכלה חשבונאות(כלכלה( 

 ניהול לוגיסטיקה 
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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

וד, תורה שבע"פ, מחשבת ישראל, תולדות ישראל ויהדות תנ"ך, תלמ הפקולטה למדעי היהדות: א.

ישראל וארכיאולוגיה, החוג הרב -זמננו, לשון עברית ולשונות שמיות, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ

 יהודית, לימודי המזרח התיכון. אומנותתחומי במדעי היהדות, 

מידע, מדעי הפרות משווה, מדעי הרוח, פילוסופיה, סברב תחומי ה החוג הפקולטה למדעי הרוח: ב.

 היסטוריה כללית, ערבית, בלשנות וספרות אנגלית, תרבות צרפת, לימודים קלאסיים, מוזיקה.

 :  אלקטרואקוסטיקה. לימודי תעודה 

פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה )מנהל עסקים,  הפקולטה למדעי החברה: ג.

דינה, ביה"ס לתקשורת, קרימינולוגיה, ניהול חשבונאות, משפטים וחשבונאות(, מדעי המ

, ניהול משאבי אנוש ()פרט, כלל*  מדעי החברהלטכנולוגיה(, החוג המשולב ניהול )לוגיסטיקה, 

ביה"ס , , ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד(מנהיגות וניהול מערכות חינוךגיאוגרפיה וסביבה, ביה"ס לחינוך )

 .ה, רב תחומי מדעי החברלעבודה סוציאלית

 : תעודת הוראה. לימודי תעודה 

. תואר ראשון במשפטים ותואר שני עבודה סוציאליתו משפטים, משפטים הפקולטה למשפטים: .ד

  בפילוסופיה, תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים ותואר שני 

 סביבתית . ר שני ברגולציה ומדיניות במדעי המדינה, תואר ראשון במשפטים ותוא

  לחץ כאןלתכניות לימוד נוספות           

הנדסת חשמל  יקה,זהנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת חשמל עם פי הפקולטה להנדסה:ו.    

 .עם פיזיקה* )קוונטית( חשמל הנדסת חשמל עם מוזיקה, הנדסתעם מתמטיקה, 

מתמטיקה, מדעי  יקה,זפי כימיה תרופתית )רוקחות(, כימיה, מדויקים: הפקולטה למדעים .ז

 המחשב.

 מדעי המוח. לימודים בינתחומיים: .ח

 אופטומטריה.ביולוגיה חישובית, ביוטכנולוגיה, מדעי החיים,  הפקולטה למדעי החיים: .ט

(, מסלול M.D) לבעלי תואר ראשון; מסלול תלת שנתי לתואר דוקטור לרפואה - הפקולטה לרפואה .י

 (.M.Dארבע שנתי לתואר דוקטור לרפואה )

 משך הלימודים

 שלוש שנים. -משך הלימודים לסיום הדרישות לתואר ראשון בכל הפקולטות, בדרך כלל 

 –משך הלימודים לכלכלה חשבונאות  משך הלימודים בפקולטה למשפטים שלוש שנים וסימסטר אחד. 

משך הלימודים בפקולטה לרפואה  לטה להנדסה ארבע שניםשלוש וחצי שנים. משך הלימודים בפקו

 ארבע שנים.

 

 *השם שמופיע בסוגריים לא יופיע בתעודת התואר
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 הדרישות לתואר ראשון

הדרישות מוגדרות בשעות לימוד שנתיות, דהיינו שעות הוראה שבועיות )הרצאה או סמינריון( במשך 

איות לקבוע כי שעת השתתפות בכל תרגיל, או שנה אקדמית, לתקופת הלימודים כולה. המחלקות רש

 בכל קורס אחר, נחשבת, לצורך מילוי הדרישות, כמחצית השעה בלבד.

נ"ז ,כולל מקצועות   128ש"ש )שעות שנתיות(  לפחות שהם  64לקבלת תואר ראשון נדרשות 

 ההתמחות, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים, בהתאם לטבלה דלהלן:

שעות שנתיות(                  ) נ"ז שעות ש"ש ) היקף הלימודים
 סמסטריאליות(

 מקצוע ההתמחות: .1
 נ"ז( 100ש"ש לפחות                               )  50  מקצוע חד חוגי  )כולל בחירה( 
 נ"ז( 50ש"שלפחות                               )  25 מקצוע אחד מתוך דו חוגי מובנה 
 נ"ז( 54ש"שלפחות                               )  27             וך דו  חוגימקצוע אחד מת 

 נ"ז( 20ש"ש                                        )   10 לימודי יסוד ביהדות*  .2
או לפי ש"ש  64קורסים כלליים**                                       השלמה להיקף מינימום של  .3

 דרישות המחלקה
 הבעה עברית*** .4
 אנגלית כשפה זרה***                                חובה להשלים דרישה זו עד תום שנה ב' .5

 אילן-באוניברסיטת בר                                                                          

ם להרשם ולכלול את הקורס באנגלית כשפה זרה סטודנטים ברמת טרום בסיסי/בסיסי חייבי

בתוכנית למודיהם בשנה"ל הראשונה. תוכנית לימודים שאינה כוללת את הקורס, לא תיקלט 

 במערכת.

נ"ז( לפחות ואינו מצריך 100ש"ש  ) 50במסגרתו לומד התלמיד בחוג אחד בהיקף של  - מקצוע חד חוגי

 מקצוע נוסף. 

 כשילוב בין שתי תכניות  שיש ביניהן הסכם.   נלמד  - מקצוע דו חוגי מובנה

 נ"ז( לפחות. 100**** ש"ש  ) 25כל אחד משני המקצועות הדו חוגיים  בשילוב זה, נלמד בהיקף של 

שילוב בין שתי תוכניות, כל אחד משני המקצועות הדו חוגיים בשילוב זה, נלמד בהיקף   -מקצוע דו חוגי 

 נ"ז(  לפחות.54**** ש"ש ) 27של  

 שנים אקדמיות למעט תוכניות מיוחדות 3 –סמסטרים  6לימודים לתואר ראשון נפרשים על פני 

ש"ש  הנ"ל  או חלקן במספר זהה  10ש"ש לימודים כלליים. ניתן יהיה להמיר  10סטודנטים )שאינם יהודים( הפטורים מלימודי יסוד ביהדות, יידרשו ללמוד  *

טודנטים או מתחום מחלקות הפקולטה שבה הם לומדים, או מלימודים כלליים וזאת באישור היועצים של שעות מתחום  מחלקת ההתמחות של הס
 במחלקות.

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

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

  כסת השעות השנתיות הנדרשות. כנ"ל מכינות וקורסים קדם אקדמיים. קורסי מכינה חייבים בתשלום נפרד.לא נכללים במ ***
 ****  בחלק מן המחלקות היקף השעות משתנה מן האמור לעיל. 
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                                              לימודי יסוד ביהדות

מחויבותה לקידום המורשת הדתית אילן, ו-בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר

והתרבותית של עם ישראל, על תלמידי האוניברסיטה בכל התארים ללמוד קורסי העשרה 

בלימודי יסוד ביהדות, במקצועות תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל, ותולדות עם ישראל. 

הדרישות האקדמיות בלימודי היסוד במסגרת הלימוד לכלל התארים נמצאות באתר בית 

 לימודי יסוד. הספר ל

בית  הדרישות בלימודי היסוד במסגרת הלימוד לכלל התארים נמצאות באתרלידיעתך, 

 הספר ללימודי יסוד

במסגרת הקורסים שבלימודי היסוד, נדרשים הסטודנטים על ידי המרצים לרכוש חוברות 

 בליוגרפיות נבחרות.לימוד לצורך הקורס ולעמוד במטלות בי
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 אנגלית כשפה זרה )קורסי יסוד(
 03-5318636טל' 

 03-7384103פקס' 

 4, קומת כניסה, חדר 1004מיקום: בנין 

 קורסים טרום אקדמיים באנגלית שפה זרה

סף הקבלה לאוניברסיטה הוא רמת בסיס באנגלית. תלמידים שלא התקבלו ללימודים משום 

כלו לשפר את רמתם ע"י מבחן לשיפור רמה, או ע"י לימוד שלא הגיעו לרמה הנדרשת, יו

 בקורסים טרום אקדמיים לימוד בקורסים טרום אקדמיים כרוך בתשלום מיוחד. 

 היחידה לאנגלית כשפה זרהמידע מפורט אודות הבחינות והקורסים ניתן למצוא באתר 

 לימודי אנגלית כשפה זרה

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה ללימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים 

 הלומדים באוניברסיטה. 

 דרישות האוניברסיטה מתלמידים החייבים באנגלית כשפה זרה:

לפחות בפסיכומטרי המהווה רמת בסיסי  85סף הקבלה לאוניברסיטה הוא ציון של  .1

חו מקבלה לאוניברסיטה, חוץ מתלמידים )דהיינו תלמידים ברמת טרום בסיסי ייד

 בהעדפה מתקנת ותלמידי מכללות(.

התלמיד חייב לסיים לימודי אנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. תלמיד שלא סיים את  .2

חובותיו באנגלית בשנה א' חייב להירשם ללימודי אנגלית בשנה ב' ללימודיו אחרת 

 ייחסם במערכות המחשב.

ם את חובותיו באנגלית עד תחילת שנה ג', לא יאושר לו בכל מקרה, תלמיד שלא סיי .3

 המשך לימודים, והוא יהיה רשאי ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

תלמידים ברמת בסיסי ומטה חייבים להירשם ללימודי אנגלית בשנה א' ללימודיהם,  .4

 אחרת ייחסמו במערכות המחשב.

היחידה לאנגלית מצוא באתר מידע מלא ומפורט אודות לימודי אנגלית כשפה זרה ניתן ל

 .כשפה זרה
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 היחידה להבעה אקדמית ואולפן

היחידה להבעה אקדמית מקיימת מבחני פטור מספר פעמים בשנה. המעוניינים  להיבחן 

שלום יירשמו במזכירות היחידה חודש לפני מועד הבחינה, ושם יוכלו לקבל שוברי ת

וחומר הכנה לבחינה. תוצאות הבחינות מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות 

 היחידה או ב"מידע אישי לסטודנט", ולא יימסרו בטלפון.

תקנון היחידה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות 

 מנהלית

.  מטרת הקורס היא שעות שבועיות( 4הוא קורס סמסטריאלי ) כתיבה אקדמית -הבעה 

 אקדמית לסטודנטים שעברית היא שפתם הראשונה.-להקנות כישורי כתיבה עיונית

 ניתן לגשת למבחן הפטור פעם אחת בלבד.

 מקרים חריגים יטופלו ביחידה להבעה אקדמית.

 פטורים מן הקורס:

  2ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה ) 76סטודנטים בעלי ציון 

 ת(.יחידו

  יחידות( של בתי  5ומעלה בהבעה עברית בבחינת בגרות ) 76סטודנטים בעלי ציון

 הספר במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי.

  סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה ישראלית בהיקף

 ומעלה. 60של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 

  אילן, -אקדמית באוניברסיטת בר-הקדםסטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה

 ומעלה. 66בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 

 אקדמיות באוניברסיטאות אחרות, -סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם

 ומעלה. 76בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 

 מטעם אוניברסיטת בר סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית-

 (.66אילן )ציון עובר 

  סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל אוניברסיטה או מכללה ישראלית המוכרות ע"י

 אילן.-אוניברסיטת בר

 

לא יורשו להשתתף בבחינת הפטור וילמדו בקורס הבעה וסגנון המיועד להם, במשך סמסטר 

 (.75אחד )ציון עובר בקורס זה הוא 

 בלשון עברית: תלמידים המתמחים

 תלמידי חו"ל:

אילן ממוינים לקורסים באולפן לפי -כל הסטודנטים מחו"ל המתקבלים לאוניברסיטת בר
תוצאות מבחן יע"ל )ידע עברית לעולים בבחינה הפסיכומטרית(, או לפי תוצאות מבחני המיון 

 של היחידה.
מודים בדקנאט מידע על תוצאות הבחינה ניתן לקבל בימי ההרשמה לעריכת תכניות הלי

 הסטודנטים.
 תוצאות מבחן המיון תקפות למשך שלוש שנים.

 הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מטעם היחידה להבעה אקדמית ואולפן.

 .יש להתחיל בלימודי העברית בשנה הראשונה ללימודים באוניברסיטה
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 בית המדרש –המכון הגבוה לתורה 
 

 לימודים בבית המדרש

לכל תלמיד באוניברסיטה, אשר מעוניין בלימוד תורה, וככזה הוא מציע  בית המדרש הוא בית

לימוד תורה מעמיק במגוון ייחודיות. בית המדרש היא בסביבתו האקדמית ובשיח הרצוף 

והמתמשך, שבין בית המדרש בו עוסקים בתורה המסורה לנו דור אחר דור, ובין האקדמיה 

רבה, הוא חלק מחיי לומדי בית המדרש, וממילא על כל חלקיה. שילוב זה, על כל מורכבותו ה

גם מהווה חלק מתכנית הלימודים המוצעת. כחלק ממחויבות לסביבתו, מציע בית המדרש 

תכניות לימוד גם לסטודנטים שאינם בעלי רקע דתי, לאנשי הסגל האקדמי והמנהלי, 

עודד של בית המדרש היא לטפח, ל ולתושבים הגרים בסביבת האוניברסיטה. השאיפה

ולהוביל את תלמידיו לעמדות השפעה ומנהיגות בקהילותיהם ובתפקידי מפתח מנהיגותיים, 

יות תכנ כמודל של אנשי תורה ערניים וקשובים למציאות החיים. בית המדרש מציע

מגוונות ומלגות תואמות, בכדי למשוך ציבור איכותי של סטודנטים ללמוד באוניברסיטת  לימוד

 .אילן בכלל ובלימודי מדעים בפרט-בר

 תכניות הלימוד

השיעורים בבית המדרש מתקיימים במהלך היום במקביל לשעות הלימוד באוניברסיטה, 

 .וזאת על מנת לאפשר גיוון וגמישות מקסימלית

בנושא גמרא / הלכה בעיון )לקראת סמיכה לרבנות( או  -לבחור להשתבץ ליחידת לימודניתן 

 .)דק' )שעתיים אקדמיות 90שיעורים בנושאים שונים, כאשר כל יחידת לימוד כזאת תיארך 

כאשר יהיה ניתן להירשם ליחידת סדר שתתחיל  -כמו כן, ניתן להשתבץ ליחידת סדר עצמאית

דק' ברצף  60, ובלבד שהלימוד במסגרת זו יארך 20:00-08:00כל רבע שעה בין השעות 

 .לכל הפחות

ניתן להתייעץ אישית עם נציגי בית המדרש, וגם לפנות לרב ד"ר יהודה אלטשולר, ראש 

מידע מלא ומפורט אודות פעילויות המכון הגבוה לתורה ניתן למצוא  .המכון הגבוה לתורה

 בית המדרש. באתר

 .03-5318479או בטלפון 

 

 המדרשה

המדרשה מציעה תכניות רבות  ומגוונות בכל תחומי לימודי הקודש, לכלל הסטודנטיות 

באוניברסיטה, מן הארץ ומחוץ לארץ, בוגרות בתי ספר תיכוניים דתיים וכללים, אולפנות 

ית, ולימוד תורני נרחב ומדרשות. המדרשה מציעה שילוב ייחודי בין רכישת השכלה אקדמ

 ומעמיק, המעניק ללומדות חוויה רוחנית עמוקה ובלתי נשכחת.
 .המדרשהמידע מלא ומפורט אודות פעילויות המדרשה ניתן למצוא באתר 

 במייל.. ניתן לפנות 03-5318270לפרטים נוספים: 
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 בית הספר ללימודים מתקדמים

 תואר שני ושלישי

  באתר האינטרנט של בית הספר ללימודים מתקדמיםפרטים 

 לת קהל:קב

 קומת כניסה 403בניין  –במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים 

 11:30-14:00בימים א', ג' בשעות 

 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: 

 לפניה למדור לתואר שני

 תואר שלישי

 03-5318458, 03-5318556טלפון: 

 מדור תואר שלישילפניה ל
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המחלקה לתנ"ך

 ע"ש זלמן שמיר

 03-5318258טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

לחץ כאן –לאתר המחלקה 

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

מבוא

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

לתקופותיה, החל בתרגומים ובספרות חכמים ועד לפרשנות ימי הביניים והעת החדשה. לצד 

זה המחלקה מקנה דרכים וכלי ניתוח להבנת התנ"ך לאור המחקר הבלשני, ההיסטורי, 

 הארכיאולוגי, הספרותי והתיאולוגי. 

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

 התואר השלישי ותכניות המחקר המחלקתיות מכינים למחקר ולהוראה אקדמית. 

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(. 70ים של ממוצע ציונ .2

פי ציוני -סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על .3
 הבגרות והציון הפסיכומטרי.

ניסה הפסיכומטרית, פטורים מבחינת הכ ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

.2ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
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מבנה הלימודים

המחלקה לתנ"ך מציעה שלושה מסלולי לימודים: 

 חד חוגי

 חוגי-דו

 חוגי מובנה-דו 

 חוגי מובנה עם המחלקה לתנ"ך:-המחלקות שבהן ניתן ללמוד במסלול דו

ת בניהול מערכות חינוךבמגמת מנהיגו –תלמוד ותושב"ע                             חינוך 

 במגמת ייעוץ חינוכי –ספרות עם ישראל                           חינוך 

תולדות ישראל ויהדות זמננו      לימודים קלאסיים

 מחשבת ישראל           פילוסופיה

 לימודי ארץ ישראל         ערבית

 היסטוריה כללית  לשון עברית     

 אומנות יהודית

תארים מתקדמים

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

 האינטרנט. ובאתרנוספים במחלקה 
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המחלקה לתלמוד

 03-5318612/593 טל':

 לחץ כאןדוא"ל: 

  לחץ כאןלאתר המחלקה  

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

מבוא

המחלקה לתלמוד עוסקת בחקר התורה שבעל פה ובהוראתה, על היבטיו הפילולוגיים, 

למדת כוללת את ספרות התורה שבעל פה הספרותיים, ההיסטוריים והמשפטיים. הספרות הנ

לדורותיה, דהיינו: ספרות התנאים והאמוראים, ספרות האגדה והספרות הרבנית שנוצרה 

בדורות שלאחר חתימת התלמוד ועד ימינו. בקורסי מבוא לומדים תלמידי המחלקה את 

הגישות והשיטות של המחקר האקדמי בכל תחום, קוראים בספרות המקורות ובספרות 

חקר, נחשפים לבעיות העולות מן המחקר המדעי של הטקסטים ורוכשים ומתרגלים כלי המ

מחקר. בקורסים מתקדמים התלמידים מעמיקים את היכרותם עם השיטות המדעיות 

 והמתודולוגיות השונות הנוהגות בכל תחום.

המחלקה פתוחה לכל ורואה חשיבות מרובה בקליטת תלמידים מסוגי רקע שונים.

מחלקה קיימת מגמה מיוחדת לתורה שבעל פה המיועדת לתלמידים שאינם בעלי במסגרת ה

 רקע תלמודי נרחב.

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

תואר ראשון

 א. תנאי קבלה למועמדים חדשים

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

, בהתאם לתקנות האוניברסיטה.בתנאי במעמד מן המניין עמדיםבמקרים מיוחדים יתקבלו מו

ב. מלגות

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

 ,פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטריתבבחינת אמי"ר/אמיר"ם  85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2לה עמ' ראה פרק תנאי קב
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ג. מבנה הלימודים 

הבאים:  היקפיםניתן להתמחות באחד משלושת ה

 חד חוגי (1

  חוגי-דו (2

: בצירוף עם המחלקות: תנ"ך, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם מובנה חוגי-דו(   3

ישראל, לשון עברית, פילוסופיה, מחשבת ישראל, לימודים -ישראל, לימודי ארץ

 במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך ובמגמת חינוך ייעוץ. –ך קלאסיים, חינו

ד. לימודים לתואר ראשון לרבנים, רמ"ים ונשים שלמדו במדרשות שנים רבות

קיימת תוכנית מיוחדת לרבנים בעלי הסמכה מוכרת מהרבנות הראשית או מאישיות תורנית 

חות שש שנים בישיבה מובהקת. כן יתקבלו תלמידים שאינם בעלי הסמכה, אך למדו לפ

 שנים. 6גבוהה ובכלל זה ישיבת הסדר. וכמו כן, נשים שלמדו במדרשה לפחות 

, יוכלו להשלים את התואר הראשון בהיקף מצומצם חד חוגיהלומדים במסגרת זאת, כמקצוע 

 עבודות סמינריוניות.נ"ז ושל 

חייבים להשלים את לימודיהם במשך שנתיים. תוכנית זותלמידי 

פטורים מלימודי יסוד  וז תוכניתלפי תקנון האוניברסיטה. הלומדים ב -אנגלית החובה ב

 ביהדות ומלימודים כלליים.

תארים מתקדמים

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

 .האינטרנט ובאתרנוספים במחלקה 
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פה-תורה שבעל

03-7384152, פקס: 03-5318612/593טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

  לחץ כאן –לאתר המחלקה 

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

עלת כיחידה בתוך המחלקה לתלמוד. ראה לעיל תיאור מטרות פה פו-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  .ג

 :הבאים היקפיםניתן להתמחות באחד משלושת ה

 : חד חוגי (1

:חוגי-דו (2

: בצירוף עם המחלקות: תנ"ך, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם חוגי מובנה-דו  (3 

ישראל, לשון עברית, פילוסופיה, מחשבת ישראל, לימודים -ישראל, לימודי ארץ

 במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך ובמגמת חינוך ייעוץ. –קלאסיים, חינוך 

יםתארים מתקדמ

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

 האינטרנט. באתרנוספים במחלקה ו

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות  *

.2פרק תנאי קבלה עמ'  ראה
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המחלקה למחשבת ישראל

 03-5318421טל' 

 03-7384102פקס' 

  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן –לאתר המחלקה 

02, קומת כניסה, חדר 1002מיקום: בנין 

מבוא

המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן, מן המחלקות הטובות בעולם בתחום 

המחשבה היהודית, ומלמדים בה מרצים ומרצות מובילים, מן השורה הראשונה של המחקר 

האקדמי בתחומי הדעת של מחשבת ישראל. תכנית הלימודים במחלקה מבקשת להפגיש את 

היהודית בתחומי הדעת והמחקר השונים ובתקופות הלומדים והלומדות עם עולם המחשבה 

השונות: מחשבת חז"ל, תורת הסוד הקדומה, המחשבה הרבנית, הפילוסופיה היהודית, 

הקבלה והחסידות, ההגות היהודית של העת החדשה, המחשבה הציונית היהדות כתרבות. 

ת העמוקות הלימודים במחלקה מאפשרים ללומדות וללומדים היכרות והתמודדות עם השאלו

 של האתיקה, הזהות והתרבות היהודית בעת הזאת. 

במסגרת המחלקה, ניתן ללמוד לקראת התארים ב.א., מ.א. וד"ר לפילוסופיה.

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות. .1
 מבחן פסכומטרי*. .2

אנו מזמינים את המתעניינים למפגש היכרות לקראת לימודיהם במחלקה

חוגי מובנה-תוכנית דו

בצירוף עם המחלקות:  תנ"ך, תלמוד, תושבע"פ, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם 

ישראל, אמנות יהודית, לימודים קלאסיים, פילוסופיה, צרפתית, תרבות צרפת, ערבית, 

 היסטוריה כללית.

חוגי -תוכנית דו

ים נוספים לפנות )לפרט דו חוגיבצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה מסלול 

 למחלקה למחשבת ישראל(.

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון   90 מועמדים בעלי ממוצע בגרות של *

 .2ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
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תכנית אישית  –מסלולים ייחודיים 

במסלולים המחלקה מציעה למועמדים ומועמדות מצטיינים, אפשרות של תכנית אישית 

ייחודיים. מסלולים אלה נבנים כצירוף מומלץ עם מחלקות מתחומי דעת מגוונים: פסיכולוגיה, 

 עבודה סוציאלית, חינוך, כלכלה ומשפטים.  

תואר ראשון ותעודת הוראה 

המחלקה מציעה ללומדים וללומדות, לימודים לקראת תעודת הוראה במחשבת ישראל 

ר לחינוך, ובהתאם לכללי ההכשרה של תכניות הלימודים ובמדעי היהדות, בשיתוף בית הספ

 להוראה. 

תכנית ייחודית תואר שני למורים 

לימודים לקראת תואר שני למורים ולמורות, המאפשרים הרחבת הסמכה ל"מחשבת ישראל" 

 וכן הרחבת הסמכה ל"תרבות יהודית ישראלית". 

תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה  –י ולתואר שלישי המחלקה מקיימת מסלול לימודים לתואר שנ

האינטרנט. ובאתר
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המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

 03-5318353טל' 

 03-5346467פקס' 

  לחץ כאן דוא"ל:

  לחץ כאן –המחלקה לאתר 

27, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 

מבוא

מטרת המחלקה היא להפגיש את התלמיד עם תולדות עם ישראל לתקופותיו, להקנות לו ידע 

טורית לסוגיה רחב ומעמיק ודרכי חשיבה היסטורית, להדריך אותו בלימוד הספרות ההיס

 ובניתוח מאוזן וביקורתי של מקורות ותעודות ולהכשירו לקראת מחקר היסטורי עצמאי.

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

 לסטודנטים ותיקים:

ים.בקשותיהם של סטודנטים ותיקים ובעלי רקע אקדמי, יידונו גם לאור הישגיהם בלימוד

מבנה הלימודים

: שלש תוכניותהלימודים במחלקה מתקיימים ב

חד חוגי .1

 חוגי-דו. 2

מובנה חוגי-דו. 3

לימודי א"י, היסטוריה כללית, לימודי המזרח התיכון, תלמוד, תושבע"פ, תנ"ך, ספרות עם  

ה, יהודית, פילוסופיה, מחשבת ישראל, ערבית, לימודים קלאסיים, גיאוגרפי אומנותישראל, 

 במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך ובמגמת חינוך ייעוץ, לשון עברית, סוציולוגיה. –חינוך 

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

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

לתלמידים היודעים  תמיועד וז תוכנית בתקופת המקרא. תהעוסק המובנ וגיחלימודים דו 

שבכוונתם להתמחות בתקופה זו והמוכנים להקדיש מזמנם ללימוד שפות עתיקות ונושאים 

 מגוונים הקשורים לתקופה זו.
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תארים מתקדמים

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

 האינטרנט. ובאתרנוספים במחלקה 

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  /אמיר"םר"בבחינת אמי 85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
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המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות
 03-5318253טל' 

 03-7384192קס' פ

  לחץ כאןדוא"ל: 

  לחץ כאן –לאתר המחלקה 

02, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בניין יהדות 

מבוא

ולהכשיר מורים להוראת  מטרת המחלקה היא להכין את תלמידיה למחקר ולהוראה אקדמית

יסודיים. בוגרי המחלקה יוכלו להתמחות בתחומים קרובים -הלשון העברית בבתי הספר העל

 במסגרת לימודי תעודה במקצועות האלה: עריכת לשון, מתורגמנות, עיתונאות ותקשורת.

תנאי קבלה ללימודי התואר הראשון

 למועמדים חדשים:

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*, 

 ומעלה במקצוע עברית בתעודת הבגרות. 90ציון  –חד חוגי נית בהיקף תכ

 לסטודנטים ותיקים:

סטודנטים שלמדו במחלקה אחרת באוניברסיטה או במחלקה ללשון העברית באוניברסיטה 

 אחרת, יידונו גם על סמך הרקע האקדמי שלהם. 

א' כדי להתקבל  ומעלה בלימודי שנה 80נדרש ממוצע ציונים  –חד חוגי  תכנית בהיקף

 למסלול חד חוגי בשנה ב'.

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
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:במחלקה מתקיימים בשלש תוכניות הלימודים 

חד חוגי

 שני כיווני לימוד:  בתכנית זו

המיועד להרחיב ולהעמיק את הידיעות בלשון העברית לתקופותיה,  הלשון העברית, ( 1

 בלשונות שמיות ובתחומים אחרים מן המקצועות הגובלים בלשון העברית.  

לימודי לשונות שמיות, המיועד בעיקר להתמחות במחקר, תוך שילוב לימודים בלשונות  ( 2

 שמיות ובלשון העברית. 

חוגי-דו

וד:שני כיווני לימ בתכנית זו
הלשון העברית  .1
לימודי לשונות שמיות .2

חוגי מובנה -דו

באחת מן המחלקות: תנ"ך, תלמוד,  המעוניינים להשתלבלתלמידים  תמיועד תכנית זו

תושבע"פ, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ערבית, 

 גיה.סוציולוגיה ואנתרופולומדעי המידע, לימודים קלסיים, 

תארים מתקדמים

 –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני ולימודי המשך לתארים שני ושלישי 

 .בקישור הבאפרטים נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט 
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המחלקה לספרות עם ישראל

ע"ש יוסף ונחום ברמן

03-5318235/  03-5318621טל' 

 03-7384170פקס' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן - אתר המחלקה

323, קומה ג', חדר 410מיקום: בנין יהדות 

מבוא

לדורותיה למן  המחלקה לספרות עם ישראל מעניקה תמונה מקיפה של הספרות העברית

הספרות  הקדומה ועד לספרות  בת זמננו. בקורסים המוצעים נסקרים דגמים ותהליכים 

בספרות העברית, והתפתחותה נבחנת בהקשרים היסטוריים ותרבותיים, הן בחתך דיאכרוני 

יידיש ולאדינו(. המחלקה  -והן בחתך סינכרוני )בספרות העברית ובספרות בלשונות היהודים 

קנות לתלמידיה כלי מחקר והוראה, על יסוד הבנה מעמיקה של הספרות העברית שואפת לה

 והקשריה.
תחומי התמחות:

ספרות עברית חדשה )המודרניזם של המאה העשרים וספרות עברית בימינו(. .1

ספרות ההשכלה והתחייה וספרות החסידות הקלאסית והעכשווית. .2

אמה  ופרוזה מחורזתספרות ימי הביניים:פיוט, שירת חול, מק .3

אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים. .4

פולקלור וסיפור העם היהודי לתקופותיו )תימטולוגיה(. .5

 ספרויות עם ישראל בלשונות היהודים: .6

מרכז .-ספרות היידיש הקדומה והחדשה א. 

 מכון מחקר.-ספרות לשון ותרבות לאדינו ב. 

תיקיםתנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ו

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 

 .2פרק תנאי קבלה עמ' 
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מבנה הלימודים 

 : תכניותהלימודים במחלקה מתקיימים בשלוש 

חד חוגי

דו חוגי

חוגי מובנה-דו

המחלקות: תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לשון  עברית,  בשילוב עם

אומנות יהודית, מחשבת ישראל, פילוסופיה, לימודי א"י, ספרות משווה, לימודים קלאסיים, 

 ערבית,  תרבות צרפת.

הרכב השעות ותכני הלימוד

, הכוללים קורסי הרכבים שונים של שעות לימודהנלמדות במחלקה  תכניותמן ה תלכל אח

 מחלקתיים. -מבוא, קורסים ממדורי התמחות, סמינריונים וקורסים חוץ

הרכבי השעות עשויים להשתנות משנה לשנה. פרטים מעודכנים ניתן יהיה לקבל במזכירות 

 המחלקה, בסמוך לעריכת תכנית הלימודים.

הפירוט הבא: , חייבים בשמיעת קורסים ללא נקודות זכות לפיותהשונ תוכניותתלמידי ה

.  תלמידים המתמחים בספרות יידיש  ילמדו  קורס שפה ביידיש. .1

 השתתפות באירועי המחלקה. הפתוחים לתלמידי תואר ראשון. .2

הרכב השעות למתמחים בספרות יידיש או בספרות לאדינו

לתחומי לימודים אלה הרכבי שעות ותכני לימוד ייחודיים.

ובמכון ללאדינו שליד  03-5318630ליידיש טל':  פרטים ניתן לקבל במזכירויות המרכז

 .03-5344448המחלקה לספרות עם ישראל טל': 

תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 
 האינטרנט.
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ישראל וארכיאולוגיה-המחלקה ללימודי ארץ

 ע"ש מרטין )זוס(

 03-6354941פקס:  ,03-5318350טל'  

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן :לאתר המחלקה

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

מבוא

אילן משלבת היסטוריה -ניברסיטת ברישראל וארכיאולוגיה באו-המחלקה ללימודי ארץ

ישראל בכל התקופות ובמגוון רחב של תחומים ובזה ייחודיותה. -וארכיאולוגיה של ארץ

המרצים הם חוקרים מובילים בארץ ובעולם, והלימודים משלבים בין הכיתה, למעבדה ולשטח 

עדכני באווירה ייחודית. מטרת הלימודים במחלקה היא להקנות לסטודנטים ידע מקיף ו

ישראל: תולדותיה, הארכיאולוגיה שלה וטבעה; לכוון -בתחומים השונים הקשורים בארץ

תלמידים מוכשרים לעריכת מחקר אקדמי מתקדם, ולהקנות להם כלים לחשיבה מחקרית 

ולכתיבה מדעית; להכשיר את תלמידי המחלקה ולכוון את בוגריה לתעסוקה עתידית 

ורשת ישראל וידיעת הארץ, ותיירות, בהם: הוראה בתחומים מגוונים הקשורים בפיתוח מ

והדרכה  בבתי ספר ובמסגרות על תיכוניות, הדרכת טיולים וסיורים, עבודה במסגרת רשות 

העתיקות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל, ובמגוון 

 מוזיאונים.

רכיאולוגיה, תרבות חומרית תחומיים וכוללים היסטוריה, א-הלימודים במחלקה הם רב

ישראל על כל תקופותיה, מן -וריאליה, גיאוגרפיה, עולם החי והצומח; תוך התייחסות לארץ

היסטורי ועד למדינת ישראל ועל ידי שימוש במתודות חדשניות ובטכנולוגיה -העידן הפרה

תר של נערכים סיורים לימודיים ברחבי הארץ, ובקיץ נערך שבוע או יו מתקדמת. בכל שבוע

 חפירות ארכיאולוגיות לימודיות.

 תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*  .1

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

ואי המעיד על חובה על התלמידים להצטייד )עד תחילת שנת הלימודים( באישור רפ 

 כשירותם להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות.
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התמחויות

המחלקה מאפשרת לתלמידיה לבחור בין שתי התמחויות: ארץ ישראל לתקופותיה 

 וארכיאולוגיה. 

ישראל לתקופותיה: לאחר לימוד המבואות,ייבחרו תקופות -היסטורית של ארץ-גיאוגרפיה .1

מקרא )תקופת הברונזה והברזל(, תקופת בית שני ספציפיות להתמחות:. תקופת ה

המשנה והתלמוד )התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית(, תקופת ימי הביניים )התקופה 

המוסלמית, הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית( והעת החדשה )שלהי התקופה 

 העותמאנית, המנדט הבריטי ומדינת ישראל(. 

חר לימוד המבואות, ייתמקדו הלימודים במדעי ארכיאולוגיה ותרבות חומרית: לא .2

הארכיאולוגיה  והארכיאולוגיה בתקופות שונות. ב מגמה זו, נדרשים הסטודנטים 

להשתתף בחפירות לימודיות: שבוע בסיום השנה הראשונה, ושבועיים נוספים לאחר 

שנת הלמודים השנייה. על המעוניינים לקבל תעודת חופר )להלן(, לחפור שבעה 

 ות.שבוע

פטורים מבחינת הכניסה  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

.2הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ' 

ומעלה פטורים מבחינת הכניסה  85*  מועמדים בעלי תעודת מורי דרך/תו תקן בעלי ממוצע בגרות 

לפחות. 85)אמי"ר/אמיר"ם( בציון  הפסיכומטרית, אך מחוייבים בבחינת מיון באנגלית
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 יםהלימוד בנהמ

הלימודים במחלקה מתקיימים בשלש תוכניות:

 חוגי-דו .1

מוד מגוון קורסי בחירה. ליהתלמידים יבחרו תקופות התמחות )עד סוף השנה הראשונה(, ו

חד חוגי  .2

היא להעניק ידע מקיף בבתחומי הדעת של מחלקה, בשלוב  תכנית זומטרת הלימודים ב

למצטיינים, המבקשים להמשיך  תמיועד תכניתקורסים רלוונטיים במחלקות אחרות. ה

יתקבלו מועמדים בעלי נתונים גבוהים, שיהיו חייבים להשיג ממוצע ציונים  תכניתבמחקר . ל

 חד חוגילפחות, כדי להמשיך בו. ממוצע נמוך מזה יאפשר המשך לימודים במקצוע  80של 

בשנת הלימודים הראשונה, אך הגיעו להישגים  תכניתלבלבד. תלמידים שלא התקבלו 

 בתום השנה הראשונה ללימודים.  חד חוגי תכנית בהיקףגבוהים, יוכלו לבקש העברה ל

חוגי מובנה-דו .3

ייעוץ חינוכי, מדעי המידע, תנ"ך, תלמוד, -בשיתוף עם המחלקות: בית הספר לחינוך

כללית, ערבית, מדעי המדינה, אומנות גאוגרפיה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, היסטוריה 

 יהודית, לימודים קלאסיים, תושבע"פ ומזרח תיכון.

סיורים וחפירות ארכיאולוגיות -ימי שדה 

המחלקה רואה בסיורים ובעבודות השדה חלק בלתי נפרד מהכשרת תלמידיה. כל סטודנט 

קמפוסים במחלקה חייב להשתתף בסיורים במסגרת הקורסים, וכן בסיורים כלליים וב

רגיונאליים. מכסת הסיורים תלויה במסלול הלימודים )תלמידי גיאוגרפיה, מדעי החי, ומורי 

דרך מוסמכים זכאים לפטור מחלק ממכסה זו(. הסיורים  נערכים  בד"כ  בימי חמישי בשבוע 

על הסטודנטים לוודא כי ימי חמישי בשבוע יהיו בימי רביעי, שישי ובחופשות(.   )לעתים

 פנויים.

הסטודנטים חייבים להשתתף בחפירה ארכיאולוגית לימודית של שבוע או שלושה שבועות 

 בהתאם למגמת התמחותם . החפירות נערכות בחופשת הקיץ.

כל הפרטים בדבר סדרי ההרשמה לסיורים, התשלומים וכד', מופיעים בתקנון הסיורים 

 שבאתר המחלקה.

הכשרה להסמכת ארכיאולוגים תכנית

יקה הסמכה המוכרת ע"י רשות העתיקות לצורך קבלת רשיון חפירה באתר התוכנית מענ

 ארכיאולוגי.
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לימודי תעודת הוראה בלימודי ארץ ישראל ובשל"ח

ישראל ושל"ח, במסגרת המגמה -תלמידי המחלקה יכולים לקבל תעודת הוראה בלימודי ארץ

 .להכשרת מורים בבית הספר לחינוך

תארים מתקדמים

פרטים נוספים במחלקה ובאתר  –מודי המשך לתואר שני ושלישי המחלקה מקיימת לי

 האינטרנט:

קישור לאתר
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החוג הרב תחומי במדעי היהדות

 , 052-5777896טל':   

 לחץ כאן או לחץ כאןדוא"ל:  

לחץ כאןכתובתנו באינטרנט: 

 410מיקום: בנין יהדות 

מבוא

תחומי למדעי היהדות הוא מסגרת לימודית המאפשרת לתלמידיה ללמוד במגוון -החוג הרב

נ"ך, תלמוד, תולדות הקורסים בתחומים השונים הנכללים במסגרת "מדעי היהדות": ת

ישראל, לשון עברית ושפות שמיות, ספרות עברית, יידיש ולאדינו, מחשבת ישראל, לימודי 

ישראל וארכאולוגיה, אמנות יהודית ולימודי המזרח התיכון. החוג מאפשר -ארץ

ליצור תכנית לימודים אישית, המשקפת את התחומים העדיפים עליהם מתוך כלל  לתלמידיו

מדעי היהדות.

אילן היא הגדולה והמגוונת ביותר בעולם, ובה -הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר

וכולן פתוחות לפני הלומדים  –תשע מחלקות המתמחות בתחומים השונים של מדעי היהדות 

בחוג הרב תחומי למדעי היהדות, השוברת את כל המחיצות בין תחומי הדעת המסורתיים 

ולב ומיוחד, עשיר בתכניו וייחודי באופיו. כל תלמידי החוג ומאחדת אותם לכדי מסלול מש

 זוכה ליחס אישי ולהכוונה ויעוץ לפי צרכיו.

 תנאי קבלה:

 תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי*.  .1

פי שיקול דעת.-ראיון אישי עם ראש החוג, לבעלי נתונים גבוליים ועל .2
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 מבנה הלימודים

הלימודים מתקיימים בשתי תכניות:

חוגי -דו

חוגי -חד

סטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות יקבלו זיכוי בהתאם משעות הלימודים במסגרת 

 החוג

חוגי יבחרו  שלשה תחומי התמחות )"חטיבות"( מתוך מחלקות –דו תכנית בהיקףתלמידי ה

הפקולטה במדעי היהדות, שבהם ילמדו אשכול של קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון 

חוגי יבחרו ארבעה תחומי התמחות. את יתר -חד תכנית בהיקףבשנים מהם(. תלמידי ה)

 מכסת השעות ישלימו בקורסי בחירה מתוך כלל מחלקות הפקולטה. . 

תואר  החוג הרב תחומי משלב בתוכו שתי תוכניות: "שדות" ו"ּכרמים". שתי התכניות מקנות

B.A מיועדת למעוניינים ללמוד בחוג הרב  שֹדות תחומי במדעי היהדות. תכנית-בחוג הרב

   תחומי, ולבחור מספר חטיבות מתוך תחומי הדעת הקיימים בפקולטה. 

הפונה לסטודנטים , תחומי במדעי היהדות-תכנית מצוינות לתואר ראשון רב היא "ּכרמים"

מצטיינים המעוניינים בלימודים מרתקים ומגוונים בתחומים שונים של מדעי היהדות; שילוב 

לימוד מלאות -תכנית זו מקנה מלגות שכר ל אתגר לימודי וחוויה אינטלקטואלית וחברתית.ש

ית "ּכרמים" יש לפנות לאתר החוג. נלמועמדים מתאימים. לתנאי הקבלה לתכ

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 

 2קבלה עמ' ראה פרק תנאי 
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המחלקה לאמנות יהודית

03-5318413, 052-2680798טל':   

 לחץ כאןאו  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר אינטרנט: 

 לחץ כאן  וק:פייסב

47, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 

הלימודים במחלקה לאמנות יהודית מקנים ידע נרחב והבנה מעמיקה של האמנות היהודית 

והכללית. תוכנית הלימודים מכשירה את הסטודנטים לעסוק במחקר, בהוראה ובהדרכה 

מערכת החינוך, במוזיאונים, בגלריות ובמוסדות תרבות. בוגרי התואר הראשון יכולים ב

אמנות חזותית, במוזיאולוגיה,  -להמשיך ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות 

בהוראה, במחקר ועוד. הסטודנטים מתמחים בהיסטוריה, פרשנות, הערכה ובביקורת 

ופותיה: מהעת העתיקה ועד לאמנות היהודית האמנות. האמנות היהודית נלמדת לתק

אמנות עתיקה והיבטים אמנותיים של ארכיאולוגיה, כתבי יד  ישראלית ועכשווית, ולסוגיה:

מאויירים, ספרים עבריים מודפסים, ציור ופיסול, אדריכלות תשמישי קדושה, מיצגים. 

א: מבוא לניתוח במחלקה לומדים מגוון רחב של קורסים באמנות כללית ויהודית, לדוגמ

יצירות אמנות, אדריכלות בעולם היווני והרומי, אדריכלות בתי כנסת עתיקים, הרעיון המשיחי 

בימי הבניים וביטויו בכתב ובתמונה, ליאונרדו דה וינצ'י ומיכאלנגלו, מפירנצה לרומא: דרכי 

המאה , דמות היהודי באמנות, הזהות היהודית באמנות 16-וה 15-אמנות הרנסנס במאות ה

, אמנות בתקופת השואה, ואן גוך וגוגן, תאורי הגוף הסובל באמנות, חושבים אמנות: 20-ה

 מאפלטון עד לפוסט מודרניזם, זהות יהודית באמנות פמינסטית ועוד..

במסגרת לימודיהם הסטודנטים מסיירים במוזיאונים, גלריות, בבתיהם של אספנים, סטודיו 

 עוד.של אמנים, אתרים ארכיאולוגיים ו

הכרת טכניקות שונות כגון: רישום  –ניתן ללמוד )לא חובה( סדנאות באמנות מעשית 

וקליגרפיה, ציור והדפס, פיסול ועוד. הסדנאות מקנות שעות אמנות מעשית למעוניינים 

 אמנות חזותית. –להמשיך לטיפול באמצעות אמנויות 

הקורסים במדעי החברה,  חד חוגי הסטודנטים יוכלו להשלים את התכנית בהיקףבמסגרת 

 אמנות חזותית. –שהינם דרישות קדם על מנת להתקבל לטיפול באמצעות אמנותיות 
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תנאי קבלה:

 תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי*.  .1

פי שיקול דעת .-ראיון אישי עם ראש החוג, לבעלי נתונים גבוליים ועל .2

 לפחות. בארבעה קורסים 80לסטודנטים ותיקים: ממוצע ציונים של  .3

מבנה הלימודים:

חוגי.-חוגי מובנה, דו-הלימודים מתקיימים בהיקף: חד חוגי, דו

חד חוגי

ביה"ס לחינוך על תוכניותיו )חינוך מיוחד,  ;עם המחלקות  בשילוב - חוגי מובנה-דו

מנהיגות וניהול מערכות חינוך, יעוץ חינוכי(, לימודי ארץ ישראל 

ספרות עם ישראל, תולדות ישראל ויהדות וארכיאולוגיה, קרימינולוגיה, 

זמננו, מחשבת ישראל, פילוסופיה, לימודי מזרח תיכון, היסטוריה כללית, 

, ב.א רב תחומי במדעי הרוח, תרבות צרפת ספרות משווה וגאוגרפיה

 .ותנ"ך

.יחוג -עם כל מחלקה ממחלקות האוניברסיטה שיש לה דו בשילוב   -חוגי-דו

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85ציון ו 90בגרות של  * מועמדים בעלי ממוצע

.2תנאי קבלה עמ' 
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תעודת הוראה 

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

 פרטים על כל אחת מהתוכניות לתואר שני ותנאי הקבלה ניתן לקבל בטלפונים ובדואר

 האלקטרוני הרשומים לעייל, באתר המחלקה ובאתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.

תואר שלישי

, באתר פרטים ותנאי קבלה ניתן לקבל בטלפונים ובדואר האלקטרוני הרשומים לעייל

  המחלקה ובאתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.
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המחלקה ללימודי המזרח התיכון

 03-5317407טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן-לאתר המחלקה 

 15, קומת כניסה, חדר 410מיקום: בנין יהדות 

"המחלקה ללימודי המזרח התיכון, -חפשו אותנו בפייסבוק 

 אילן"-אוניברסיטת בר

את מיטב המוחות הצעירים בישראל ויוצר אווירת  אופיה המיוחד של המחלקה מושך אלינו

ישראלי", מדינת האיסלאם של דאע"ש, גל -לימודים פוריה ומאתגרת. "הסכסוך הערבי

ההגירה שמציף את אירופה, סוגיית הגרעין האיראני, משבר הנפט העולמי, מעמד הנשים 

קת המחלקה במדינות האיסלאם ותקשורת בעולם הערבי הם רק חלק מהנושאים שבהם עוס

 אילן.-ללימודי המזרח התיכון של אוניברסיטת בר

באתר ובדף הפייסבוק של המחלקה, ניתן להתעדכן במגוון הכנסים שהמחלקה מקיימת, 

 לעקוב אחר הודעות ולבחון הצעות עבודה בתחום.

תואר ראשון
תנאי קבלה למועמדים חדשים:  .א

הקבלה . על סמך הבגרות בלבד ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי ומעלה: 90בממוצע בגרות 

של המרכז הארצי  ם"/אמיראמי"ר -מותנית בעמידה בהצלחה בבחינת המיון באנגלית 

 לפחות.  85של  בציוןלבחינות והערכה 

יכולים להתקבל באמצעות ציון משוקלל של בגרות  :90-מועמדים בעלי ממוצע בגרות נמוך מ

מערכת 'חישוב סיכויי קבלה' באתר ופסיכומטרי )ניתן לבדוק את הציונים הנדרשים ב

 האוניברסיטה(.

מכינת  באמצעותלבדוק אפשרות קבלה  ומעלה יכולים 30והינם בני גיל עומדים בתנאי הקבלה,  אינםמועמדים ש

30+
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 מבנה הלימודים .ב

תכניות: ושהלימודים במחלקה מתקיימים בשל

 חד חוגי

 חוגי מובנה-דו

 תכניתרימינולוגיה, תקשורת, מדעי המידע ): מדעי המדינה, קבשילוב עם המחלקות

טכנולוגיות אינטרנט/מידענות( ערבית, תולדות ישראל, גיאוגרפיה, אומנות יהודית, לימודי 

 א"י, הסטוריה כללית, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח.

חוגי-מקצוע דו

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

למתחילים ומתקדמים.

תארים מתקדמים .ג

במחלקה קיימות תכניות מגוונות ללימודי המשך: תואר שני ישיר, מסלול משולב לתואר 

המחלקה או  באתרפרטים נוספים תוכלו למצוא  –שלישי, מסלול ישיר לתואר שלישי ועוד 

 לקבוע פגישת ייעוץ.
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המחלקה לפילוסופיה

 03-5318256טל' 

  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן –לאתר המחלקה 

207, חדר 2, קומה 1002מיקום: בנין 

מבוא

מטרות לימודי המחלקה הן שלוש: להקנות לסטודנטים השכלה יסודית בתולדות הפילוסופיה 

על זרמיה השונים, להעניק להם שליטה בכלים אחדים של ניתוח פילוסופי ולהציג בפניהם את 

 בתחומי הפילוסופיה של ימינו. הבעיות המרכזיות

לימודים אלה משמשים הן כמבוא להשכלה פילוסופית והן כהשלמה לתחומים אחרים במדעי 

 היהדות, הטבע, החברה והרוח. 

תואר ראשון

 תנאי קבלה 

*תעודת בגרות ומבחן כניסה פסיכומטרי

לימודים בנהמ

מובנה. חוגי-חוגי, דו-דו בשתי תכניות:הלימודים בפילוסופיה מתקיימים 

בשילוב עם מחלקה אחרת באוניברסיטה הנלמדת כדו חוגי – חוגי-דו

 חוגי מובנה -דו

: זיקה אקדמיתלמעוניינים ללמוד בשתי מחלקות שיש ביניהן  תמיועד וז תכנית

תנ"ך, תלמוד, תושבע"פ, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, אומנות יהודית, 

ב תחומי במדעי הרוח, ספרות משווה, לימודים קלאסיים, צרפתית, מחשבת ישראל, ב.א. ר

 תרבות צרפת, ערבית, היסטוריה כללית ומדעי המוח. 

להשלמת חובות התואר יידרש הסטודנט במסגרת לימודיו לקחת חלק בקורסי חובה, בחירה, 

 שני קורסים בדגש על הדרכה אישית ולהגיש שני סמינריונים.

ם פטורים מבחינת "בבחינת המיון אמי"ר/אמיר 85וציון  90בגרות של *מועמדים בעלי ממוצע 

 הכניסה הפסיכומטרית

תארים מתקדמים

 המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

.לחץ כאן  פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה ובאתר המחלקה לפילוסופיה:
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המחלקה לספרות משווה

 03-5318281טל' 

  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן-לאתר המחלקה 

105, חדר 1, קומה 1004מיקום: בנין 

מבוא

ים הבאים:המחלקה שואפת להדריך את התלמידים ולהקנות להם ידע בעיקר בתחומ

גישה היסטורית ביקורתית, בעיקר לסוגות )ז'אנרים(, זרמים, אסכולות ויצירות מופת  .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 השונות בחקר הקשרים בין ספרויות שונות; סטרוקטורליות, נושאים ומוטיבים השיט .3

בגלגוליהם על פני דורות. בהשוואות אלה ייחקרו השפעות, הקבלות, הבדלים וניגודים. 

בחקר ההשפעות יובהרו במיוחד הסיבות והרקע לקליטתן, צורת קליטתן וסיגולן 

שפעות ספרותיות באותה תקופה וגם בספרות או ביצירה המושפעת. הכוונה היא לה

להשפעות מן העבר, כגון: מסורת הסוגות של יוון ורומי, זרמים ואסכולות; מיתוסים 

וארכיטיפים בספרות האירופית או האמריקאית. דגש מיוחד יושם על קשרי ההשפעות 

בין הספרות העברית החדשה לבין ספרויות אחרות. ייחודה של המחלקה היא בעבודות 

 בנושאים אלה מתוך גישה דיאכרונית וסינכרונית.מחקר 

התיאוריה של הספרות, עקרונות בפרוסודיה, הביקורת לתקופותיה ולמגמותיה ופרקים  .4

באסתטיקה. לימודים אלה יאפשרו לתלמידים לקבוע את דרכם במחקר ובבקורת, 

 בניתוח טקסט ובפרשנותו.

לתעודת הוראה, לימודי תעודה לתואר ראשון,  ות תכניות לימוד:במסגרת המחלקה קיימ

 בתיאטרון ולימודים לתואר שני )מסלול א' או ב'( ולתואר שלישי.
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תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

למועמדים חדשים:

 תעודת בגרות .1

מבחן פסיכומטרי* .2

תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג )קבלה ללא פסיכומטרי וע"ס פטור אקדמי מחובת  .3

תידון ע"ס זיקה אקדמית של התואר שקבלה פרטנית לימודי אנגלית בתואר הקיים. 

 הקיים(

לסטודנטים ותיקים:

ומעלה. 70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -למדו באוניברסיטת בר .1

פי ציוני -סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על .2

 תעודת הבגרות וציון פסיכומטרי*.

יםהלימוד המבנ

חוגי -חוגי מובנה, דו-: חד חוגי, דובשלש תכניותלימודי התואר הראשון מתקיימים 

חד חוגי 

 ללמוד בשנה הראשונה ללימודי התואר את הקורס "תולדות הספרות"  חובה

או קורס אחר שיקבע ע"י המחלקה. 33-097-01החיים כסיפור" ”קורס  –חובה נוספת 

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85ציון ו 90ות של * מועמדים בעלי ממוצע בגר

 .2עמ' 
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חוגי מובנה-דו 

מוזיקה, צרפתית, עם המחלקות הבאות: ספרות עם ישראל, תרבות צרפת,  בשילוב

הודית. פילוסופיה, לימודים קלאסיים, היסטוריה כללית, ערבית, ספרות אנגלית  ואומנות י

 ייתכנו שילובים חדשים בעתיד.

 .ללמוד בשנה הראשונה ללימודי התואר את הקורס "תולדות הספרות" חובה

או קורס אחר שיקבע ע"י המחלקה. 33-097-01החיים כסיפור" ”קורס  –חובה נוספת 

חוגי  -דו

 מחלקה אחרת באוניברסיטה.  בשילוב עם

  .ת הקורס "תולדות הספרות"ללמוד בשנה הראשונה ללימודי התואר א חובה

או קורס אחר שיקבע ע"י המחלקה. 33-097-01החיים כסיפור" ”קורס  –חובה נוספת 

הערה:

הנ"ל אפשר ללמוד במקביל )החל משנה ב'( ביחידה להכשרת מורים לקראת  תכניותבכל ה

לא יצטרך להשלים  חד חוגיי או דו חוגתעודת הוראה. תלמיד אשר ילמד ספרות משווה 

 ורסים מספרות משווה, עבור תעודת הוראה.ק

מסלול ישיר לתואר שני

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

 במזכירות המחלקה.

תארים מתקדמים

בטל:  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי )לפרטים נוספים במחלקה 

או בספר מערכת השעות למדעי היהדות והרוח(. לחץ כאןובאתר:  03-5318281
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קה למדעי המידעלהמח
 03-5318351טל' 

  כאן לחץ דוא"ל:

 לחץ כאן-לאתר המחלקה 

5, חדר 502/3מיקום: אזור מורשת ישראל 

מבוא

מטרות המחלקה: 

לקיים לימודים בלימודי מידענות המכשירים מידענים במרכזי מידע ובספריות. תחום 

המידענות עוסק בארגון מידע, הפצת מידע, דליית מידע, איתור מידע ועיבוד מידע. ריבוי 

חות רשת האינטרנט יצר צורך במידען הבקי ברזי הטכנולוגיה, בשפות המידע בעקבות התפת

 חיפוש ובארגון המידע.  

ומומחי דיגיטל  front-end לקיים לימודים בלימודי טכנולוגיות אינטרנט המכשירים מפתחי ווב

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

 . המידע באינטרנט

ארגון, אחזור ואיתור  -בתחום זו יוכשרו הסטודנטים במיומנויות הבסיסיות של מדעי המידע 

מידע. בנוסף לכך, תהיה התמקדות מיוחדת בטכנולוגיות מידע בכלל ובטכנולוגיות אינטרנט 

 בפרט. 

הלימודים בתואר הראשון מקנים כישורים לבוגרים להמשיך ללימודי תואר שני בהיבטים 

 של התחום. המחקריים

תנאי קבלה תואר ראשון

למועמדים חדשים: 

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

 ראיון אישי בשעת הצורך.

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85ציון ו 95* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 

 .2עמ' 
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מבנה הלימודים

מידענות וטכנולוגיות אינטרנט: -לימודי מידע בראשון   ארתול תכניות הלימוד

מלימודים במחלקה למדעי המידע המשלבים בין תחום  חוגי: התואר מורכב-לימודי מידע חד

 לתחום המידענות. טכנולוגיות האינטרנט

יחד  , דו חוגי היקףבמחלקה למדעי המידע ב מורכב מלימודים : התואר   חוגי-לימודי מידע דו

מכל מחלקות  ניתן לשלב -בהיקף לימודים זהה ימודים במחלקה אחרת באוניברסיטה עם ל

 . האוניברסיטה

לימודי המחלקות: עם  שילובב במחלקה מורכב מלימודים התואר: לימודי מידע דו חוגי מובנה

 . כללית ארץ ישראל / היסטוריהלימודי /  לוגיסטיקה מזרח תיכון / ניהול

. כמו כן, חובה להשתתף רעבודה מעשית )סטאז'(, או פרוייקט גמ יש חובת לתואר ראשון 

 בכנסים, מחקרים ובקולקויום.

תארים מתקדמים

 ובאתרפרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 

 האינטרנט.

60

https://is.biu.ac.il/


58

המחלקה להיסטוריה כללית

 03-5318390טל' 

 03-5918390פקס' 

  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר: 

214, חדר 2, קומה 410מיקום: בנין 

 פיתוח יכולת התלמיד להבין תהליכים וזרמים היסטוריים ולעמוד על -מטרת המחלקה 

 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. 70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -למדו באוניברסיטת בר .1

פי ציוני -לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו עלסטודנטים שלא הגיעו  .2

 הבגרות ומבחן פסיכומטרי*. 

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי ם "בבחינת אמי"ר/אמיר 85וציון  ו 95  מועמדים בעלי ממוצע בגרות של *

 .2קבלה עמ' 
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מבנה הלימודים

:ודבמחלקה מתקיימות שלש תכניות לימ

 חד חוגי .א

המחלקות למדעי המדינה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, בשילוב עם  –מובנה  חוגי-דו .ב

מחשבת ישראל, לימודים קלאסיים, ספרות משווה, פילוסופיה, גיאוגרפיה, לימודי מידע, 

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אומנות יהודית, לימודי המזרח התיכון, תנ"ך, תרבות 

 . וב.א. רב תחומי במדעי הרוחערבית  צרפת,

 . דו חוגימובנה מיועדת למעוניינים להשתלב בשתי מחלקות כמקצוע  חוגי-תכנית דו

 .חוגי-עם מחלקה אחרת בהיקף דו שילובב -דו חוגי .ג

תכנית הלימודים: .ד

 אותם יש ללמוד בשנה א'.  – ותרגילי מבוא קורסי מבוא .1

אותם יש ללמוד בשנה א'. .יה'קורסי 'אוריינות אקדמית בהיסטור - קורסי עזר

 כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים: - קורסי בחירה .2

  בקורסים אלו חייבים בבחינה בלבד וניתן לחלק אותם על פני שלוש  –הרצאות
 שנות הלימודים. מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.

 משנה ב', מספרם נקבע לפי יש ללמוד אותם    –)פרוסמינריונים( סמינרים בסיסיים
 הדרישות בכל מסלול.

המחלקה מאפשרת לסטודנטים ללמוד קורס סמינריון החל משנת  - סמינריונים .3
לימודיהם השניה במחלקה בתנאי שקיבלו ציון עובר בכל קורסי המבוא והתרגילים של 

 התקופה בה עוסק הסמינריון.

טים יוכלו ללמוד במסגרת כל הסטודנטים חייבים בקורס בתולדות ישראל. הסטודנ .4
 לימודי יסוד ביהדות קורס בתולדות ישראל ויהיו פטורים מקורס זה.

תארים מתקדמים

 באתרפרטים נוספים במחלקה ו –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ולתואר שלישי 

 האינטרנט.
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המחלקה לערבית

 03-5318374' טל
 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר המחלקה: 
 לחץ כאןפייסבוק המחלקה: 

308, חדר 3, קומה 1004מיקום: בנין שפות ע"ש קורט 

מבוא

שפה מטרת הלימודים במחלקה לערבית היא להקנות לתלמידים היכרות עמוקה ורחבה עם ה

 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

ת המאפשרת להם לקרוא הלימודים קונים תלמידי המחלקה מיומנות גבוהה בשפה הערבי

את הקוראן במקורו, יצירות ספרות מודרנית וקלאסית מרחבי העולם הערבי, ספרות תורנית 

 יהודית ועוד.-וקראית שנכתבה בערבית

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות .1

*ימבחן פסיכומטר .2
1

ישראליות. יחידות לימוד לפחות בבחינות הבגרות ה 4ידיעת הלשון הערבית בהיקף של  .3

, או 80יחידות וקיבלו ציון  4מועמדים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 

, פטורים מבחינת הכניסה המחלקתית. 70יחידות וקיבלו ציון  5שנבחנו בהיקף של 

מועמדים שלא למדו ערבית ברמת בחינת הבגרות הנ"ל ייבחנו בבחינת כניסה 

יש ליצור קשר עם האחראית על בחינת מחלקתית. לתאום בחינת כניסה למחלקה, 

ובדוא"ל:  03-5317840הכניסה, ד"ר גאולה אלימלך בטלפון: 

Geula.Elimelekh@biu.ac.il יח"ל לבגרות,  5-4. מועמדים שלא למדו ערבית בהיקף

לפחות או את הקורס  80יכולים להתקבל למחלקה לאחר שיעברו מכינה בערבית  בציון 

 לפחות הקורסים מתקיימים מדי שנה גם 80"ערבית למתקדמים" בציון 

 בחופשת הקיץ. לפרטים נא לפנות למזכירות המחלקה.

*
1

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85ציון ו 95מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  
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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 

לפחות של הבעה עברית בשנה הראשונה ללימודיהם.  הצלחה ערבית, חייבים בקורס אחד 

 בקורס זה היא תנאי למעבר לשנה ב'.

מבנה הלימודים

: שלש תכניותהלימודים במחלקה לערבית מתקיימים ב

חוגי-חד

 85חוגי שממוצע ציוניהם בסוף סמסטר א' של שנה ב' הוא -חדבהיקף  תכניתתלמידי ה
יהם השלישית למסלול הישיר לתואר שני. פרטים לגבי ומעלה, רשאי להצטרף בשנות לימוד

בפרק המחלקה לערבית בידיעון לתארים מתקדמים וכן, ניתן -המסלול הישיר לתואר שני
 לפנות למזכירות המחלקה.

חוגי מובנה-דו

חוגי מובנה מתקיים עם המחלקות הבאות: לימודי המזרח התיכון, ספרות -דותכנית בהיקף 
לשונות שמיות, תולדות ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, תנ"ך, משווה, לשון עברית ו

ישראל, תרבות צרפת -היסטוריה כללית, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ספרות עם
 וצרפתית ופילוסופיה. 

עם המחלקה ללימודי המזרח  –חוגי מובנה-דו תכנית בהיקףהמחלקה ממליצה במיוחד על 
 שווה. התיכון ועם המחלקה לספרות מ

 לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות המחלקה לערבית.

חוגי -דו 

עם מחלקות באוניברסיטה שאינן בעלות זיקה אקדמית למחלקה לערבית תכנית זו מתקיימת 
 חוגי מובנה"(.-)ראו לעיל בסעיף "דו

לפרטים נוספים נא לפנות למחלקה לערבית.

תארים מתקדמים

פרטים  –ר שני, ולימודי המשך לתואר שני ושלישי המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתוא
 האינטרנט. באתרנוספים במחלקה ו
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המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

 03-5318238טל' 

 03-7384026פקס' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

לחץ כאן –ה לאתר המחלק

203, חדר 404מיקום: בנין 

 מבוא

ספרות -אנגלית .1

 בתכנית זו באים להשיג מספר מטרות: לימודיםה

 ידע בהתפתחות ההיסטורית של הספרות האנגלית והאמריקאית

 יכולת ניתוח טקסט ספרותי 

  סטוריה, יתחומים קרובים, כגון: בלשנות, ההבנת היחס בין הפרשנות הספרותית לבין

 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 

הנוגעים לקריאה ספרותית בכלל, ובמודלים  ספרותיות שונות. כן ישתלם התלמיד בתחומים

של חשיבה בפרשנות בת זמננו בפרט. בסמינריונים המתקדמים יישם התלמיד את ידיעותיו 

 ואת שיטות הניתוח השונות אשר רכש. שפת הלימוד: אנגלית

בלשנות -אנגלית .2

יטיבית, בתכנית זו בוחנים את השפה והשימוש בה מזויות שונות: תיאורטית, קוגנלימודים ה

 חברתית, ויישומית.

הלימודים משלבים בין נושאים מתחום הבלשנות התיאורטית, כגון תחביר, סמנטיקה, 

פרגמטיקה, פונולוגיה ומורפולוגיה, לבין תחומים יישומיים ואקספרימנטלים כגון 

פסיכולינגויסטיקה )כולל רכישת שפה, דו לשוניות, עיבוד שפה דבורה וכתובה ולקויות שפה(, 

 וירולינגוויסטיקה וסוציולינגוויסטיקה. שפת הלימוד: אנגליתנ

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

:קבלה אוטומטית על סמך שקלול בגרות ופסיכומטרי

 יחידות 5-ב 85ציון בגרות באנגלית: מינימום 

 120ציון אנגלית בפסיכומטרי: מינימום 
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 :קבלה אוטומטית על סמך בגרות בלבד

 100ינימום ממוצע בגרות: מ

 יחידות 5-ב 85: מינימום לתכנית אנגלית בלשנות ציון בגרות באנגלית

יחידות. 5 -ב 95ציון בגרות באנגלית לתכנית אנגלית ספרות: מינימום 

 120ציון מיון באנגלית: מינימום 

מועמדים שלא התקבלו אוטומטית יכולים לפנות למחלקה לבדיקת זכאות 
 מחלקתית.לקבלה על בסיס בחינת כניסה 

מותנה בציוני סוף שנה א' המשך לימודים במחלקה

מותנה באישור המדור לקבלת תלמידים, בהתאם  מעבר מתכנית לתכנית בתוך המחלקה

לציונים ובאישור ראש המחלקה.
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מבנה הלימודים

לקראת התואר הראשון.תכניות לימוד המחלקה מציעה 

 מובנה תוך מחלקתי חוגי-א. בלשנות וספרות דו

 ספרות:-אנגליתהנלמדות בת ו.  תכניב

 ספרות חד חוגי .1
 משולב עם בלשנות –ספרות חד חוגי  תכניתתת  .2
 חוגי -ספרות דו .3
שפה וספרות צרפתית –חוגי מובנה עם המחלקה לתרבות צרפת -ספרות דו .4
 בעברית  –חוגי מובנה עם המחלקה לתרבות צרפת -ספרות דו .5
 ם המחלקה לספרות משווהחוגי מובנה ע-ספרות דו .6

בלשנות:-אנגליתב תכניות הנלמדותג. 

 בלשנות חד חוגי .1
 משולב עם ספרות –בלשנות חד חוגי  תכניתתת  .2
 חוגי -בלשנות דו .3
בעברית –חוגי מובנה עם המחלקה לתרבות צרפת -בלשנות דו .4
 חוגי מובנה עם מדעי המוח-בלשנות דו .5

רשאים ללמוד לקראת קבלת  תכניות המחלקהכל אחד מסטודנטים הלומדים בהערה: 

על כל סטודנט הלומד במחלקה לקראת קבלת תעודת הוראה לברר את  תעודת הוראה.

מעמדו כל שנה עם האחראים, הן במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית והן בבית הספר 

 לחינוך.

תארים מתקדמים

מגמת כתיבה -ית, ספרות אנגליתהמחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני  בספרות אנגל

 ובאתרפרטים נוספים במחלקה  –יוצרת, בלשנות ובלשנות במחקר קליני ולתואר שלישי 

 האינטרנט.
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המחלקה לתרבות צרפת

  03-5318232טל':

 לחץ כאןדוא"ל: 

לחץ כאןאתר האינטרנט: 

 לחץ כאןפייסבוק: 

 לחץ כאןמידעון: 

306, חדר 3, קומה 1004מיקום: בנין 

 מבוא

מות שתי תוכניות לימוד:במחלקה קיי

 א. צרפתית )שפה וספרות צרפתית(
 מיועד ל:

יחידות(  5או  4* בעלי תעודת בגרות ישראלית עם ציון בצרפתית )

 אם )פרנקופונים(-* דוברי צרפתית ברמת שפת

 אם )לא פרנקופונים(-* דוברי צרפתית שאינה ברמת שפת

 ב. תרבות צרפת

מוקדם בצרפתיתמיועד לסטודנטים שאין להם ידע  

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות .1

 מבחן פסיכומטרי  .2
פטורים  ם"/אמירר"בבחינת אמי 85וציון  90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  .3

 2מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ'
 מבחן כניסה בצרפתית .4

מחובת בחינת הכניסה המועמדים הנכללים באחת הקבוצות שלהלן יהיו פטורים 
 בצרפתית:

בעלי תעודת בגרות מצרפת או מארץ אחרת דוברת צרפתית .1

יחידות בתעודת בגרות  5או  4ומעלה בצרפתית ברמה של  80בעלי ציון  .2

 ישראלית

בעלי תעודת בגרות ישראלית ללא ציון בצרפתית, שהינם בוגרי קורסי  .3

לשיפור הלשון  או קורס 90צרפתית של המחלקה: קורס למתקדמים בציון 

 לפחות 85)הבעה בכתב, הבעה בע"פ( בציון 

"תרבות  תכניתסטודנטים שאין להם כל ידע בצרפתית ושרוצים ללמוד ב .4

 צרפת "

מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים הרשומים לעיל, יפנו ישירות  .5

 למחלקה לצורך דיון באפשרות קבלתם ויעברו בחינות כניסה

68

mailto:French.Dept@biu.ac.il
https://french.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/french.biu
http://barilan360.info/french-studies/


66

קתית:תאריכי בחינת הכניסה המחל

  03-5318232לתאום בחינת כניסה למחלקה יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה בטל': 

 לחץ כאןובמייל: 

לסטודנטים ותיקים:

ומעלה,  80קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5אילן -סטודנטים שלמדו באוניברסיטת בר .1

 כניסה בצרפתית )ראה לעיל(ועמדו בהצלחה בבחינת ה

פי ציוני -סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על .2

 תעודת הבגרות, ציון פסיכומטרי ומבחן כניסה בצרפתית )פרטים ראה לעיל(

תכניות הלימוד

 תואר ראשון

: ותהבאת מהתכניות ניתן להתמחות באח

צרפתית  –' רק בתוכנית א - חוגי-. חד1

כל הלימודים מתקיימים במסגרת התוכנית של המחלקה ללא צורך בשילוב תוכנית ממחלקה 
 נוספת.

 התכנית כוללת:
 קורסי חובה )מיומנויות שפה ומבואות לקורסי ספרות ותרבות(

 קורסי בחירה
 סמינריונים 3

 פרנקופונים – חד חוגי –צרפתית 
 פרנקופונים-לא – חד חוגי –צרפתית 

 תוכנית יש להוסיף לימודי יסוד ביהדות וקורסים כללייםעל ה

צרפתית ותרבות צרפת –בשתי התוכניות  -מובנה  חוגי-. דו2

 ניתן לשלב לימודים עם תוכניות ממחלקות אחרות כגון:
בלשנות )רק בתוכנית תרבות צרפת(, ערבית, ספרות משווה, -ספרות, אנגלית-אנגלית

 ית, לימודים קלאסיים, ספרות עם ישראל, מחשבת ישראל.היסטוריה כללית, פילוסופיה כלל
 התכנית כוללת:

 קורסי חובה )מיומנויות שפה ומבואות לקורסי ספרות ותרבות(
 קורסי בחירה

 סמינריונים 2
 פרנקופונים –מובנה  חוגי-דו -צרפתית 
 פרנקופונים-לא –מובנה  חוגי-דו -צרפתית 

 מובנהחוגי -תרבות צרפת דו
 ש להוסיף לימודי יסוד ביהדות וקורסים כללייםעל התוכנית י

צרפתית ותרבות צרפת –בשתי התוכניות  חוגי-. דו3
ניתן לשלב לימודים עם כל תוכנית ממחלקה נוספת באוניברסיטה.

 כוללת:התכנית 
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קורסי חובה )מיומנויות שפה ומבואות לקורסי ספרות ותרבות(
 קורסי בחירה

 סמינריונים 2
 פרנקופונים –יחוג-דו -צרפתית 
 פרנקופונים-  –חוגי-דו  -צרפתית 

  חוגי-תרבות צרפת דו
 על התוכנית יש להוסיף לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים

תארים מתקדמים

פרטים נוספים  –המחלקה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני ולימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 האינטרנט. באתרבמחלקה ו

שפה ללא תואר אקדמי

המחלקה לתרבות צרפת מציעה קורסי שפה בצרפתית, לפי רמות. הקורסים מיועדים:

לסטודנטים בכל התארים עבורם נדרש לימוד צרפתית כשפה זרה .1

לקהל הרחב, שאינו מעוניין בלימודים לתואר אקדמי אך מבקש לרכוש ידיעות בשפה  
צרפתית למתחילים, צרפתית לשכלל את ידיעותיו בשפה. הקורסים המוצעים:  הצרפתית, או

למתקדמים, הבעה בכתב ובעל פה בכל הרמות, ועוד
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לימודים קלאסיים

 03-5318231טל' 

לחץ כאןכתובת אלקטרונית: 

 לחץ כאןאתר התכנית: 

 4קומה  1002מיקום: בניין    

א. מבוא

המחלקה עוסקת בעולם היווני והרומי העתיק על כל היבטיו: ספרות, היסטוריה, פילוסופיה, 

אומנות, חברה וכל הקשור בהם. הלימודים מתבססים בעיקר על קריאת יצירותיהם של 

הרומאים בשפת המקור או בתרגום. בכך התלמיד בא במגע ישיר עם שתי התרבויות היוונים ו

 הגדולות העומדות )יחד עם היהדות( ביסוד התרבות המערבית המודרנית.

ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*

 לסטודנטים ותיקים:

ומעלה סטודנטים  75קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5 אילן-למדו באוניברסיטת בר .1

 ממוסדות אחרים יתקבלו עפ"י החלטת המחלקה בהתאם להישגיהם.

סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש לעיל, יידונו כמועמדים חדשים, דהיינו על פי ציוני  .2

 הבגרות וציון פסיכומטרי*

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  ם"/אמירר"בחינת אמיב 85ציון ו 90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 .2ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
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ג. מבנה הלימודים

לימודי המחלקה מתחלקים לשלוש חטיבות התרכזות:

 לשון וספרות יוונית. א. 

 לשון וספרות רומית. ב. 

 תרבות יוון ורומי. ג.

ות, שבה הדגש הוא על קריאה במסגרת הלימודים במחלקה ניתן לבחור בין חטיבת תרב

רחבה יותר ודיון בשאלות ספרותיות, היסטוריות, פילוסופיות וחברתיות, ובין חטיבת השפות, 

 אשר משלבת נושאים אלה עם לימודי השפה היוונית ו/או הלטינית.

הלימודים בכל החטיבות מתקיימים בשפה העברית, אלא שבחטיבות א' וב' הקורסים 

מקור )בחטיבה א' בטקסטים יווניים, ובחטיבה ב' בטקסטים לטיניים(. מבוססים על קריאה ב

 בחטיבה ג' קריאת הטקסטים היא בעברית.

הלימוד תכניות

ניתן ללמוד לימודים קלאסיים לתואר ראשון בהיקף:

 חד חוגי

 מובנה חוגי-דו

 י חוג-דו
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מובנה נלמד בשיתוף עם המחלקות הבאות: חוגידו  היקף

 היסטוריה כללית 

 מודי ארץ ישראל וארכיאולוגיהלי 

 לשון עברית 

 ספרות משווה 

 ספרות עם ישראל 

 מחשבת ישראל 

  פילוסופיה 

 תולדות ישראל ויהדות זמננו 

 תלמוד/תושב"ע 

 תנ"ך 

 תרבות צרפת 

 צרפתית 

 גיאוגרפיה 

  במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך –חינוך

תארים מתקדמים

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

 האינטרנט. ובאתרנוספים במחלקה 
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המחלקה למוזיקה

 03-5318405טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר: 

3, קומת כניסה, חדר 1005: בניין מיקום

מבוא

המחלקה למוזיקה שואפת להקנות לתלמידיה הכרה יסודית וידע עיוני נרחב במוזיקה על 

אתניים והתיאורטיים, וכן התנסות בסיסית בביצוע. אנו -מרכיביה ההיסטוריים, החברתיים

ים הכשרה למורים מציעים גם חשיפה לחזית העדכנית ביותר של טכנולוגיה מוזיקלית ומעניק

עתידיים למוזיקה. המחלקה מציעה גם תארים מתקדמים במסלולים של חקר המוזיקה, 

 קומפוזיציה, תרפיה במוזיקה, חינוך מוזיקלי וטכנולוגיות מוזיקליות.

נושאי הלימוד במחלקה למוזיקה הם: 

לי, טכנולוגיות תולדות המוזיקה, אתנומוזיקולוגיה, תיאוריה וניתוח של המוזיקה, חינוך מוזיק

מוזיקליות, קומפוזיציה, ותרפיה במוזיקה. המחלקה מציעה גם לימודי תעודה, ובכללם תעודת 

הוראה, לימודי המשך לתרפיסטים מוסמכים )חלקם מוכרים לגמול השתלמות( ולימודי תעודה 

 במוזיקה אלקטרואקוסטית.

תנאי קבלה למועמדים חדשים:

 תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*   .1

כל המועמדים נדרשים לעבור מבחן כניסה המוודא היכרות בסיסית עם יסודות המוזיקה, פיתוח  .2

כפי שמפורטים בפרק תנאי  וזאת בנוסף לתנאי הקבלה של האוניברסיטהשמיעה ותיאוריה )

קבלה.( המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לקבל תלמידים לפי הישגיהם וכישוריהם כפי שהם 

 בחנים.משתקפים בתעודות ובמ

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי  /אמיר"םר"בבחינת אמי 85ציון ו 90מועמדים בעלי ממוצע בגרות של  *

 2קבלה עמ' 
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מועדי בחינות כניסה:

המועדים יתפרסמו לקראת סוף סמסטר ב' של שנת תשפ"א.

 (.1005)בבניין מוזיקה  10:00המועדים מתקיימים בשעה 

 לחץ כאןורט על מבחן כניסה ראה: להסבר מפ

תואר ראשון במחלקה למוזיקה

במחלקה: ותהקיימתכניות ה

 במוזיקה   חד חוגי היקף

 במגמת טכנולוגיות מוזיקליות  חד חוגי היקף

 חד חוגיאר במוזיקה מסיימי הלימודים יקבלו תו -במוזיקה עם תעודת הוראה חד חוגיהיקף 

  חד חוגימסיימי הלימודים יקבלו תואר במוזיקה  -בדגש קהילתי חוגי חד היקף

 נוסף בהיקף דומה במחלקה אחרת באוניברסיטה.  חוגי-דו בשילוב-במוזיקה חוגי -דו היקף

משתלבת מחלקה למוזיקה ה. בשילוב עם מחלקה נוספת בהיקף דומה –מובנה במוזיקה  חוגידו  היקף

 ב.א. רב תחומי.-המחלקה לספרות משווה ועם המחלקה ל עם

.בהיקף דומה בשילוב עם מחלקה נוספתבמגמת טכנולוגיות מוזיקליות  חוגי-דו היקף

 משולב בשיתוף עם הפקולטה להנדסה היקף

תארים מתקדמים

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

 .כאןלחץ  –האינטרנט 
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ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

 03-5318231/8370טל' 

 לחץ כאןלאתר: 

ראש התכנית: ד"ר דניאלה גורביץ'

 401חדר  1002מיקום: בניין 

 מבוא

הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח מציע תשתית לימודית אשר מרחיבה את אפיקי הידע 

חוגי -דו בהיקף לימודים תכניתשל הסטודנט לתואר ראשון במגוון רחב של תחומי דעת, ב

תחומיים מבטיחים השכלה רחבה, יכולת חשיבה מופשטת -חוגי. לימודים רב-או חד

ניתוח וסינתזה של חומר עיוני, יצירתיות, מקנים דפוסים של חשיבה ביקורתית, יכולת 

שיטתיות, בהירות וכמובן, העשרה תרבותית רחבה ומקיפה. הב.א. הרב תחומי במדעי 

הרוח מציע לסטודנטים בחירה ממגמות לימודים חוצות ציוויליזציות, מתרבות המערב 

 יים.ועד לתרבויות מזרח אסיה והן כוללות קורסי שפות, לימודי ליבה ולימודים מעש

 מובנה עם המחלקות: מדעי המדינה, היסטוריה חוגידו  תכנית בהיקףהרב תחומי מציע 

 תמיוחד תכניתמזרח תיכון, מוזיקה, פילוסופיה ואמנות יהודית. בנוסף, לימודי , כללית

לתלמידי משפטים )"חוג לאחר תואר"(. בנוסף, ניתן לשלב עם כל מחלקה אחרת 

 .חוגיבאוניברסיטה דו 

י במדעי הרוח שם דגש מרכזי על בחירת אשכולות לימוד מקורסים בעלי ערך הרב תחומ

  .מוסף שממוענים לסטודנט הפרגמטי

 תנאי קבלה

 : תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי* מועמד חדש

 הע"י המועצה להשכלה גבוה מוכראילן או במוסד אקדמי -: למד בברסטודנט ותיק

 לפחות. 80חמישה קורסים לפחות וממוצע ציונים 

 סטודנטים שלא הגיעו לממוצע הנדרש יידונו כמועמדים חדשים.

 תוכנית הלימודים 

 יש לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות:

  חד חוגי –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  

  מובנה חוגי-דו –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח 

  חוגי-דו –ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית,  /אמיר"םר"בבחינת אמי 85וציון  90ות של מועמדים בעלי ממוצע בגר *

 .2ראה פרק תנאי קבלה עמ' 
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: מגמות הלימוד לבחירה .1

:מזרח אסיה-מגמת לימודי דרום

תכנית לימודים עשירה ומגוונת אשר מקיפה את חיי  - (חד חוגיחוגי/-לימודי אסיה )דו .1

דינות מובילות באסיה )סין, יפן, הודו, צפון ודרום החברה, התרבות, החומר והרוח במ

קוריאה ומדינות צפון מזרח אסיה(, ובחירה בין לימודי שפה )סינית, יפנית, קוריאנית(. 

תכנית לימודי "חוג לאחר תואר" )תואר ראשון נוסף(.  - לימודי אסיה לתלמידי משפטים .2
בתחומי משפט, תרבות, שפה התכנית מיועדת לתלמידי משפטים החל משנה ב', ומתרכזת 

וחברה באסיה.

מגמת תרבות )מודולרי/אישי(:
באשכולות המגמה חושפת את הסטודנט למגוון תרבויות ותחומי דעת הומניסטים. 

דיסציפלינריים לבחירה

: ספרות אנגלית, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, אמנות יהודית, ספרות ואמנות .1
מוזיקה, לימודי אסיה. תרבות צרפת, לימודים קלאסיים,

: פילוסופיה כללית, ספרות משווה, לימודים קלאסיים, ערבית, פילוסופיה והגות .2
מחשבת ישראל, אומנות יהודית, לימודי אסיה.

: היסטוריה כללית, לימודים קלאסיים, תרבות צרפת, ארכיאולוגיה ותולדות היסטוריה .3
אסיה.א"י, גאוגרפיה, מזרח תיכון, מדעי המדינה, לימודי 

4. Israel Studies ,ספרות אנגלית, אומנות יהודית, תנ"ך, תלמוד ומחשבת ישראל :
ספרות עם ישראל, פילוסופיה כללית ולימודי אסיה. )מיועד לתלמידי חו"ל(.

לטינית, יוונית עתיקה, צרפתית, ספרדית, טורקית, יידיש, לדינו, גרמנית,   שפות: .5
לשינויים(.ערבית, סינית, יפנית וקוריאנית )נתון 

-כמות הקורסים שניתן ללמוד בפקולטה אחרת )שאינה מדעי הרוח( מוגבלת ל שימו לב:

.מהיקף הקורסים ו/או בהתאם להנחיות האוניברסיטה 25%
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המחלקה לפסיכולוגיה

 03-5318540טל' 

 03-7384106פקס' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר המחלקה: 

902מיקום: בנין פסיכולוגיה ע"ש אנה ומקס ווב, מס' 

 2-6קומת כניסה, חדרים 

מבוא

הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה מתקיימים בשלוש רמות:

ע בסיסי, עיוני מחקרי בענפי הפסיכולוגיה לימודי תואר ראשון: מטרתם להקנות רק .א

 השונים.

לימודי תואר שני: מטרתם להעמיק את הידע העיוני בענפים אלה ולהעניק הכשרה  .ב

 מעשית לקראת עבודה עצמאית כפסיכולוג באחת משלוש המגמות הנלמדות במחלקה.

מחקרי לקראת תואר -לימודי התואר השלישי מטרתם להעניק התמחות בתחום העיוני .ג

 "דוקטור לפילוסופיה". לימודים אלה מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים אקדמית. הקבלה על פי שיקולי  –המסלול הישיר 

 המחלקה. 

לתלמידים בשנה א' בתואר השני, קיימת אופציה לבקש מעבר לתואר  –המסלול המשולב 

(.  המעבר מותנה .Ph.Dואר שלישי )שלישי במסלול המשולב. המסלול מיועד להקנות ת

 באישור המחלקה על פי מגוון שיקולים מערכתיים אקדמיים.

לימודי תואר ראשון 

תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים:

תעודת בגרות וציון מבחן פסיכומטרי )עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל(. .1

 ם בעלי תארים אקדמיים )ב"א, מ"א, ד"ר(.בציון מבחן פסיכומטרי תקף, חייבים ג .2

מבנה הלימודים

כמקצוע דו חוגי מובנה, דו חוגי וחד חוגי. בשלוש תכניות :לימודי פסיכולוגיה מתקיימים 

 שנים. 3למצטיינים בלבד. משך הלימודים  תחד חוגי מיועד התכנית בהיקף

 חוגי-דו

כוללות קורסי חובה וקורסי בחירה. התוכנית
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ם מתנהלים בדרך של הרצאות ותרגילים, וכן מתקיימים סמינריונים ופרקטיקום רוב הקורסי

ג' מחייבים עמידה בהצלחה בקורסי קדם(. תלמידי -במחקר )חלק מהקורסים בשנים ב' ו

 בנוסף לפסיכולוגיה. דו חוגי במחלקה אחרתהתואר הראשון חייבים ללמוד מקצוע 

חוגי מובנה-דו

ורסי בחירה.כוללות קורסי חובה וק התכנית

מרבית הקורסים נלמדים בדרך של הרצאות ותרגילים, וכן מתקיימים סמינריונים ופרקטיקום 

ג' מחייבים עמידה בהצלחה בקורסי קדם(. תלמידי -במחקר )חלק  מהקורסים בשנים ב' ו

 בנוסף לפסיכולוגיה.חוגי מובנה ממחלקה אחרת התואר הראשון חייבים ללמוד מקצוע ראשי 

אחת מהמחלקות הבאות:  עםבשילוב דו חוגי מובנה מתקיימים  היקףלתואר בהלימודים 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, ביולוגיה, ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד ומדעי המוח.

חד חוגי

להעניק ידע נרחב במגוון הנושאים תוכנית זו כוללות קורסי חובה ובחירה. מטרת התוכנית 
  למועמדים בעלי נתונים גבוהים.  תמיועד תכניתהנלמדים במחלקה. ה

תארים מתקדמים

 באתרפרטים נוספים במחלקה ו –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 האינטרנט.
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המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 03-5318376טל' 

 03-7384037פקס: 

  לחץ כאןדוא"ל: 

401, חדר 4, קומה 213מיקום: בנין 

מבוא

הלימודים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף 

ולחקור את החיבורים  הקושרים בין האדם לחברה, ומאפשרים לנו להבין בצורה מעמיקה 

המציאות שבה אנו חיים. לימודים אלה מיועדים להקנות לתלמידים את היכולת ומקצועית את 

להבין, לחקור ולנתח תופעות חברתיות מרכזיות המאפיינות את החברה המודרנית בכלל, 

ואת החברה הישראלית בפרט. מעבר לרכישת ידע על החברה ותהליכים חברתיים, 

תוח שיאפשרו להם להעריך מחקרים התלמידים לומדים להכיר את כלי המחקר ודרכי הני

ולחקור תופעות חברתיות באופן עצמאי. הלימודים כוללים שיעורי מבוא כלליים בסוציולוגיה, 

אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, לימודי סטטיסטיקה ומחשב, שיטות מחקר כמותיות 

העוסקים ואיכותיות. בנוסף לקורסי המבוא, התלמידים יבחרו סמינרים וקורסי בחירה 

בהיבטים חברתיים שונים כגון: קהילה, משפחה, ארגונים, מגדר, אתניות, אי שוויון, ריבוד, 

 דת, ארגוני חברה אזרחית, שוק העבודה, זכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית וטכנולוגיה.

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 תעודת בגרות. .1

מבחן כניסה פסיכומטרי* .2

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד  /אמיר"םר"במבחן אמי 85ווציון  98גרות *מועמדים בעלי ממוצע ב

2. 
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מבנה הלימודים

חד חוגי, דו חוגי מובנה ודו חוגי.  בהיקףניתן ללמוד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 דו חוגי מובנה:

דו חוגי מובנה עם המחלקות  תלימודים במסגרהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מקיימת
 הבאות:

 קרימינולוגיה

 פסיכולוגיה

 תקשורת

 במגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך-חינוך

 חינוך במגמת יעוץ חינוכי

 מדעי המדינה

 תולדות ישראל ויהדות זמננו

דו חוגי:

באחת דו חוגי יכולים לבחור  היקףהלומדים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ב
 .מדעי החברה, הרוח, היהדות והמתמטיקה קות הבאות:מהפקולטות/מהמחל

תארים מתקדמים

פרטים נוספים במזכירות המחלקה  -המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי

 .לחץ כאן  , דוא"ל:03-5318378ובאתר האינטרנט, טל' 
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המחלקה לכלכלה

 03–5318920טל' 

 03–7384034פקס' 

  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאן אתר:

107, חדר 1, קומה 504מיקום: בנין 

מבוא

מטרת הלימודים במחלקה לכלכלה היא להקנות ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית של משקים 

מיים ושל היחידות הכלכליות המרכיבות משקים אלה. הלימודים במחלקה מכוונים ליצירת לאו

 הבנה כוללת של התופעות וההתפתחויות הכלכליות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט.

במסגרת זו מציגים לימודי הכלכלה במחלקה את הגישות העכשויות לבעיות החברה 

דרך החשיבה של הכלכלה ועל הקנית כלים  והכלכלה. הלימודים שמים דגש על הנחלת

 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 

 י והסקטור הציבורי.בתחומי המינהל והתכנון הכלכלי במסגרת הסקטור הפרט

-הלימודים לתואר ראשון במחלקה לכלכלה מתקיימים במתכונת של שני היקפים: כלכלה חד

-מנהל עסקים וכלכלה-חוגי שלוש תכניות: כלכלה, כלכלה-חוגי. להיקף של חד-חוגי או דו

 חשבונאות.

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

תנאי קבלה למועמדים חדשים:

לו מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי* תקף. למחלקה לכלכלה יתקב

הקבלה למחלקה מתבססת על קריטריון קבלה המורכב מהציון הפסיכומטרי בדגש על החלק 

הכמותי מתוך הפסיכומטרי, ממוצע ציוני הבגרות, ציון הבגרות במתמטיקה, מספר יחידות 

המקומות הפנויים ספר במובתכנית אליה הוא מבקש להתקבל והלימוד במתמטיקה 

 במחלקה.

הכרה בקורסים:

מתקבלים לכלכלה שלמדו במוסד אקדמי מוכר אחר וצברו שני כשלונות לפחות, לא יקבלו 

 פטור מקורסים גם אם קיבלו ביתר הקורסים ציון עובר.

יח"ל  4או  75יח"ל בציון  5וציון בגרות במתמטיקה  103*מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

בבחינת אמי"ר/אמיר"ם פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה  85ון וצי 90בציון 

 2פרק תנאי קבלה עמ' 

83

mailto:%20Economics.student@biu.ac.il
https://econ.biu.ac.il/
https://econ.biu.ac.il/


s

מבנה הלימודים

 תכניות הלימוד:

חוגי-חד בהיקףכלכלה  .1

 כלכלה

בתכנית זו ילמד התלמיד באופן יסודי הן את התאוריות הכלכליות המסבירות את 

אלו של הצרכנים והיצרנים  דרכי ההתנהגות של המשק הלאומי והבינלאומי, והן את

 הבודדים.

מערכת הקורסים בתכנית זו כוללת לימודים בשטחים הבאים: פיתוח כלכלי, כלכלת 

העבודה, כלכלה בינלאומית, כלכלה ציבורית, כלכלה ופוליטיקה, ארגון תעשייתי 

ומגוון נוסף של קורסים. תכנית  זו שמה דגש על הכשרת בוגריה לעיסוק במחקר 

 י ומעשי ולהשתלבות בתחום התכנון הכלכלי.כלכלי עיונ

 שנים.  3לימודי התואר אורכים 

-חד בהיקף תכנית זו קיימת גם בשילוב עם לימודי תואר ראשון נוסף במשפטים

 שנים.  3.5חוגי. בתכנית זו לימודי התואר אורכים 

 מינהל עסקים-כלכלה

קידי מינהל וארגון. תכנית זו מיועדת להכשרת כח אדם אקדמי בעל ידע כלכלי, לתפ

מערכת הקורסים בתכנית זו כוללת, בנוסף ללימודי הכלכלה, לימודים בסיסיים 

עסקים בתחום המימון, השיווק, החשבונאות המינהלית והניהול -ומתקדמים במנהל

 הכלכלי.

 חשבונאות-כלכלה*

תכנית זו מיועדת להכשרת חשבונאים בעלי ידע כלכלי מקיף ועם דגש בשוק ההון. 

-דנטים המסיימים תכנית זו מקבלים עם תום לימודיהם תואר ב.א. בכלכלהסטו

חשבונאות. בנוסף לכך, בוגרי התכנית מקבלים פטור מהמועצה לראיית חשבון 

 מבחינת הביניים ומבחינות סופיות א'.

 .  350%שנים ושכר הלימוד בה הוא  3.5תכנית הלימודים אורכת 

נדרש להצטייד במחשב נייד במשך כל תקופת חשבונאות חד חוגי, -*בתכנית כלכלה

 הלימודים.
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חוגי-דו בהיקףכלכלה  .2

סטודנט הבוחר בתכנית זו לומד את הכלים הבסיסיים של הניתוח הכלכלי הן בתחום המיקרו 

כלכלי, המתמקד בפעילות הכלכלית של צרכנים ויצרנים, והן בתחום המקרו כלכלי המתייחס 

והשתלבותו במשק העולמי. במקביל ללימודים אלו בוחר לפעילות הכלכלית של המשק כולו 

 חוגי נוסף.-דו בהיקףהסטודנט תחום לימוד אחר, מחוץ למחלקה, 

כלכלה בהיקף דו חוגי מובנה ניתן לשלב עם המחלקות: .3

 מדעי המחשב 

 פסיכולוגיה 

מערכת הלימודים:  

י בחירה מערכת הלימודים בהיקפים ובתכניות השונות מורכבת מקורסי חובה, קורס

 וסמינריונים.

פירוט הקורסים בכל ההיקפים ובכל התכניות, הדרישות המוקדמות לכל קורס וקורס, פרטים 

נוספים על הדרישות המחייבות את הסטודנטים ותכנית לימודים מעודכנת, מתפרסמים 

בחוברת מערכת השעות. חוברת זו מופיעה מדי שנה והיא מעודכנת בהתאם לדרישות 

 מחלקה לאותה שנה.המשתנות של ה

במחלקה  ותהלימוד השונ תכניותהמחלקה אינה מאשרת חפיפות בקורסים ב

 ובאוניברסיטה.
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מעבר מתכנית חכ"ם )ב.א. רב תחומי מדעי החברה( באוניברסיטת בר 
 אילן

 70קורסי שנה א', וקיבל בקורסי חשבונאות ממוצע  כלסטודנט שלמד בתכנית חכ"ם את 
 ומעלה, יוכל להתקבל לתואר ראשון במחלקה לכלכלה. 90ממוצע  בקורסי כלכלה וגםומעלה 

בבחינת המיון באנגלית  85ציון  -מינימום הנדרש לקבלה  בנוסף, יש לעמוד גם בציון ה
 אמי"ר/אמיר"ם.

חשוב לציין, כי הסטודנט יתחיל שנה א' בתואר הראשון במחלקה לכלכלה. 

 לא יינתן פטור מקורסי הכלכלה.

 ורק מקורסי חשבונאות. יינתן פטור אך

, בכלכלה בלבדבשנה"ל הראשונה ללימודיו במחלקה לכלכלה, הסטודנט ילמד קורסי שנה א' 
  בכלכלה וחשבונאות.ובשנה ב' ללימודיו ילמד קורסי שנה ב' 

תנאי קבלה לבוגרי החינוך החרדי

במוסד הגדרה של מועמד חרדי לצורך לימודים באוניברסיטה על פי המל"ג: מועמד שלמד 
 י"ב )גברים ונשים( –חינוך שמוגדר כחרדי במשרד החינוך, בגילאי התיכון ט' 

למועמד כזה נדרשים כל התנאים:

 ומעלה  450 –ציון מימד  .א

 ומעלה 112ציון כמותי במימד  .ב

 85יחידות לימוד בציון  4 –ציון במתמטיקה במכינה לחרדים  .ג

 ומעלה

 ומעלה 85 –ממוצע מכינה לחרדים     .ד

 ומעלה 85 –י"ר/אמיר"ם ציון באמ .ה

תארים מתקדמים

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

 .לחץ כאןהאינטרנט: 
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ביה"ס לתקשורת
 03-5317061טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

  לחץ כאןתר: א

109מיקום: לאוטרמן בנין 

מבוא

לימוד בהתאם לשאיפות המקצועיות והתחומים בהם תכניות ביה"ס לתקשורת מציע מגוון 

  .מתעניינים הלומדים. הלימודים לתואר הראשון נמשכים שלוש שנים

אילן( ניתן להתעדכן במגוון -אוניברסיטת בר -תקשורת בדף הפייסבוק של ביה"ס )ביה"ס ל

הכנסים, ימי העיון והסדנאות שביה"ס מקיים באורח שוטף, לעקוב אחר הודעות ולבחון 

 הצעות עבודה המתפרסמות לעתים תכופות.

כל מרצי בית הספר בעלי ניסיון רב במחקר ובהוראת תקשורת ברמה האקדמית וחלקם גם 

שיית התקשורת. רוב הקורסים הינם עיוניים, כמקובל באוניברסיטאות בעלי ניסיון מעשי בתע

בארץ, אולם תוכנית הלימודים כוללת גם קורסים מקצועיים וכמה קורסים המשלבים תיאוריה 

 ומעשה.

תואר ראשון
א. מבנה תכנית הלימודים

  שתי תכניות:לימודי תקשורת לתואר ראשון נלמדים במתכונת של 

 דו חוגי 

ם מקצוע דו חוגי נוסף מאחת ממחלקות האוניברסיטהבשילוב ע

 חוגי מובנה-דו

בשיתוף עם המחלקות הבאות:

 מדעי המדינה

 סוציולוגיה אנתרופולוגיה

 חינוך מיוחד/ייעוץ חינוכי/מנהיגות וניהול מערכות חינוך-חינוך

 מזרח תיכון

תנאי קבלה
 תעודת בגרות. .1

מבחן פסיכומטרי*. .2

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

 .לחץ כאן –האינטרנט 

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית /אמיר"םבמבחן אמי"ר 85ציון ו 98* מועמדים בעלי ממוצע בגרות 
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המחלקה למדעי המדינה

 03-5318578טל'  

 03-7384036פקס'  

 לחץ כאןאתר המחלקה: 

247, חדר 213מיקום: בנין 

 גב' ליאורה טלר

 לחץ כאןדוא"ל: 

מבוא

ין בינלאומי אילן, הנחשבת לאחת הטובות בישראל, רכשה מוניט-המחלקה למדעי המדינה בבר

התוכניות והרמה הגבוהה של  בתחומה בזכות איכות סגל ההוראה, המגוון הרחב של הקורסים,

 .הסטודנטים והבוגרים

לשלב את הלימודים עם מחלקות  ותמאפשר ןלתואר ראשון שחלק וש תכניותהמחלקה מציעה של

ביחסים הלימודים במחלקה מתמקדים בדמוקרטיה המערבית ובקשת של משטרים,  אחרות.

בינלאומיים, במחשבה מדינית, במינהל ובמדיניות ציבורית, בפוליטיקה ישראלית ועולמית ובסוגיות 

צבאיות ואסטרטגיות. במסלול החד חוגי למדעי המדינה ניתן להתמחות בצבא, אסטרטגיה וביטחון 

 .לאומי, כולל היסטוריה צבאית של המזרח התיכון

להעשיר את ידיעתו והבנתו של התלמיד בנושאים  הלימודים במחלקה למדעי המדינה באים

הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים ויישום התיאוריות שנלמדו לחיי היומיום ובהמשך דרכם 

 .לאחר סיום הלימודים

לימודי התואר השני והשלישי מכוונים לאפשר התמחות באחד מן התחומים העיקריים של 

 המקצוע.

אשוןתנאי קבלה ללימודי תואר ר

 למועמדים חדשים:

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי  .1

 קבלה ללא פסיכומטרי* .2

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה  /אמיר"םבבחינת אמי"ר 85וציון  98* מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

2פרק תנאי קבלה עמוד 

88

http://politics.biu.ac.il/
mailto:politics.ba@biu.ac.il


86

מבנה הלימודים

היקף:לימודי התואר הראשון במדעי המדינה נלמדים ב

   חד חוגי

הלימודים כוללים קורסים של מדעי המדינה תוך התמחות בתחומי צבא, אסטרטגיה וביטחון 

 לאומי. 

דו חוגי מובנה 

בשילוב עם המחלקות הסטוריה כללית, לימודי א"י, לימודי מזרח תיכון, תקשורת, סוציולוגיה, 

 קרימינולוגיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח.

חוגי -דו

.אשר מקיימות תכנית בהיקף דו חוגי שונות באוניברסיטהבשילוב עם המחלקות ה

ג קורסי החובה כוללים: -דו חוגי ודו חוגי מובנה בשנים א בהיקף

חברה, תרבות ופוליטיקה, מבוא לממשל ופוליטיקה, תולדות המחשבה המדינית, יסודות המשטר 

שב, קריאה מודרכת והפוליטיקה בישראל, סטטיסטיקה ושימושי מחשב, שיטות מחקר ושימושי מח

 וכתיבה אקדמית.

מבוא ליחסים בינלאומיים, אידיאולוגיות מודרניות ומבוא למנהל ציבורי.

נוסף לכך, על הסטודנט ללמוד בשנה השניה קורסי בחירה מתוך מגוון הקורסים המוצעים 

ך , ובשנה השלישית ירשם לקורסי בחירה נוספים ולסמינריונים מתותכניתבתחומים השונים של ה

 .תכניתמגוון הסמינריונים המוצעים בתחומים השונים של ה

 במחלקה מתקיימים גם לימודים מתקדמים לתואר שני ושלישי. 

לחץ כאןפרטים נוספים בעניין לימודי המשך ניתן לפנות לאוריאן יחזקאל, שולי זרוק: 
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המחלקה לקרימינולוגיה
 03-5318221/41טל' 

 לחץ כאןמייל:       

לחץ כאן –לאתר המחלקה   

422, חדר 213מיקום: בנין 

מבוא

לימודי התואר הראשון נועדו להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומחקרי בתחום הפשיעה 

והסטייה בהתבסס על אספקטים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. הקרימינולוגיה, למותר 

נהגות לציין, אינה עוסקת רק במקורות הסטייה אלא גם בדרכי ההתמודדות עם דפוסי הת

 סוטה, ומשום כך חלק מתוכנית הלימודים מתמקד במנגנוני הענישה, השיקום והטיפול.

בין הנושאים הנלמדים: אלימות, סמים, פשיעה, ענישה, קורבנות, מדע פורנזי, עבריינות מין, 

שיקום עבריינים, עבריינות ושיקום בקרב בני נוער, התמכרויות, אמת ושקר, כליאה ובתי 

 סוהר ועוד.

נאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים:ת

קיימים במחלקה לקרימינולוגיה שני ערוצי קבלה:

 ממוצע ציוני בגרות וציון פסיכומטרי .1

באתר  ה" המצויהערכת סיכויי קבלה" טבלהניתן להעריך את סיכויי הקבלה ב

 ינטרנט של האוניברסיטה.הא

 ומעלה  )ללא ציון פסיכומטרי(. 98ממוצע ציוני בגרות  .2

 המתקבלים בתנאי קבלה ע"פ ערוץ זה, חייבים בבחינות מיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם

 .85בציון 

סטודנטים הלומדים במחלקות אחרות המבקשים לעבור ללמוד במחלקה לקרימינולוגיה 

 תלמידים ויידונו על פי הקריטריונים הבאים: לקבלת דוריגישו את בקשתם למ

תעודת בגרות וציון פסיכומטרי .א

 הישגיהם האקדמיים .ב

 מקום פנוי במחלקה .ג

מבנה הלימודים

.חוגי -דו , מובנה חוגי -דו חד חוגי,  בשלש מהתכניות הבאות: קרימינולוגיה ללמוד ניתן

 שלוש שנים והם כוללים: -משך הלימודים 

 הקרימינולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ענישה ומשפטיםקורסי מבוא בתחומי  .1
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קורסי חובה בתחום הקרימינולוגיה, כגון: ויקטימולוגיה, עבריינות נוער,  .2

 פסיכופתולוגיה, התמכרויות, אלימות פוליטית, סטיה חברתית

קורסי מתודולוגיה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר .3

 קורסי בחירה .4

 סמינריון עיוני .5

 סמינריון מחקרי .6

חד חוגי בהיקף 

הלימודים בשנה ב' כוללים "אשכול . לימודים בקרימינולוגיה בלבד, ללא מקצוע נוסף

 פרקטיקום" הכולל:

 הכשרה מעשית עבודה בשטח-פרקטיקום מעשי 

 הדרכה באוניברסיטה   -פרקטיקום תיאורטי 

 כתיבת עבודה עיונית  -סמינריון אישי 

קות הבאות:עם המחל בשילובחוגי מובנה לתואר -דו

  לימודי המזרח התיכון

  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  מדעי המדינה

 חינוך מיוחד / ייעוץ חינוכי  -ביה"ס לחינוך

  אומנות יהודית

 חוגי -דו

שקיימת אצלה תכנית בהיקף דו חוגי. בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

: "תיאוריות בקרימינולוגיה", "תורת הענישה א" ו"תורת בקורסים הבאים 70ציון עובר  .1

 הענישה ב". 

בקורס "מבוא לפסיכולוגיה" 60ציון עובר  .2

( ומבקש להמשיך 2-ו 1סטודנט שלא השיג זאת בתום שנה א' ללימודיו )בסעיפים  .3

בלימודיו במחלקה לקרימינולוגיה, יצטרך לחזור על קורסים אלה ולא יוכל להירשם לאף 

 שנה ב' או ג' בקרימינולוגיה.קורס של 

תארים מתקדמים

 ובאתרפרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 האינטרנט.
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המחלקה לניהול

 03-5318276טל': 

 לחץ כאןקה: המחל אתר

301, חדר 3, קומה 605מיקום: בנין 

 ניהול טכנולוגיה 

מבוא

טכנולוגיה כוללת בתוכה שימוש במערכות מחשב ומערכות מידע מתאימות, מכשור מתקדם, 

ארגון, גם כזה שלא  שרתי אינטרנט, טלפוניה קווית וסלולרית, כלי רכב, רובוטיקה ועוד. כל

מפתח או מייצר טכנולוגיה, עושה בה שימוש. ניהול תהליך הרכש וההטמעה של הכלים 

הטכנולוגיים המתאימים ביותר בהתאם לסוג הארגון ותקציבו דורש ידע. גם תהליך ייצור 

הטכנולוגיה ופיתוח טכנולוגיות חדשות מצריך יכולת ניהולית וידע בתחומים אלו, כך שמנהל 

נולוגיה יוכל לנצח על כל התהליך ומרכיביו, מהפיתוח ועד השיווק לצרכן. הקורסים הטכ

המגוונים בתואר והאינטגרציה ביניהם, מספקים את הידע הדרוש לניהול טכנולוגיה הן בארגון 

שעושה  שימוש בטכנולוגיות קיימות, והן בארגון שיוזם ומפתח טכנולוגיות חדשות. בתואר 

חד כדי להקנות צורת הסתכלות רחבה וידע מקיף כדי לעזור לחברות, קורסים שפותחו במיו

ארגונים ותאגידים למצות את הפוטנציאל העסקי שלהם על ידי ניהול מושכל של הטכנולוגיה, 

וניהול נכון של סביבת הפיתוח. נושאים ייחודיים לניהול טכנולוגיה ילמדו בעזרת מרצים בעלי 

רחישים מהתעשייה. בוגר התכנית ייצא עם ידע ייחודי, ניסיון מעשי בתחום, שינתחו גם ת

 שימושי ועדכני ויוכל באמצעותו לתרום לכל ארגון בניהול הטכנולוגיות.

תואר ראשון 

 נושאי הלימוד מתמקדים בחמישה תחומים:

מקצועות יסוד: מתמטיקה, סטטיסטיקה, חקר ביצועים, התנהגות אירגונית.

גיה: שיפור ביצועים בעולם טכנולוגי, מחקר ופיתוח תעשייתי, נושאים ייחודיים לניהול טכנולו

ניהול סיכונים טכנולוגים, מידענות, ניהול חברות הזנק, רישום פטנטים, שיווק בינלאומי, 

היבטים משפטיים בחברה לפיתוח טכנולוגיות, מערכות תומכות החלטה ממוחשבות )פיתוח 

 תו ועוד.ושימוש(, מסחר אלקטרוני ומינוף החברה באמצעו

מקצועות ליבה לוגיסטיים: יסודות המלאי, ניהול התפעול והיצור, ניהול מערכות לוגיסטיות. 

 .erpמערכות מידע: מערכות מידע טכנולוגיות, 

 כלכלה: מבוא למיקרו ומאקרו כלכלה, ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה.

ואר על מקרה אמיתי. סמינר מסכם: קורס שנתי בו הסטודנטים יישמו את הידע הנרכש בת

חלק זה של התואר בהדרכה צמודה של המרצים מטרתו לתת לסטודנט נסיון ראשוני מעשי 

 בתחום.

חוגי בלבד.-חד בהיקףהלימודים בניהול טכנולוגיה נלמדים 
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 ניהול לוגיסטיקה )ע"ש משפחת לבנת(

 מבוא

הלוגיסטיקה אחראית לוגיסטיקה היא תורת ניהול החומר והשירותים הנילווים אליו בארגון. 

לספק לליבת הייצור של הארגון את החומר )מלאים ותשתיות ייצור פיזיות( והשירותים 

הנלווים אליו באיכות, בכמות, במקום, בזמן ובעלות הנדרשים. כל ארגון שהוא )יצרני, ציבורי, 

פיננסי וכל ארגון אחר( עושה שימוש במשאבים ובתהליכים. הניצול המיטבי של משאבי 

 היא הלוגיסטיקה.  –ארגון בתהליכים השונים המתנהלים בו ה

הלימודים לתואר בניהול לוגיסטיקה נועדו להקנות לסטודנטים הבנה אקדמית ומקצועית 

 כוללת בתחומי ניהול ותפעול מערכות לוגיסטיות וכלכלה. 

 תואר ראשון 

 נושאי הלימוד מתמקדים בארבעה תחומים:

 יסטיקה, חקר ביצועים.מקצועות  יסוד: מתמטיקה, סטט

מקצועות ליבה לוגיסטיים: יסודות הלוגיסטיקה, ניהול רכש ומלאי, תובלה ושינוע, תמיכה 

 לוגיסטית משולבת.

 .erpמערכות מידע: מערכות מידע ניהוליות, יישומי מערכות מידע לוגיסטיות, 

 לה, מימון.כלכלה: מבוא למיקרו ומאקרו כלכלה, תאוריות ויישומים במיקרו ובמאקרו כלכ

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.

 :שלשת האפשרויות הבאותהלימודים בניהול לוגיסטיקה נלמדים באחת מ

 . חוגי-ימודי מידע, או דומובנה עם ל חוגיחוגי, דו -חד

 תנאי קבלה למועמדים חדשים לתואר ראשון במחלקה לניהול:

 .(יחידות ומעלה באנגלית 4כולל בגרות של )תעודת בגרות,  .1

בפרק  85מבחן כניסה פסיכומטרי )לא יאוחר ממועד מרץ/אפריל(, ציון מינימלי של  .2

 האנגלית.

 .עמידה בשקלול הקבלה של המחלקה .3

ומעלה, פטורים ממבחן פסיכומטרי,  100מוצע בגרות משוקלל של מועמדים בעלי מ .4

 ם."באנגלית בבחינת אמי"ר או אמיר 85ובלבד שישיגו ציון מינימום של 

 תארים מתקדמים

במחלקה קיימת אפשרות למסלול ישיר לתואר שני לתלמידים מצטיינים, וכן לימודי המשך 

 האינטרנט.לתואר שני ושלישי.  פרטים נוספים במחלקה ובאתר 

מידע נוסף ניתן לקבל גם באתר האינטרנט של המחלקה לניהול ובאתר האינטרנט של 

 . לחץ כאןהאוניברסיטה: 
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החוג המשולב למדעי החברה
 03-5317010טל' 

 03-7384039פקס' 

 חץ כאןלאתר החוג המשולב: 

  לחץ כאןדוא"ל: 

302, חדר 3, קומה 605מיקום: בנין שטרן 

מבוא

לחוג שלוש מטרות עיקריות:

להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ותיאוריות בסיסיות במגוון התחומים של מדעי  .1

 ההתנהגות.

באופן אמפירי תיאוריות מתחום מדעי להשתמש בכלים מדעיים על מנת ליישם  .2

 ההתנהגות אשר רלבנטיות להוויה החברתית הישראלית.

לעודד חשיבה וניתוח בין תחומי )אינטרדיסיפלינרי( של הבעיות החברתיות, הכלכליות  .3

 והפוליטיות.

תנאי קבלה למועמדים 

 תעודת בגרות. .1

מבחן כניסה פסיכומטרי*. .2

מדעי החברה, יציין בטופס ההרשמה באיזה מועמד המבקש להתקבל לחוג המשולב ל

 ., בתכנית ניהול משאבי אנוש**תכנית ברצונו להתמחות: בתכנית הפרט, בתכנית הכלל

 ** פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים
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תכניות הלימוד

*בלבד. חד חוגי בהיקףכל התכניות בחוג נלמדים 

ולחקור את תיפקודו של היחיד  נועד להקנות לסטודנטים יכולת להבין - תכנית הפרט .1

מתוך ראיה כוללת, ושילוב של מדעים שיש להם קשר ישיר או קרוב לנושא זה. בהתאם 

  לכך התכנית משלבת לימודים בתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה והסוציולוגיה.

נועד להקנות לסטודנטים ראיה אינטגרטיבית בהבנה ובחקר תהליכים  - תכנית הכלל .2

כמו כן התכנית מקנה יכולת ישום דרכי חשיבה, שיטות מחקר וניתוח  חברתיים.

תהליכים בינתחומים שונים והצעת פתרונות מקיפה. הלימודים משלבים קורסים 

 בכלכלה, סוציולוגיה, מדעי המדינה וניהול.

תכנית לניהול משאבי אנוש עוסקת בחקר ההון האנושי  -תכנית ניהול משאבי אנוש .3

ת בתהליכי ניהול הקשורים לראיון וגיוס אנשים, הכוונתם ופיתוחם, בארגונים, ומתמקד

דאגה לרווחתם וניהולם באופן אנושי ובהלימה עם צרכי הארגון. המסגרת הינה 

אקדמית, המקדמת מקצועיות מחקרית באמצעות הקניית מיומנויות וידע המקדמים 

.חשיבה ביקורתית ויכולת לבצע מחקרים אקדמיים

יא בתחום מדעי החברה, המגמות ינתנו בנספח נפרד למעט תכנית *תעודת התואר ה

 ניהול משאבי אנוש.

הענקת התואר בניהול משאבי אנוש מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה  /אמיר"םבבחינת אמי"ר 85ציון ו 98*מועמדים לתכנית  פרט /כלל בעלי ממוצע בגרות 

 2תנאי קבלה עמוד  פרק

פטורים מבחינת הכניסה  /אמיר"םבבחינת אמי"ר 85ציון ו 103*מועמדים לתכנית  ניהול משאבי אנוש בעלי ממוצע בגרות  

 2הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד 
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המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

03-7384033פקס:  03-5318340/1טל': 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר המחלקה: 

 , קומה ג'213מיקום: בנין מכסיקו 

מבוא

הלימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, 

כותו והתפתחותו חברתיים, תכנוניים ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על אי

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 זו. 

ם במחלקה לגאוגרפיה וסביבה נותנים מענה לצרכים אלה, והם מתמקדים בשלושה הלימודי

תחומים: המרחב והמבנה הפיסי; המרחב וההשלכות הכלכליות, החברתיות, התכנוניות, 

ההיסטוריות והתרבותיות על עיצובו; כלים לבחינת שני התחומים והיחסים ביניהם באמצעות 

. הלימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתייחדים חישה מרחוק ומערכות מידע גאוגרפיות

 בשילוב הדוק בין שלושת התחומים ועל ידי כך מרחיבים את אפשרויות ההוראה והמחקר.

במחלקה מעבדות מתקדמות העוסקות בגאומורפולוגיה וקרקע, חישה מרחוק ומערכות מידע 

נטים לרכוש מיומנויות גאוגרפיות, ואיזוטופים רדיואקטיביים. מעבדות אלו מאפשרות לסטוד

עבודה מחקרית עם מכשור חדיש. כמו כן, עומדים לרשות תלמידי המחלקה מחשבים 

 לשימוש שוטף. 

ההוראה והמחקר במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מלווים בסיורים וסדנאות שהם חלק ממחקר 

 שדה המאפיין את מקצוע הגאוגרפיה והסביבה.

ה להקנות לסטודנטים את המידע ואת הידע במחלקה לגאוגרפיה וסביב 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. 

בגוניות מקדמת תחום הלימוד גאוגרפיה וסביבה מאופיין ברבגוניות. הר – המקצוע ומאפייניו

מפגש בין הנושאים השונים ומייחדת את הלימוד והמחקר במחלקה לגאוגרפיה וסביבה. כמו 

כן, ההתמחות הרבגונית מאפשרת לסטודנטים הלומדים וחוקרים בתחומי לימוד אחרים כמו 

היסטוריה ולימודי ארץ ישראל, מדעי ההתנהגות, משפטים, תכנון, כלכלה, תיירות, מדעי 

עים המדויקים להרחיב ולהשלים ידע. ללימודים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה הטבע והמד

 –היבטים יישומיים הפותחים בפני בוגרי המחלקה אפשרויות תעסוקה במגזר הציבורי 

במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במוסדות חינוך, ברשויות התכנון, במוסדות הנשענים 

 גזר הפרטי.על ניתוח ויישום שיטות מידע מתקדמות ובמ
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תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:

תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית*.

לסטודנטים ותיקים:

תכנית המבקשים להתקבל לחוגי -דו היקףסטודנטים במחלקה לגאוגרפיה וסביבה ב .1

 ומעלה. 70קורסים לפחות, וממוצע ציוניהם  5: בתנאי שלמדו חד חוגי בהיקף

נטים במחלקות אחרות המבקשים להתקבל למחלקה לגאוגרפיה וסביבה, על סטוד .2

 לעמוד בדרישה כנ"ל.

מבנה הלימודים

:תכניות לימודי התואר ראשון במחלקה לגאוגרפיה וסביבה מתקיימים בשלוש

 חוגי   -חד  .1

היא להעניק ידע והתמחות מורחבים במגוון הנושאים  וז תכניתמטרת הלימודים ב

 הנלמדים במחלקה. 

שתי התמחויות: התמחות "נוף וסביבה" או התמחות "חברה  תמאפשר התכנית

 וסביבה".

 -חוגי מובנה -דו .2

-עם מספר מחלקות: המחלקה ללימודי ארץ משולבתחוגי מובנה -דו תכנית בהיקף

ישראל וארכיאולוגיה, תולדות ישראל, אומנות יהודית, הסטוריה כללית, לימודים 

 התלמיד ילמד בשתי המחלקות בהיקף שעות מופחת.יכון. קלאסיים, ולימודי המזרח הת

שתי התמחויות: התמחות "נוף וסביבה" או התמחות "חברה  תמאפשר וז תכנית

 וסביבה".

  -חוגי   -דו .3

חוגי ממחלקה אחרת באוניברסיטה. -בצירוף עם דו

שתי התמחויות: התמחות "נוף וסביבה" או התמחות "חברה  תמאפשר תכנית זו

 .וסביבה"

סדנאות וסיורים לימודיים

תלמידי המחלקה חייבים במהלך לימודיהם להשתתף בסדנאות וסיורים שהם חלק בלתי 

 נפרד מתכנית הלימודים. 
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תארים מתקדמים

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

 נוספים במזכירות ובאתר המחלקה.

במחלקה לגאוגרפיה וסביבה  לימודי תעודת הוראה

לימודי הגאוגרפיה וסביבה תופסים חלק מכובד מתוכנית הלימודים במספר רב של בתי ספר 

ברחבי הארץ. תלמידי המחלקה יכולים להירשם לתוכנית להכשרת מורים ולקבל תעודת 

הוראה בגאוגרפיה וסביבה. ניתן להתחיל לימודי תעודת הוראה בשנה השניה ללימודי תואר 

ראשון )מותנה במספר הסטודנטים(. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה להכשרת מורים 

 .03-5318442בטלפון: 

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד  /אמיר"םבבחינת אמי"ר 85וציון  95* מועמדים בעלי ממוצע בגרות 

2 
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בית הספר לעבודה סוציאלית

 וייספלדע"ש לואיס וגבי 

 03-5318280טל' 

 03-7384042פקס' 

 לחץ כאןאתר: 

 לחץ כאןדוא"ל: 

120, חדר 1, קומה 213מיקום: בנין 

בוגר בעבודה סוציאלית –תואר ראשון 

ן מתפרסים על פני שלוש שנים והם מכוונים לאפשר לימודי עבודה סוציאלית בתואר הראשו

 לסטודנטים לפתח זהות מקצועית כעובדים סוציאליים.

מטרת הלימודים היא להקנות ידע תאורטי בסיסי במדעי החברה והרוח והכשרה מקצועית, 

שיכשירו את הסטודנטים לעבודה עם אוכלוסיות שונות בשרותי הרווחה, הבריאות והחינוך. 

לטפח חשיבה ביקורתית בונה ולפתח מיומנות  מודים מיועדת להקנות ידע,תכנית הלי

מקצועית, המבוססת על ערכי המקצוע באמצעותם יוכלו הסטודנטים לתת מענה הולם לצורכי 

 האוכלוסיה הנזקקת לשירותיהם. 

הלימודים מבוססים על שלושה יסודות, כאשר בכל  אחד מהם מושם דגש על ערכי המקצוע 

 ת ומעורבות חברתית:ועל אחריו

: במסגרת זו נלמדות תיאוריות המקנות הבנה וניתוח של פרט, של קבוצה, של תיאוריה .1

 משפחה, של קהילה ושל חברה.

א. במסגרת שיעורי המתודה לומדים הסטודנטים ליישם את החומר  :פרקטיקה .2

התיאורטי הלכה למעשה במטרה ליצור אינטגרציה בין התיאוריה לבין 

יקה. הסטודנטים רוכשים מיומנויות איבחון, טיפול והערכת הפרקט

 התערבויות ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה.

ב. במסגרת ההכשרה המקצועית מתנסים הסטודנטים, בהתערבויות  

 מקצועיות בהדרכה צמודה.

: במסגרת זו לומדים הסטודנטים להכיר שיטות מחקר וכלי מחקר, שיאפשרו להם מחקר .3

 הצרכים של מגוון האוכלוסיות ומגוון שיטות התערבות.את הערכת 

קבוצתית או -תכנית הלימודים מורכבת משתי מתודות בכיתה ובשדה: עבודה פרטנית

 קבוצתית.-עבודה קהילתית
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 תנאי קבלה:

 אפריל(.מרץ/תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי )עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד 

יהיה בית הספר רשאי לזמן חלק מהמועמדים לראיון  כחלק מבדיקת ההתאמה של המועמדים

 אישי/קבוצתי.

 .ראיון אישי במחלקהב חייבים +30מועמדים בוגרי מכינות ייעודיות ומכינה 

ומעלה ובכפוף  85תתאפשר קבלה על בסיס תואר ראשון בממוצע  במקרים חריגים

 .לראיון אישי/קבוצתי

 דרישות הלימודים:

 , לאחר שיעמוד בהצלחה בדרישות הבאות:התואר ב.א. יוענק לסטודנט

 כולל הכשרה מקצועית בשדההשלמת דרישות כל התוכנית  א.

התקדמות מניחה את הדעת בהתפתחות האישית, בהתאם לערכים ולדרישות של  ב.

 הפרקטיקה המעשית.

השלמת החובות והדרישות המפורטות בתקנון ביה"ס לעבודה סוציאלית. זאת, בנוסף  ג.

 נהלים המחייבים של האוניברסיטה. לדרישות ול

 הכשרה מעשית: 

יום בשבוע;  –החל מהשנה הראשונה משובצים הסטודנטים להכשרה מקצועית )שנה א' 

 יומיים בשבוע(. –ג' -שנים ב'

מטרת ההכשרה המקצועית היא לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי למקצוע העבודה 

 הסוציאלית,

 ההכשרה המקצועית מתבצעת במגוון רחב של שירותיםבמקביל ללימודים התיאורטיים. 

 חולים, פנימיות, מרפאות לבריאות הנפש, התמכרויות,-ותחומים, כגון:שרותי רווחה, בתי

 ספר ועוד.-מרכזים למניעת אלימות, שירותי מבחן למבוגרים ולנוער, בתי

 נוהסטודנטים משתלבים בשירות ומקבלים הדרכה קבועה אחת לשבוע ע"י עו"ס שהי

 מדריך מוסמך של ביה"ס לעו"ס.

 

תכנית משולבת: תואר בוגר במשפטים ותואר בוגר  –תואר ראשון 

 בעבודה סוציאלית

הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית מקיימים תכנית לימודים משולבת 
( ותואר בוגר LL.Mאשר תקנה למי שיעמוד בה בהצלחה תואר בוגר במשפטים )

 (. שני המקצועות נלמדים כמקצועות מורחבים.BSWבעבודה סוציאלית )
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תנאי קבלה:
על הסטודנטים הנרשמים לתכנית המשולבת לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה 

למשפטים ושל ביה"ס לעבודה סוציאלית.

מבנה התכנית:
בשנת הלימודים הראשונה ילמדו הסטודנטים בפקולטה למשפטים וכן ארבעה 

ה סוציאלית.קורסים בביה"ס לעבוד
ישלבו הסטודנטים לימודי  החל משנת הלימודים השנייה ועד תום השנה הרביעית 

משפטים ולימודי עבודה סוציאלית.
לימודי עבודה סוציאלית מתקיימים יומיים בשבוע בקמפוס ויומיים בשבוע במסגרת 

הכשרה מקצועית בשדה.
: ארבע שנים.משך הלימודים 

האינטרנט של ביה"ס לעבודה  באתראו  03-5318280ראשון: טל' לפרטים נוספים על התואר ה

 סוציאלית

תארים מתקדמים

המחלקה מקיימת לימודים לתארים מתקדמים.פרטים נוספים במחלקה ובאתר האינטרנט:

 לחץ כאןתואר שני: 

 לחץ כאןתכנית השלמה לתואר שני לבעלי תארים בתחומים אחרים: 

 לחץ כאןתואר שלישי:  

 לבצע שינויים בתכנית הלימודים. בית הספר לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות
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בית הספר לחינוך

 03-5318469טל' 

 03-7384029פקס' 

 לחץ כאןאו  לחץ כאןמייל: 

 לחץ כאן-לאתר המחלקה 

219, חדר 2, קומה 905מיקום: בנין חינוך ע"ש יוסף בן שמעון 

מבוא

 בבית הספר לחינוך קיימים חוגי הלימוד הבאים:

חד, מנהיגות וניהול בשלוש תוכניות: יעוץ חינוכי, חינוך מיותואר ראשון בחינוך   .1

 ערכות חינוך.מ

 ת הוראה.הכשרת מורים: תעוד  .2

 לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה הכשרה לקראת קבלת תעודת הוראה     

 מורים והדרכה השתלמותהיחידה ל.3

 מטרות התוכניות בתואר ראשון בבית הספר לחינוך

 להקנות לסטודנט ידע בתחום החנוך בהתאם לתוכנית הלימודים שבא הוא לומד .א

 החינוך השונים.להכשיר את הסטודנט למילוי תפקידים בתחומי  .ב

 להכשיר את הסטודנט לעיון ולמחקר בתחומי החינוך השונים. .ג

 :למועמדים חדשיםתנאי הקבלה 

 85בציון  ומבחן אמי"ר/אמיר"ם תעודת בגרות*  .1

 תעודת בגרות ופסיכומטרי .2

כל הסטודנטים בכל המגמות יחויבו בשנת הלימוד הראשונה להשתתף במספר קורסים, אשר 

 ומעלה מהווה תנאי להמשך הלימודים בביה"ס לחינוך. 66ההצלחה בהם בציון של 

לגבי התאמת הסטודנט להוראה. תכניתההוראה תידרש חוות דעת של ראש ה תכניותב

-03, שרית עמיאל 03-5318469יועצת תואר ראשון  –לפרטים נוספים: גב' ענת אמסלם 

 לחץ כאןאו במייל:  5318439

חינוך מסלול /  98בעלי ממוצע בגרות  מנהיגות וניהול מערכות חינוךמסלול  / 103בעלי ממוצע בגרות  ייעוץ חינוכי* מועמדים למסלול 

. )יתכנו שינויים בחתך 2טורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמוד פ 104בעלי ממוצע בגרות  מיוחד

 ("בשפהקבלה לשנת ת
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לסטודנטים ותיקים: 

יבדקו הישגיהם הלימודיים  -נוסף לבדיקת ציוני תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטרית 

 באוניברסיטה. 

ומעלה בלימודיהם האוניברסיטאיים )בהתאם למגמה המבוקשת(. 85-95נדרש ממוצע 

פר מערכת תנאי הלימוד בביה"ס לחינוך מתקיימים בכפוף לתקנות ולנהלים המפורטים בס

 שעות.

מבנה הלימודים

מגמות ההתמחות:

מועמד ללימודים בביה"ס  מובנה.חוגי או דו  חוגי-דו שתי תכניות:ניתן ללמוד בביה"ס לחינוך ב

 לחינוך חייב לציין בטופס ההרשמה את מגמת הלימודים המבוקשת כפי שמפורט להלן;

מובנה חוגידו  .1

 נלמד עם הצרופים הבאים: 

בשילוב עם המחלקות: אומנות יהודית, תנ"ך,  מובנה חוגיול מערכות חינוך דו מנהיגות וניה

 תלמוד, תושבע"פ, תולדות ישראל ויהדות זמננו סוציולוגיה ותקשורת. 

דות תנ"ך, תלמוד, תול בשילוב עם המחלקות: אומנות יהודית, מובנהחוגי חינוך יעוץ דו 

 ציולוגיה, פסיכולוגיה ולימודי א"י.ישראל ויהדות זמננו, תקשורת ,קרימינולוגיה, סו

 אומנות יהודית ,בשילוב עם המחלקות: קרימינולגיה, תקשורת מובנה חוגיחינוך מיוחד דו 

 .ופסיכולוגיה

חוגידו  .2

במגמות חוגי דו  היקףבכל מחלקה אחרת שמקיימת  פתנוס תכניתלסטודנטים שיבחרו  

 הבאות:

ן ללמוד בו תעודת הוראה, הכשרה מקצועית מומלץ לשלב עם מקצוע שנית -ייעוץ חינוכי .1

 לתואר ראשון ושני.

מומלץ לשלב עם מקצוע שניתן ללמוד בו לתעודת  -מנהיגות וניהול מערכות חינוך .2

 הוראה.

פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, : הבאות בלבד ניתן לשלב עם המחלקות -חינוך מיוחד .3

 ישראל. תקשורת, אומנות יהודית, תנ"ך, הסטוריה כללית ותולדות

תארים מתקדמים

 ובאתרפרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 האינטרנט.
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 היחידה לפיתוח מקצועי

 בית הספר לחינוך

 קורסי השתלמות והעשרה למורים ולציבור הרחב

 03-5318445/6טל' 

 מקנים תואר אקדמי( ינםא)הלימודים 

היחידה לפיתוח מקצועי מקיימת באוניברסיטת בר אילן, מגוון רחב של קורסים והשתלמויות 

 הפותחים עולמות ידע מרתקים. 

 ההשתלמויות מיועדות לעובדי הוראה, אוכלוסיות מתמחות ולקהל הרחב.

 לימודי תעודה

כשרת מומחים להוראה מתקנת גישור, גישור משפחתי, הנחיית קבוצות, ייעוץ ארגוני, ה

במתמטיקה ובשפה האנגלית, הוראת תרגום בביה"ס התיכון, תיאטרון פלייבק, ביבליותרפיה, 

הכשרת מנחים התנהגותיים חינוכיים במערכת החינוך ובמשפחה, הכשרת מומחים להוראה 

ו, הכשרת מומחים -מתקנת מוכנות לכיתה א', הכשרת מומחים להוראה מתקנת בכיתות א

, פסיכותרפיה לאנשי NLPוראה מתקנת לתלמידי חט"ב ותיכון, מסלול הכשרת מטפלי לה

 חינוך.

 לימודי תעודה -אימון

אישיים וקבוצתיים, הכשרת מאמנים אישיים ועסקיים, לימודים מתקדמים  הכשרת מאמנים

, כלים באימון ילדים, מאמני ביופידבק ADHD-למאמנים: אימון לבעלי לקויות למידה ו

 ופידבק.ונויר

 פיתוח אישי מקצועי

 תזונה נבונה וחינוך לאורח חיים בריא, מטיילים בארץ ישראל.
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למידה מתוקשבת

פיתוח הזהות להעצמה אישית ולהעצמת מתבגרים,  -קורסים מתוקשבים: בדרך לזהות

כדרך חיים, חוכמת  ACTיישום גישות הקשיבות וה  -השינוי מתחיל במחשבה, פשוט להיות

אלוג מתבונן,האומנות להתמודד:פיתוח גמישות פסיכולוגית,לאכול נבון ולהיות הקשיבות, די

מיתוסים מול עובדות, פרקי  -בריא, קידום הבריאות לשיפור הלמידה וההתנהגות, סמים

 אבות.

 רוב הקורסים מוכרים לגמול עובדי הוראה ולמורים בשנת שבתון.

 המרצים ביחידה לפיתוח מקצועי הם מומחים בתחומם

.ורסים מתקיימים בשעות הבוקר וחלקם בשעות אחה"צ בכל ימות השבועהק

פרטים והרשמה:

צוות עובדי היחידה ישמח להעניק לך סיוע  בבחירת הקורסים ועריכת תכנית ההשתלמות. 

 תכנית הלימודים לשנה"ל הבאה מפורסמת באתר היחידה

 אילן,-ברסיטת בר)החל מחודש מאי(: היחידה לפיתוח מקצועי, ביה"ס לחינוך, אוני

 .5290002גן -רמת

03-5349532פקס:  03-5318445טל' 

 פרטים נוספים והרשמה:

 לחץ כאןאתר היחידה: 

 לחץ כאןמייל: 
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משפטים

 03-5318415טל' 

 לחץ כאן  דוא"ל:

 ץ כאןלחאתר: 

105, חדר 1, קומה 305מיקום: בניין 

תנאי קבלה .1

קבלה לשנה א' 1.1
תנאי קבלה .א

לפקולטה למשפטים יתקבלו המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי 

 רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול ממוחשב של המרכיבים האלה:הרישום. 

 א. ממוצע ציוני הבגרות.

בבחינה הפסיכומטרית מהווה רף מינימום  600ב. הציון בבחינה הפסיכומטרית. ציון 

לרישום אך אינו מהווה רף קבלה ועל המועמד לעמוד בחתך הקבלה ובתנאי הקבלה 

 הנדרשים.

 קבלה לאחר מעבר קורס קדם .ב

מועמדים שציונם המשוקלל מסווג אותם לקבוצת"קורס קדם", יוכלו להירשם לקורס 

שיתקיים במהלך הקיץ. מועמדים שישתתפו במלוא מפגשי הקורס ואשר יעמדו בהצלחה 

 במבחן סיום הקורס יוכלו להתקבל לפקולטה למשפטים.

  מועמדים חרדים/יות .ג

 ם המצטברים כדלקמן:יוכל להגיש מועמדות ללימודי תואר ראשון לפי התנאי
חרדי לצורך לימודים באוניברסיטה על פי המל"ג הנו מועמד שלמד במוסד חינוך  .א

 י"ב )גברים ונשים( –שמוגדר כחרדי במשרד החינוך, בגילאי התיכון ט' 

תעודת בגרות רגילה או בגרות מותאמת של מכון סאלד או ציונים במכינה  .ב

 85יח"ל בציון  4לית ברמה של לפחות, כולל אנג 85האוניברסיטאית בממוצע 

 לפחות.

לפחות בפרק האנגלית בפסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם . מועמד  90ציון  –אנגלית  .ג

 ששפת האם שלו היא אנגלית, פטור מדרישה זו.

לפחות בתחום החשיבה  110לפחות או ציון  100מבחן יע"ל בציון  –עברית  .ד

בגרות או בגרות מותאמת של המילולית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד בעל תעודת 

 מכון סאלד פטור מדרישה זו.

 ריאיון אישי. .ה

  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה .ד

ללימודים  מעבר לאפיק תוכנית מציעות הפתוחה והאוניברסיטה למשפטים הפקולטה

 שהתחילו למועמדים מיועד המעבר ראשון. אפיק לתואר אילן בבר למשפטים בפקולטה

פ "באו הראשון הרלוונטי הקורס לימוד תחילת מיום שנים -5 מ ריאוח לא את הלימודים

 .האחרון הרלוונטי הקורס את פ"באו סיומו מאז יאוחר משנתיים ולא

 להגיש מועמדות ללימודי תואר ראשון לפי התנאים המצטברים כדלקמן: ומועמדים יוכל

 . 90ויסיימו בממוצע  ההקבלות בטבלת הקורסים רשימת את למדו א.

 . )להציג אישור או"פ פ )יש"באו הלימוד בקבוצת העליונים 10% ברף לעמוד יהםעל ב.
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 אינם שמהם החובה קורסי את להשלים חייבים לפקולטה, יהיו  שיתקבלו סטודנטים

   .בפקולטה ללימודיהם הראשונה השנה במהלך ,פטורים

קבלה לשנה מתקדמת 1.2
 .בלבד ייההשנ הלימודים לשנת אפשרית מתקדמת לשנה סטודנט קבלת .א

 למשפטים בפקולטה שלמד למועמד ורק אך תתאפשר מתקדמת לשנה קבלה .ב

 להשכלה המועצה ידי על המוכרת בארץ למשפטים במכללה או באוניברסיטה אחרת

 על מוכרים אינם ל"בחו באוניברסיטאות למשפטים בפקולטות לימודים חלקיים .גבוהה

 .מתקדמת לשנה לעניין קבלה הפקולטה ידי

 :הבאים מהתנאים באחד הוא עומד  אם להתקבל כליו מועמד .ג

 87. מעל ציוניו וממוצע לפקולטה הרגילים הקבלה בתנאי עמד המועמד  

 אקדמי במוסד במשפטים הראשונה הלימודים בשנת ציונים ממוצע בעל המועמד 

 של העליונים 5% ב מיקומו על רשמי אישור הציג ובנוסף לפחות 90 אחר של

 .לפחות 600 של פסיכומטרי ציון והוא בעל הכיתה

קבלה הודעת 1.3
.תלמידים לקבלתדור מהמ קבלה הודעת יקבלו למשפטים לפקולטה שיתקבלו א.  מועמדים

 במועד הפקולטה למזכירות בכתב העברת אישור לאחר רק סופית יאושר הקבלה ב. הליך

 .שיידרש

.חלקית בתוכנית ללמוד המבקשים תלמידים לפקולטה יתקבלו לא 1.4

.שלא מן המניין תלמידים לפקולטה קבלוית לא 1.5

מבנה הלימודים לתואר הראשון .2
הלימודים לתואר הראשון מתקיימים ברציפות במסגרת תוכנית מלאה בלבד ואין  .א

אפשרות לתוכנית חלקית. תוכנית הלימודים נקבעת על ידי ועדת תוכניות ומינויים של 

ועות בחירה במשפט העברי, הפקולטה וכוללת: מקצועות חובה, מקצועות בחירה, מקצ

 מקצועות בחירה בשפה האנגלית, קליניקות משפטיות, סדנאות וסמינריונים.

חובה להשתתף בלימודי אנגלית כשפה זרה ובלימודי יסוד ביהדות במסגרת הדרישה  .ב

 הכללית של האוניברסיטה.

ו סטודנט אינו רשאי לכלול בתוכנית הלימודים שלו שני קורסים שהוראתם מתקיימת ב .ג

זמנית. תוכנית הלימודים בנויה לפי שנות לימוד ואין לכלול בתוכנית קורסים משנים 

 אחרות אלא באישור מיוחד של הוועדה לענייני תלמידים הפקולטטיבית.

בתוכנית מלאה. תלמידי חד חוגי הלימודים בפקולטה למשפטים נחשבים כאמור, כחוג  .ד

 ות אחרות באוניברסיטה.הפקולטה רשאים לצרף ללימודיהם חוג נוסף במחלק

תלמיד שילמד חוג נוסף לא יורשה להירשם לקורסים החופפים לקורסים שעליו ללמוד  .ה

 בפקולטה למשפטים.
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תוכנית מסלול משולב של תואר ראשון ושל תואר שני במשפטים .3
תכנית ללימודי תואר ראשון ותואר שני )ללא תזה( במשפטים, שאותם ניתן להשלים במשך 

 מוד. ארבע שנות לי

אילן והם בעלי -סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר .א

 לפחות בסיום השנה הראשונה, מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית.  90ממוצע של 

סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה מתקדמת לאחר שעברו ממוסד אקדמי אחר לא  .ב

 יוכלו להגיש בקשה להתקבל לתוכנית.

ת יתקבלו המועמדים המצטיינים ביותר מבין מגישי הבקשות. הדיון הסופי בקבלת לתוכני .ג

המועמדים לתוכנית יתקיים בתום שנת הלימודים הראשונה ולאחר קבלת ציוני מועדי ב'. 

ומעלה יוכלו להצטרף בשנה הרביעית ללימודי תואר שני  80סטודנטים בעלי ממוצע של  .ד

 בתוכנית המרוכזת. 

משולבות תוכניות לימוד .4
תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בפילוסופיה כללית .א

תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במנהל עסקים .ב

תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במדעי המדינה  .ג

תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני ברגולציה ובמדיניות סביבתית .ד

בקרימינולוגיה שני ותואר יםתוכנית לתואר ראשון  במשפט .ה

תוכנית לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בהיסטוריה כללית .ו

תוכנית לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בלימודי מידע .ז

תוכנית לתואר ראשון במשפטים ותואר שני בהיסטוריה יהודית .ח

תוכנית לתואר ראשון במשפטים בשילוב תואר ראשון במדעי הרוח,חטיבת לימודי  .ט

 יהאס

תוכנית לתואר ראשון במשפטים בשילוב תואר ראשון בלימודי עבודה סוציאלית .י

תוכנית לתואר ראשון במשפטים בשילוב תואר ראשון בכלכלה .יא

המחלקה באתרפרטים נוספים ניתן לקבל     
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הנדסה

 03-7384051: |  פקס  03-5317733טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 453, חדר 1104מיקום: בנין 

הפקולטה להנדסהאילן ובאתר -הפקולטה להנדסה בר-פייסבוקחפשו אותנו ב

מבוא

לימודי הנדסת חשמל והנדסת מחשבים הינם חוד החנית בלימודים האקדמיים הטכנולוגיים. 

אילן מכשירה מהנדסים ועתודת מדענים בעלי ידע רחב -הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר

ה. ועדכני שישתלבו בהצלחה בתעשיות הטכנולוגיות המתקדמות בתחומים מגוונים ובאקדמי

הלימודים בפקולטה מקנים לסטודנטים כרטיס כניסה למקומות העבודה האטרקטיביים 

ביותר, בשכר שנחשב לאחד הגבוהים במשק. הפקולטה שמה דגש גם על הקניית ידע 

תיאורטי מעמיק ומעודדת סטודנטים מצטיינים להמשיך בלימודים מתקדמים ולהשתלב 

 בקבוצות המחקר בפקולטה.

אילן נמצאת בחזית המדע במחקר וביישום טכנולוגיות -אוניברסיטת ברהפקולטה להנדסה ב

עילית ומתעדכנת ללא הרף בחידושים האחרונים. סגל הפקולטה הוא מקצועי, דינמי וצעיר. 

חברי הסגל הינם בוגרי אוניברסיטאות יוקרתיות בארץ ובעולם, ובהם חוקרים בעלי מוניטין 

 300250--ם ברחבי העולם. הפקולטה נמנית בין הבינלאומי שזכו בהכרה ובפרסים יוקרתיי

, אשר בחן לאחרונה אלפי THEהפקולטות להנדסה הטובות בעולם, כך לפי הסקר היוקרתי 

 להנדסה ברחבי התבל ודירג את הטובות בינהן.  פקולטות

הפקולטה מציעה מגוון תכניות לימוד חדשניות ומעודכנות המכשירות את הסטודנטים לאתגרי 

לימודים מתנהלים באוירה מקצועית ונעימה והסטודנטים זוכים ליחס אישי ולאוזן המחר. ה

 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, -)כגון: מעבדה לסופר ומצויידות במיטב הציוד המודרני

, מעבדה להתקני ננואלקטרוניקה, ומעבדות לאבטחת VLSI -ו מעבדה למעגלים משולבים

 חומרה ועיבוד דיבור, היחידות מסוגן בישראל(.  

לימודים לקראת התואר הראשון

 :בפקולטה להנדסה מתקיימים לימודים לקראת התואר הראשון כדלקמן

B.Sc .בהנדסת חשמל 

B.Sc .בהנדסת חשמל בהתמחות קוונטית 

B.Sc הנדסה.-בהנדסת חשמל בהתמחות נוירו 

B.Sc חוגי( ובפיזיקה )חוג אחרי תואר(.-בהנדסת חשמל )מקצוע חד 

B.Sc חוגי( ובמתמטיקה )חוג אחרי תואר(.-בהנדסת חשמל )מקצוע חד 

B.Sc ג אחרי תואר(.חוגי( ובמוזיקה )חו-בהנדסת חשמל )מקצוע חד 

B.Sc .בהנדסת מחשבים 

B.Sc לתיכוניסטים בלבד –חוגי( ובפיזיקה )חוג אחרי תואר( -בהנדסת מחשבים )מקצוע חד
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B.Sc לתיכוניסטים בלבד –חוגי( ובמתמטיקה )חוג אחרי תואר( -בהנדסת מחשבים )מקצוע חד

 כאןלצפייה בתוכניות הלימוד בהנדסה לחצ/י 

 חוגי-תנאי מעבר משנה לשנה בתואר החד 

ועדת הוראה מעריכה את הישגיהם האקדמיים של  בסוף כל שנה )בתום שני הסמסטרים(
 הסטודנטים לצורך דיון במעבר משנה לשנה. 

כאןלצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י 

תנאי קבלה למועמדים חדשים

יחידות לימוד. כמו  5לפחות בהיקף של  85בעלי תעודת בגרות עם ציון במתמטיקה של  .1

 יחידות לימוד. 5לפחות בהיקף של  85כן, נדרש ציון בפיזיקה של 

 ץ/אפריל.עדיפות תינתן לנבחנים לא יאוחר ממועד מר -.    מבחן כניסה פסיכומטרי 2 

 .    יושם דגש על הציון הכמותי במבחן הפסיכומטרי.3 

יח"ל בפיזיקה  5יח"ל, יחוייבו במכינה מרוכזת של  5חסרי נתונים בפיזיקה בהיקף של   .4 

לפחות הינו תנאי מוקדם  85שתתקיים לפני תחילת הלימודים. סיום המכינה בציון 

 ורסים בפיזיקה.לקבלה ללימודים לפקולטה להנדסה וללימוד כל הק

יח"ל  5יח"ל, יחויבו במכינה מרוכזת של  5חסרי נתונים במתמטיקה בהיקף של  .5

לפחות הינו תנאי  85במתמטיקה שתתקיים לפני תחילת הלימודים. סיום המכינה בציון 

 מוקדם לקבלה ללימודים בפקולטה להנדסה וללימוד כל הקורסים במתמטיקה.

מוסיקה. בנוסף, יעברו המועמדים -דסת חשמלהנ תכניתתנאי הקבלה מתייחסים גם ל .6

 בחינה במחלקה למוסיקה.

בעלי  מדותם, מועמדיםרשאים להגיש מועלמעט הנדסת חשמל מוזיקה  בותמשול תכניותל

לפחות בפיזיקה  90יח"ל, ציון של  5לפחות במתמטיקה בהיקף  90תעודת בגרות עם ציון של 

 טרי ובציון הרכיב הכמותי.יח"ל וציון גבוה במבחן הפסיכומ 5בהיקף של 

בעלי רקע אקדמי:

מחויבים במקביל מועמדים בעלי רקע אקדמי שלמדו במוסד מוכר להשכלה גבוהה 

. קבלתם תידון על פי להרשמתם לאוניברסיטה להעביר גיליון ציונים עדכני לפקולטה

הישגיהם בלימודיהם הקודמים ועמידתם בתנאי הקבלה לפקולטה להנדסה )בגרות 

 כומטרי(.ופסי

הכרה בקורסים:

מתקבלים אשר צברו יותר משני כישלונות במוסד אקדמי מוכר כלשהו, לא יקבלו פטור  .1

 ומעלה. 75מקורסים גם אם קיבלו ביתר הקורסים ציון 
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 75למועמדים ללא כישלונות יתקיים דיון במתן פטור רק בקורסים רלוונטיים שציונם  .2

 ומעלה.

:עתודאים

 תכניתצה"ל, מועמדים מתאימים רשאים להגיש מועמדותם ל בהתאם לאישור שלטונות

רכישת תואר אקדמי  תמאפשר וז תאיכותי תכניתשל לימודי העתודה האקדמית.  תהיוקרתי

שנים. המתקבלים מגויסים לצה"ל אך שירותם  4בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים תוך 

ליווי תומך במהלך כל זה זוכים ליחס אישי ול תכניתנדחה למשך לימודיהם. הלומדים ב

משולבים בתפקידים משמעותיים ומאתגרים בשירות  תכניתלימודיהם בפקולטה ובוגרי ה

הצבאי וזוכים להתפתחות אישית ומקצועית המסייעים להם רבות גם בהמשך דרכם בחיים 

 האזרחיים.

תכנית לימודי תואר ראשון לתיכוניסטים:

אישור מיוחד מהצבא למסלול בו בוגרי  אילן קיבלה-הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר

י"ב מחצית מהדרישות לתואר ראשון בהנדסה ויקבלו -התכנית ילמדו במשך כיתות י"א ו

דחיית שרות של שנתיים מהצבא על מנת לסיים את התואר בשנתיים שאחרי י"ב. עבור בוגרי 

 התכנית נבנתה מערכת מיוחדת המותאמת לתלמידים אלו. 

. תכנית 90יחידות במתמטיקה בציון מעל  5ידי תיכון מצטיינים שסיימו התכנית מיועדת לתלמ

הלימודים עצמה כוללת את כל החובות האקדמיים המוטלים על כל סטודנט )לרבות לימודי 

 יסוד ביהדות, קורס בנושא כללי ולימודי אנגלית(. 

התלמידים נדרשים לפני השתלבותם בתוכנית שני קורסי קיץ:

 מתמטיקה בדידה 

 1לגברה לינארית א 

כמו כן, מועמדים אשר חסר להם רקע בתחום הפיזיקה יצטרכו לעבור מכינה בפיזיקה. 

 כאןלצפייה בתוכנית הלימודים של התיכוניסטים לחצ/י 

תארים מתקדמים

פרטים  –ולימודי המשך לתואר שני ושלישי  הפקולטה מקיימת מסלול ישיר לתואר שני,

 האינטרנט. ובאתרנוספים במחלקה 
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המחלקה לכימיה
 03-5318309/10טל': 

 03-7384053פקס: 

 לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר: 

115, חדר 1, קומה 211מיקום: בניין 

א. מבוא

 (:B.Scלסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ) תכניותהמחלקה לכימיה מציעה מגוון 

 .חד חוגיכימיה  .1

 .חד חוגיכימיה תרופתית כמקצוע  .2

 )לשעבר כימיה של חומרים(. גיחד חוטכנולוגיה כמקצוע -כימיה של האנרגיה וננו .3

 במגמת מדעי הנתונים. חג חוגיכימיה  .4

 תואר כפול )בשיתוף האוניברסיטה העברית(. -רוקחות -כימיה . 5

 מובנה. חוגי-ביולוגיה דו-כימיה . 6

 מובנה. חוגי-פיזיקה דו-כימיה . 7

ת במתמטיקה(.מובנה )מתאים גם לתלמידי תיכון שסיימו בגרו חוגי-מתמטיקה דו-כימיה . 8

 בשילוב מקצועות שונים. חוגי-כימיה דו . 9

 תואר ראשון ושני: תכניות המשלבותבנוסף, המחלקה מציעה 

(..M.Sc( ושני )B.Scשנתי למצטיינים לתואר ראשון )-מסלול ישיר ארבע . 10

בכימיה וחינוך,  חוגי-תואר ראשון דו תהמשלב תארבע שנתי תכנית –נחשונים בהוראה  . 11

 ( ותעודת הוראה..M.Edואר שני בחינוך )ת

(. .Ph.D( ותואר שלישי ).M.Scכמו כן, מציעה המחלקה תכניות לימודים לקראת תואר שני )

תכניות אלו כוללות מחקר עצמאי וכתיבת תזה במסגרת המחלקה. מוצעת גם תוכנית ייעודית 

 לתואר שני ללא תזה.

המחלקה באתרפרוט מלא על תוכניות הלימודים 
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ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

 למועמדים חדשים:

.   תעודת בגרות, כאשר תינתן עדיפות לבעלי ציוני בגרות טובים במקצועות ריאליים 1

מס'  Xיחידות ריאליות(. מדד קובע הוא מכפלה של ציון בגרות במתמטיקה   9)לפחות 

 .340 –ידות. מכפלה מינימלית היח

  540  –מבחן פסיכומטרי תוך שימת דגש על המרכיב הכמותי. ציון מינימלי  .2 

טכנולוגיה העונים על הדרישות -מועמדים לכימיה תרופתית ולכימיה של האנרגיה וננו .3 

, ובקשתם למגמה הספציפית תידון לקראת חד חוגילעיל יתקבלו בשלב ראשון לכימיה 

 "ל השלישית לאור הישגיהם בשנתיים הראשונות ללימודיהם.שנה

נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקות המשולבות. חוגי-דו תוכניתמועמדים ל .4

כימיה תרופתית באוניברסיטת בר אילן,  תכניתיתקבלו ל  -רוקחות -מועמדים לכימיה .5

חות בתוכנית, כאשר ובתחילת שנה"ל השלישית תיבחן זכאותם להמשיך ללימודי הרוק

בשנתיים הראשונות. בסוף התוכנית יקבלו התלמידים  85התנאי הוא ממוצע ציונים של 

מטעם  במסלול תרופתית ואת תואר הרוקחות חד חוגיתואר ראשון בכימיה 

 האוניברסיטה העברית.

יחידות מדעיות לפחות, מכפלה  9ומעלה , 108קבלה ללא פסיכומטרי בממוצע בגרות של  . 6

. והמקצוע המדעי 340 –מס' היחידות. מכפלה מינימלית  Xל ציון בגרות במתמטיקה ש

 בעמידה במבחן מיון אנגלית ית. קבלה ללא פסיכומטרי מותנ80הנוסף מעל 

 לפחות 85בציון  אמי"ר/אמיר"ם

 לסטודנטים ותיקים:

סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעי היהדות, הרוח והחברה:

 עמדים חדשים.מול זהיםתנאי קבלתם 

סטודנטים הלומדים בפקולטה למדעים מדוייקים, בפקולטה למדעי החיים ובפקולטה 

 אילן.-לפחות בקורסי ההתמחות באוניברסיטת בר 75להנדסה: ממוצע 

הערה: 

אישור סופי ללימודים במחלקה מותנה בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית  ●

 ת.ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדו

קורס הכנה לסטודנטים חדשים

המחלקה מקיימת קורס הכנה מרוכז בכימיה, בפיסיקה ומתמטיקה, כחודשיים לפני פתיחת 

שנת הלימודים )במשך כחודש אחד(. מטרת הקורס להכין את הסטודנטים ללימודים 

האוניברסיטאים בתחומי המדעים. הקורס אינו חובה )למעט במקרים מיוחדים(, אך מומלץ 

 המועמדים. הקורס אינו נחשב לסכום נקודות הזכות בתואר. לכל 
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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. ידוע כי 

ימודים ממשרד החינוך. לפרטים יש לפנות לבית חסרים מורים לכימיה בארץ. קיימת מלגת ל

 הספר לחינוך ולהתעניין בלימודי תעודת הוראה בתחום הכימיה.

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בתואר ראשון

בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של המחלקה הערכה של הישגיהם האקדמים 

סי הליבה בכימיה של שנה א' כוללים של הסטודנטים לצורך הדיון במעבר משנה לשנה. קור

(, מבוא 84103(, כימיה כללית ב' )84102אורגנית )-(, כימיה אי84101את כימיה כללית א' )

(. סטודנט שלא עבר אחד מקורסים אלו, או שלא הגיע בהם לממוצע 84104לכימיה אורגנית )

 לפחות, יופסקו לימודיו במחלקה לכימיה. 68של 

המחלקה באתרקבל פרטים נוספים ניתן ל
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המחלקה לפיזיקה

 03-5318433/4טל' 

 03-7384054פקס': 

 לחץ כאןמייל: 

 לחץ כאןאתר: 

319, חדר 3, קומה 202מיקום: בנין 

מבוא

 Bachelor ofציעה תוכניות לימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" )המחלקה לפיזיקה מ

Science:בתשעה מסלולים עיקריים ,) 

חוגי.-פיזיקה חד .1

חוגי עם דו חוגי נוסף.-דו פיזיקה .2

בשיתוף עם התוכנית למדעי המוח. -חוגי מובנה -פיזיקה ומדעי המוח דו .3

מתמטיקה.בשיתוף עם המחלקה ל -חוגי  מובנה -פיזיקה ומתמטיקה דו .4

בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב. -חוגי מובנה -פיזיקה ומדעי המחשב דו .5

בשיתוף עם הפקולטה להנדסה.  -חוגי ופיזיקה חוג במקביל לתואר -הנדסת חשמל חד .6

בשיתוף עם הפקולטה  –חוגי ופיזיקה חוג במקביל לתואר  -הנדסת מחשבים חד .7

 להנדסה.

בשיתוף עם הפקולטה למדעי החיים. -חוגי מובנה-פיזיקה ומדעי החיים דו .8

בשיתוף עם המחלקה לכימיה. -חוגי מובנה-פיזיקה וכימיה דו .9

הנדסת  לתכניתפרט  תכניות הלימודיםהלימודים לתואר ראשון נמשכים שלוש שנים בכל 

 שנים(. 4חשמל / הנדסת מחשבים ופיזיקה )

( בפיזיקה ובביופיזיקה .M.Scכמו כן, מציעה המחלקה תוכניות לימודים לקראת תואר שני )

 (..Ph.Dולקראת תואר שלישי )

או  03-5318433/4לקביעת פגישה אישית עם יועץ המחלקה לפיזיקה ד"ר יוסי בן ציון: 

 לחץ כאןבמייל: 

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

בעלי תעודות בגרות שנבחנו בבחינות תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי. תינתן עדיפות ל

 יחידות. 5בגרות בפיזיקה ובמתמטיקה בהיקף של 

ניתן להתקבל ללא ציון פסיכומטרי בתנאי זכאות לתעודת בגרות וכן  חד חוגיבהיקף לחילופין, 

יח"ל בפיזיקה. למעוניינים  5-ומעלה ב 90יח"ל מתמטיקה וכן ציון  5-ומעלה ב 90ציון 

קבלה ללא פסיכומטרי מותנית  א לפנות למחלקה טרם ההרשמה.להתקבל בערוץ זה, נ

 לפחות. 85בציון  אמי"ר/אמיר"ם בעמידה במבחן מיון אנגלית
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הערות:

 בהתאם לשיקולי המחלקה, מועמדים יחויבו בקורס הכנה בפיזיקה )ראה להלן(. .1

מועמדים למסלולים משולבים צריכים לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקות המתאימות. .2

לה מותנית בהצגת אישור על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל השתתפות הקב .3
 במעבדות.

קורס "מכינת קיץ בפיזיקה" .4

י"ל יחויבו בקורס הכנה  5מועמדים מצטיינים, חסרי ציון בגרות בפיזיקה ברמה של 

בפיזיקה שעורכת המחלקה בתקופת הקיץ. מטרת הקורס להכין תלמידים לרמה 

מובטחת קבלתם  –תלמידים המסיימים בהצלחה קורס זה .פיזיקה הדרושה ללימודי

כפוף לתנאים של ועדת הקבלה הכללית האוניברסיטאית.  ללימודים במחלקה לפיזיקה

 המחלקה. באתרפרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המחלקה לפיזיקה ו

תארים מתקדמים

 ובאתרפרטים נוספים במחלקה  –ימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי המחלקה מקי

 האינטרנט.
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המחלקה למתמטיקה

 03-5318407/8טל' 

 03-7384057פקס' 

 לחץ כאןאתר: 

 103/111, קומת כניסה, חדרים 216מיקום: בנין 

מבוא

( "מוסמך .B.Scהמחלקה למתמטיקה מציעה תכניות לימוד לתארים: "בוגר במדעים" )

 (. Ph.D( ו"דוקטור לפילוסופיה" ) .M.Scלמדעים" )

המתמטיקה, שהיא אחד הביטויים הקדומים ביותר של התרבות האנושית, מהווה רקע הכרחי 

עומדת בחזית המדעים, ומאפשרת לכל ההתפתחויות הטכנולוגיות המודרניות. המתמטיקה 

פתרון בעיות בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה, הכלכלה והפיננסים, הרפואה ומדעי החיים, 

 מדעי המוח ועוד. 

במחלקה למתמטיקה פועלים מיטב החוקרים, בעלי שם בינלאומי, הנמצאים בחזית המחקר 

ומעודדים אותם המתמטי. אנו פועלים לפיתוח ראיית העולם המתמטית של הסטודנטים 

 להתפתח מבחינה אקדמית, ליהנות מלימודיהם ולתרום לחברה ולמדינה.

!אילן-הנכם מוזמנים להיכנס לעולמה המרתק של המתמטיקה באוניברסיטת בר

לתואר ראשון תכניות

 חד חוגי 

בהתמחויות: מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית לטכנולוגיות עיליות. 

ע רחב ומעמיק בתחומים השונים של המתמטיקה, ומהווה מקנה יד תהחד חוגי התכנית

מתמטיקה ו/או להמשיך לתארים -בסיס אידיאלי לאלו הרוצים לעבוד במקצועות עתירי

מתקדמים. מערכת שנה א' אחידה בכל ההתמחויות כך שניתן לשנות בקלות את 

סים ההתמחות לקראת שנה ב'. סטודנטים מצטיינים יכולים לבנות מערכת המצרפת קור

מבצעים פרויקט בתעשייה או בחברות  תהחד חוגי תכניתמכמה התמחויות. סטודנטים ב

 טק בשנה השלישית ללימודיהם. -היי

במחלקה קיימת תוכנית אקדמית לנוער, שבמסגרתה לומדים תלמידי תיכון מצטיינים 

 לתואר מלא.

  חוגי-דו

עיליות, מתמטיקה  בהתמחויות: מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית לטכנולוגיות 

 להוראה.

דו  תכנית ה, ויש לצרף אלילתוארכשני שלישים מהשעות  פהמקי תהדו חוגי תכניתה

מתמקדים בקורסים בתחום ההתמחות  וז תכניתממחלקה אחרת. הסטודנטים ב תחוגי
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רכישת ידע נרחב במתמטיקה תוך הרחבת ההשכלה בתחום  תמאפשר תכניתשלהם. ה

 ים להמשיך לתואר מתקדם בתחום התמחותם ללא השלמות.יכול תכניתנוסף. בוגרי ה

עם מחלקות אחרות:  תכניות מובנות

-חוגי(, המחלקה לכימיה )דו-חוגי(, המחלקה למדעי המחשב)דו-המחלקה לפיזיקה )דו

 חוגי( והפקולטה להנדסה )הנדסת חשמל חד חוגי ומתמטיקה דו חוגי(.

תנאי קבלה

תעודת בגרות .1

תעודת בגרות, שנבחנו בחינות בגרות במתמטיקה ובאנגלית תינתן עדיפות לבעלי  

 ומעלה.  80יח"ל ובציון  4-5בהיקף של 

 *מבחן כניסה פסיכומטרי .2

תינתן עדיפות לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית עד מועד מרץ/אפריל.  

יח"ל, פטורים  5-ב 90וציון בגרות במתמטיקה  100מועמדים בעלי ממוצע בגרות של *

 85ובתנאי מבחן מיון אנגלית אמי"ר/אמיר"ם בציון  סה הפסיכומטריתמבחינת הכני

 לפחות

קורס הכנה במתמטיקה

המחלקה מקיימת בקיץ קורס הכנה. הקורס כולל חזרה ורענון של מושגים ושיטות 

יח"ל והכנה לקראת לימודי התואר במתמטיקה. קורס ההכנה  5במתמטיקה ברמה של 

יח"ל בציון סופי  5, פרט למועמדים שנבחנו ברמת לכל המועמדים ללימודים חובההוא 

 ומעלה.  90

המחלקה באתרפרטים נוספים ניתן לקבל 

תארים מתקדמים

 ובאתרפרטים נוספים במחלקה  –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 

 האינטרנט.
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המחלקה למדעי המחשב
 03-5318866טל' 

 לחץ כאן:  דוא"ל: תואר ראשון

 לחץ כאןאתר: 

102, חדר 1, קומה 216מיקום: בנין 

מבוא

במחלקה למדעי המחשב, מתקיימים לימודים לקראת התארים "בוגר במדעים מדוייקים" 

(B.Sc( "מוסמך למדעים מדוייקים" ,)M.Scו"דוק )( "טור לפילוסופיהPh.D.) 

אילן היא מהמובילות בישראל, ונחשבת למובילה -המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר

עולמית בתחומי הבינה המלאכותית, הרובוטיקה, ההצפנה ועיבוד השפה הטבעית. המחלקה 

מחברת בין התיאוריה של ספסל הלימודים לעיסוק במקצוע מדעי המחשב, ובפעילותה 

ת חזונה לשמש גשר בין עולם המחקר האקדמי לעולם התעשייה והעסקי. סגל מגשימה א

המחלקה מורכב מחוקרים ידועים ומובילים בתחומם, ותיקים וצעירים, העומדים בחזית 

המחקר האקדמי והתעשייתי ומשלבים את עבודתם עם יצירתיות, ניסיון וידע רב. המחלקה 

ם אנשי אקדמיה ותעשיה. המפגשים מארגנת בצורה תדירה מפגשים של סטודנטים ע

מעשירים ומרחיבים את היכרות התלמידים עם החידושים בתחום. בוגרי המחלקה משתלבים 

במשרות מחקר מובילות במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובחו"ל ובתפקידי מפתח 

אילן ידועה באווירה הביתית -טק. המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-בתעשיית ההיי

מה המתרחשת במסגרתה, וביחס האישי והתמיכה שהיא מעניקה לסטודנטים במהלך והח

 לימודיהם.

תנאי קבלה לתואר הראשון

שקלול של בגרות ופסיכומטרי  

נקבע ע"י שקלול פסיכומטרי ובגרות ומרכיבי המתמטיקה בפסיכומטרי והבגרות,  לקבלהציון ה

.הקבלה סיכויי הערכת במחשבוןותנאים נוספים. ניתן לבדוק 

מבנה הלימודים

לתואר ראשון: יםלימוד שלוש תכניותמציעה  המחלקה

חד חוגי  -מדעי המחשב  .1

.חוגי-דו תכניות בהיקףעם מחלקות אחרות המציעות  חוגי-דו –מדעי המחשב  .2
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בשילוב עם המחלקות: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המוח  מובנה חוגי-דו –מדעי המחשב  .3

 וכלכלה.

ר המחלקה, חובה ללמוד את הלימוד במחלקה וכללי המחלקה מתוארים באת תכניות

, ולעבור כל קורס בסמסטר המתאים בתואר. הלימודים שבחרתם הקורסים בדיוק לפי תכנית

הערות

המחלקה. תקנון אנו ממליצים לקרוא את

תארים מתקדמים

.ישיר ותואר שלישי לקה מציעה לימודי תואר שני ישיר, תואר שני, תואר שלישיהמח

 מסלול ישיר לתואר ראשון ותואר שני משולב

חוגי  שלא עשו הפסקת תלמידי תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד 

לימודי ומעלה וקיבלו אישור ראש המחלקה יכולים להתחיל את  90לימודים , בעלי ממוצע 

 התואר השני במקביל ללימודי התואר הראשון

שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון. יש לסיים את  5: עד משך הלימודים במסלול הישיר

שנים 3התואר הראשון ב   
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לימודים בין תחומיים

התכנית למדעי המוח

 03-5317795טל' 
 03-7384047פקס' 

 לחץ כאןדוא"ל: 
 לחץ כאןאתר התכנית: 

 ראש התכנית: פרופ' מיכל בן שחר
103, קומה א', חדר 901מיקום: בניין 

מבוא

המוח הוא האיבר החשוב והמורכב ביותר בגופנו, "מרכז שליטה ובקרה" מתוחכם ביותר 

את כל פעולותינו הגופניות ואחראי גם על תהליכי חשיבה, רגשות, שפה, תפיסה  שמנהל

חושית מודעת ובלתי מודעת, זיכרונות וציפיות. מאידך, אנחנו יודעים עליו ומבינים אותו פחות 

זוהי הטריטוריה הבלתי נודעת האחרונה של המדע. חקר המוח ניצב   –מאשר כל איבר אחר 

שה שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר למציאת דרכים לשיפור בחזית המחקר המדעי ועו

יכולותיו של האדם, לרפא מחלות ולמנוע הזדקנות, ולרדת לחקר המתרחש במוחנו על מנת 

 לפענח את סודות התפיסה והמחשבה האנושית.

כיוון שהמוח אחראי על כל מגוון הפעולות וההתנהגויות האנושיות, חקר המוח מצריך יכולות 

אילן היא -צאות דופן והתמחות בינתחומית רחבה. התכנית לתואר ראשון במדעי המוח בבריו

תכנית ייחודית ופורצת דרך, המציעה מסלול בינתחומי מגוון, שהולם את אופיו המורכב 

להפליא של המוח האנושי. הלימודים בתכנית מבוססים על קורסים יעודיים המעניקים בסיס 

עי ההתנהגות, שפה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה ידע רחב במדעי החיים, מד

ופילוסופיה, ובהמשך קורסים מעמיקים בנוירופיזיולוגיה, נוירואנטומיה, רשתות נוירונים, 

פסיכולוגיה קוגניטיבית, מוח ושפה ועוד. עם מרצי התכנית נמנים חוקרים בעלי שם עולמי, 

ש גונדה בבר אילן, ושמחקריהם מעוררים מרביתם חברי המרכז הרב תחומי לחקר המוח ע"

 עניין בינלאומי ומתפרסמים בכתבי עת יוקרתיים. 

תלמידי התכנית מבצעים בשנתם האחרונה פרקטיקום, פרויקט מחקר עצמאי במעבדות 

המרכז לחקר המוח. רבים מהם משתלבים במחקר הנערך במעבדות המרכז לחקר המוח 

וים באופן בלתי אמצעי את אופי המחקר המדעי כבר בשנתם הראשונה או השניה, וכך חו

בתחום מרגש זה. היצע רחב של קורסי בחירה מאפשר חשיפה לתחומי מחקר רבים 

 ומגוונים.

(B.SCתכנית הלימודים לתואר ראשון )

בשנה א' ניתנים קורסי מבוא מכל תחומי המדעים המשותפים לכלל הסטודנטים בתוכנית. 

בחור, במקביל לקורסי החובה, התמחות באחת או יותר מבין החל משנה ב' על הסטודנטים ל

 המגמות המוצעות: ביולוגית או התנהגותית.
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מבנה הלימודים

דו חוגי מובנה  בתכנית בהיקףחד חוגי או  בתכניות בהיקףמדעי המוח נלמד 

 מדעי המח משתלב בתכנית בהיקף דו חוגי מבנה עם המחלקות הבאות:

 מדעי המחשב

 פיסיקה

 פיהפילוסו

 אנגלית בלשנות

 פסיכולוגיה

 מדעי החיים

 תנאי קבלה 

 שקלול של בגרות ופסיכומטרי.  .1

 . במחשבון הערכת סיכויי הקבלהניתן לבדוק  

 יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות. 4-5.     בעלי 2

לפחות. 360=  (יח"ל Xבמתמטיקה בגרות ציון מתמטיקה )מכפלה ב .3

מבנה הלימודים בתכנית לתואר ראשון במדעי המוח

פרקים במדעי המוח, מבוא לביולוגיה, ביולוגיה של התא, מבוא  קורסי חובה: – שנה א'

לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה, הסתברות, כימיה, ביוכימיה, פיזיקה, חדו"א, אלגברה 

 , מבוא לתכנות.לינארית

נוירופיזיולוגיה תאית, נוירופיזיולוגיה של מערכות, נוירואנטומיה, קורסי חובה:  – שנה ב'

שיטות מחקר, מעבדה ניסויית במדעי ההתנהגות, שיטות מעבדה במדעי החיים, פסיכולוגיה 

 קוגניטיבית, גנטיקה כללית, עיבוד אותות, מוח ושפה.

ה התנהגותית או ביולוגית בה ישלים את שאר הקורסים מגמ בנוסף, על כל סטודנט לבחור 

 ג.-הנדרשים לתואר בשנים ב

גישות חישוביות להבנת המוח, רשתות נוירונים, נוירופסיכולוגיה  קורסי חובה: – שנה ג'

 קוגניטיבית, פסיכוביולוגיה, סמינריון מדעי, פרקטיקום, מעבדה בנוירוביולוגיה.

רשים להשלמת תואר ראשון בתחום המדעים יבחרו יתרת הקורסים הנד קורסי בחירה:

מתוך רשימה של קורסי בחירה, חלקם קורסים מהמחלקה עצמה וחלקם ממחלקות רלוונטיות 

 .אחרות, כגון: מדעי החיים, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, בלשנות ופילוסופיה

המחלקה באתרפרטים נוספים ניתן לקבל 
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הפקולטה למדעי החיים

 ע"ש מינה ואבררד גודמן

 03-5318209טל' 

 לחץ כאן :מייל

211מדעי החיים ע"ש סוויסה, חדר  – 212מיקום: בנין 

  לחץ כאןאתר: 

מבוא

הפקולטה למדעי החיים על שם גודמן באוניברסיטת בר אילן חותרת להעניק ידע ביולוגי 

מכוונת להכשיר סטודנטים וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני. הפקולטה 

ולוגיה )תרופות, טכנולוגיות ביולוגיות, למקצועות מגוונים כמו: מחקר ופיתוח בתחומי הבי

במסגרת תוכנית זו נלמדים  מדע בסיסי ועוד(, רפואה, וטרינריה, הוראת המדעים, ועוד.

קורסים בסיסיים במדעים מדוייקים )בשנה א(, קורסי ליבה בביולוגיה )בשנה ב( 

 המאפשרים להבין את הידע המתקדם שקיים היום כפי שנלמד בקורסי העמקה לקראת

חוקרים, המרצים בקורסים -מדענים 45-סגל הפקולטה מונה יותר מ . סוף התואר )שנה ג(

 הנוגעים לתחום התמחותם. 

, (.B.Sc)בפקולטה מתקיימים לימודים לקבלת התארים: "בוגר האוניברסיטה במדעי החיים" 

 .(.Ph.D)ו"דוקטור לפילוסופיה"  (.M.Sc)"מוסמך במדעי החיים" 

מספר תכניות לימוד לתואר ראשון: הפקולטה מציעה

 מדעי החיים )ביולוגיה(  .1

 ביוטכנולוגיה .2

 ביולוגיה חישובית )בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב( .3

 מובנה-חוגי-מדעי החיים דו .4

בשילוב עם המחלקות כימיה, פסיכולוגיה, פיזיקה ומדעי המוח. 

  חוגי-מדעי החיים דו .5

 גיחועם המחלקות האחרות המציעות מסלול דו  

 אופטומטריה .6

שנתי לרפואה  4בכל תכניות הפקולטה ניתן ללמוד את הקורסים הנדרשים למסלול ה 

 ולוטרינריה, כחלק מתכנית הלימודים או כתוספת לתכנית הלימודים.

לחץ כאן -, למייל 03-5317019היועצת לתואר ראשון ד"ר גתית הרשקוביץ 
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 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון 

ודו חוגי וביוטכנולוגיה חוגי חד בהיקף לתכניות מדעי החיים

 למועמדים חדשים:

 ומעלה.  80יחידות בציון  4תעודת בגרות, לימודים במתמטיקה בהיקף של לפחות  .1

או יותר, בהתאם לממוצע הבגרות,  525בחינת כניסה פסיכומטרית בציון של לפחות  .2

 שוקלל הנדרש.עד לציון המ

  /אמיר"םמבחן אמי"ר או  85בציון של לפחות באנגלית אנגלית: חלק הפסיכומטרי  .3

לסטודנטים ותיקים )לתכניות מדעי החיים וביוטכנולוגיה(:

סטודנטים הלומדים בפקולטה למדעים מדוייקים בבר אילן, או הלומדים באוניברסיטאות 

 ומעלה. 75ממוצע ציונים של עם אחרות מדעי החיים או מדעים מדויקים: יתקבלו 

סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעי היהדות, הרוח והחברה: תנאי קבלתם כמועמדים 

 חדשים.

לביולוגיה חישובית

 ציון(  X)מס' יחידות   350תעודת בגרות, מכפלת בגרות מתמטיקה  .1

 .או יותר, בהתאם לממוצע הבגרות 650בחינת כניסה פסיכומטרית בציון של לפחות  .2

 /אמיר"םאו: מבחן אמי"ר 85אנגלית: חלק הפסיכומטרי באנגלית בציון של לפחות  .3

  85בציון 

קבלה ללא פסיכומטרי 

לתכניות מדעי החיים וביוטכנולוגיה:

   108ממוצע בגרות 

מקצועות בגרות מדעיים )ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה,  2

 יח"ל. 5-ב 85יח"ל או: בגרות במתמטיקה בציון  5ב  80מחשבים( בציון 

85בציון  /אמיר"םאנגלית: מבחן אמי"ר

 לתכנית ביולוגיה חישובית

 112ממוצע בגרות 

יח"ל. 5-ב 95בגרות במתמטיקה בציון 

 85בציון  /אמיר"םאנגלית: מבחן אמי"ר
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  ""פסגות -תכנית ישירה לתואר שני 

ה לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע תכנית "פסגות" מאפשרת למשתתפי

שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. המסלול כולל ליווי אישי, הקלות 

במכסת הקורסים לתואר השני, פטור משכר לימוד ומלגת קיום. התכנית מיועדת לתלמידים 

בפקולטה למדעי החיים  מצטיינים שסיימו את שלושת הסמסטרים ראשונים בתואר הראשון

בציונים גבוהים. 

הערות: 

אישור סופי לקבלה ללימודים בפקולטה מותנה בהצגת אישור רפואי על כשירות  .1

 הסטודנט/ית ללמוד בפקולטה כולל השתתפות במעבדות.

שנים. אין בפקולטה לימודים חלקיים או  3הלימודים לתואר ראשון בפקולטה נמשכים  .2

שנים.  פריסת לימודים למספר

סטודנט שלא קיבל ציון "עובר" או שלא נבחן בארבעה קורסים או יותר במהלך השנה  .3

מסתכן בעצירת המעבר לשנת הלימודים הבאה, ואף בהפסקת לימודים.

בחלק מהמעבדות  הסטודנט יצטרך לעבוד  על חיות מעבדה. .4

תנאי המעבר משנה לשנה בתואר ראשון עבור כל הסטודנטים בפקולטה 

 החיים למדעי

בסוף כל שנת לימודים מקיימת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החיים הערכת השגיהם 

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.

הפקולטה לאתרלפרטים נוספים ניתן לפנות 

תארים מתקדמים

 פרטים נוספים באתר האינטרנט. –המחלקה מקיימת לימודי המשך לתואר שני ושלישי 
 לחץ כאן –היועצת לתארים מתקדמים: ד"ר רותם עפרוני: מייל 
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ת הספר לאופטומטריה ומדעי הראייהבי

03-5352483, 03-5317268טל' 

 לחץ כאןדוא"ל: 

  לחץ כאןאתר: 

8, חדר 304מיקום: בנין שלייפר 

 מטרת בית הספר להכשיר אופטומטריסטים אקדמאים ולשמש מנוף לקידומם האקדמי של

 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 

 ראייתם תוך שימת הדגש על מיומנות מדעית וקלינית גבוהה.

ם עיוניים במדעים מדויקים )פיזיקה, כימיה, מתמטיקה(, במדעי בתוכנית מתקיימים לימודי

החיים )מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה ואימונולוגיה(, באופטומטריה )פיסיולוגיה של 

הראייה, נוהלי בדיקות, אופטיקה של הראייה, אנטומיה ופיסיולוגיה עינית, עדשות 

 וקליניים )מרפאות(. מגע,פתולוגיה עינית ועוד(, לצד לימודים מעשיים

שנים.  4הלימודים לתואר ראשון נמשכים 

בתום השנה הרביעית עוברים התלמידים שתי בחינות גמר בלימודי אופטומטריה האחת 

 עיונית והשנייה מעשית קלינית.

המעבר לשנה ב', לשנה ג', ולשנה ד' מותנה בהישגיו של התלמיד )כללי המעבר ימסרו 

 ודים(.לתלמיד בתחילת שנת הלימ

תוכנית הלימודים קבועה מראש ואינה ניתנת לבחירה.

במסגרת הפקולטה למדעי החיים. חד חוגי תכנית בהיקףהלימודים מתקיימים במתכונת של 

תנאי קבלה:

ומעלה 80 ןמתמטיקה, בציוביחידות  4-5חובה  -תעודת בגרות  .1

 בחינה פסיכומטרית.שקלול בגרות ו .2

 *קבלה ללא פסיכומטרי ערוץ .3

פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית וחייבים  ומעלה 103ממוצע בגרות ועמדים בעלי *מ

 ומעלה. 85בציון  אמי"ר/אמיר"ם במבחן
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רפואה

072-2644946: טל'

 לחץ כאן דוא"ל:

אילן היא להכשיר רופאים, המשלבים הבנה -רמטרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ב

וידע במדע הבסיסי ובתחום הרפואה הקלינית. רופאים אשר רוכשים את הכישורים 

רפואה, בשילוב עם מחויבות -הדרושים להתפתחותם כקלינאים וכחוקרים בתחומי הביו

 אילן,-לקהילה בכלל, ולתושבי צפון הארץ בפרט. הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר

מהווה חלק אינטגרלי מחיי הקהילה בגליל, מעורבת בחינוך מדעי לנוער, ועוסקת באופן 

.פעיל ברפואה מונעת, בקידום הבריאות ובאיכות הסביבה במרחבי הגליל

הפקולטה. באתרמידע מלא ומפורט אודות הפקולטה לרפואה ניתן למצוא 
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לתוכניות ייעודיות המערך 

תכניות לימודים במערך לתכניות ייעודיות )מל"י( 

אילן מפעיל ארבעה מדורים, המקיימים -המערך לתוכניות ייעודיות באוניברסיטת בר
מגוון של תכניות לימודים ומכינות עבור קהלי יעד שונים: 

  במדעי החברה  ב.א. רב תחומי מקיים תכניות לימודים -המדור לתוכניות מובנות

במגוון רחב של תחומים, כגון משאבי אנוש, כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, 

סוציולוגיה ארגונית וכיו"ב. תכניות אלה מובנות בשנתיים קלנדריות ומאפשרות 

 שילוב של לימודים ועבודה. 

 מקיים תכניות ב.א. רב תחומי מובנות -המדור לתוכניות לזרועות הביטחון

יה, משאבי אנוש, מדעי המדינה וטיפול וניהול במצבי חירום כגון קרימינולוג

 .לאנשי זרועות הביטחון, וכן לקהל הרחב -ואסון 

  מגוון של מסלולי לימוד המיועדים למועמדים המבקשים  –מכינות קדם אקדמיות

לאוניברסיטה. לשפר את סיכויי קבלתם

  לימודי תואר ראשון המיועדים למגזר החרדי.  –קמפוס חרדי

 .לימודי תעודה שאינם אקדמיים במגוון תחומי דעת וידע 

באתר מידע מלא אודות המערך לתכניות ייעודיות, ותכניות הלימוד שמציע נמצא 
 .מל"י
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הכשרת מורים )תעודת הוראה(

 03-5318442טל' 

 03-7384029פקס' 

207, קומה ב', חדר 905בניין  מיקום:

 לחץ כאןמייל: 

 לחץ כאןאתר: 

לימודי הכשרת מורים )תעודת הוראה( נלמדים בנוסף או במקביל ללימודי התואר הראשון, 

ההוראה בביה"ס העל יסודי )חטיבת הביניים התואר השני או לימודי דוקטורט באחד מתחומי 

 וחטיבה עליונה(.

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.

תנאי הקבלה:

וכל להצטרף לחוג להכשרת מורים ללימודי ההוראה בתחום סטודנט לתואר ראשון י .1

יסודי, החל מהשנה השניה ללימודי התואר הראשון -התמחותו הנלמד בבית הספר העל

 שלו.

סטודנטים לתואר שני ושלישי יוכלו להצטרף לחוג להכשרת לימודיהם בכל שלב  .2

 אילן.-ללימודיו באוניברסיטת בר

 תנאי קבלה לסטודנטים של בר אילן: .3

 ומעלה.  75ממוצע  -רמת ציונים נאותה במקצועות ההתמחות .א

 התאמה אישית  להוראה )כפי שיקבע בראיון(.   .ב

עמידה בדרישות המפורטות לגבי מסלול ההתמחות בתאום בין החוג להכשרת מורים  .ג

 לבין המחלקות )קורסי חובה, השלמה וכו'(.

ת ומכללות יתקבלו רק תנאי קבלה לסטודנטים בוגרי אוניברסיטאות אחרות: שלוחו .4

לאחר קבלת התואר הראשון, ולאחר קביעת ההשלמות המיוחדות להם כפי שיקבעו ע"י 

 ראש החוג בתיאום עם ראש המסלול להוראה בתחום ההתמחות.

לא ניתן לקבל תעודת הוראה לפני סיום לימודי התואר הראשון בתחום הדעת. .5
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תכנית הלימודים:

מבוססת על שתי שנות לימוד. סטודנטים המתחילים בשנה תכנית הלימודים בהכשרת מורים 

השניה ללימודיהם בתואר יוכלו לסיים את הלימודים בתעודת הוראה בשנה ד' באוניברסיטה. 

אין אפשרות לסיים את לימודי תעודת ההוראה עם לימודי התואר הראשון באותה )

בניית תוכנית לימודים  תלמידי תואר שני עם תזה ותלמידי תואר שני ניתן לבחון השנה(.

 בשנה אחת.

ניתן לרכז את תכנית הלימודים ביום לימודים אחד )למעט מס מסלולים 

 בהם נדרש להוסיף חצי יום במסגרת העבודה המעשית(

הלימודים כוללים קורסים וסדנאות בנושאים הבאים: יסודות בפסיכולוגיה, חינוך לרב 

כתה, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תרבויות, רכישת יסודות וסדנה מעשית לנווט 

אסטרטגיות למידה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים,  המורה כמחנך.  מבחנים הערכות 

 ומדידה בחינוך.

מתודיקה, שימוש בעזרי הוראה ואימוני הוראה זוטא,  -לימודי הוראה במקצוע ההתמחות 

 פרקטיקום.-הכשרה מעשית

בתי הספר.תוכנית הלימודים כוללת עבודה מעשית ב

 PDSעבודה מעשית מתקיימת בשני דגמים: מורה חונך, דגם 

(Professional Development School). 

בקורסי סטודנטים שאינם בוגרי בר אילן הבאים ללמוד לימודי תעודת הוראה בלבד חייבים 

 רבאתיסוד ביהדות בהיקף פרטים 

136

https://stuad.biu.ac.il/node/83


134

ניתן להתמחות בתעודת הוראה: ןבה תכניות הלימודיםלן לה

 פה-תורה שבעל 

 אומנות יהודית 

 אנגלית 

 (.דו חוגי)רק כאשר נלמד כ ביולוגיה

 גאוגרפיה 

 היסטוריה 

 חינוך מיוחד

 כימיה 

 ישראל-לימודי ארץ 

 לשון והבעה 

 משולב במחלקות הבאות: סוציולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, החוג ה - מדעי החברה
 מאקרו מיקרו, פסיכולוגיה קרימינולוגיה )השלמות יקבעו עם ראש המסלול(ומשפטים. 

 רב גילית מוזיקה 

 מתמטיקה 

 ספרות 

 ערבית 

  בוגרי ולומדי פיזיקה והנדסה(. פיזיקה(

 תנ"ך 

 תקשורת(. –)רק כאשר נלמד מדעי המדינה   תקשורת

קובל.יפתחו בתנאי למיכסת נרשמים כמ  תכניות הלימודים

137



s

לימודי תעודה -מוזיקה אלקטרו אקוסטית 

03-5318405טל. 

  לחץ כאןדוא"ל: 

 לחץ כאןאתר: 

לשילוב מוזיקה  במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן תייחודי תכנית: תכניתמטרת ה

מאפשרים מחקר ויצירה בסביבה טכנולוגית תוך פיתוח חשיבה תכנית וטכנולוגיה. לימודים ב

 אסתטית ומחקרית.

תכני הלימוד:

נלמדים יסודות באקוסטיקה, קוגניציה מוזיקלית, תורת הכלים וסינתזה. נושאים  תכניתבמסגרת ה

לוגיות עדכניות לצורכי מחקר ויצירה. תיאורטיים משתלבים בקורסים מעשיים המשתמשים בטכנו

 במסגרת הלימודים  מתוודע הסטודנט למגמות טכנולוגיות עדכניות בהקשרים מוזיקליים ותרבותיים.

:תכניתה תלמי מיועד

מבצעים, מלחינים ומאלתרים הרוצים לפתח מיומנות טכנולוגיות ולהכיר את השימושים של -למוזיקאים

ים בעלי ניסיון בעבודה בסביבה טכנולוגית הרוצים להרחיב את אופקיהם הטכנולוגיה במוזיקה. למוזיקא

לרבות ספרות מוזיקלית ויכולות ניתוח. למוזיקאים המתעניינים בתחומים של קוגניציה מוזיקלית 

 ומעוניינים להכיר את השימושים של כלים טכנולוגיים מתקדמים במסגרת מחקר במוזיקה.

:ניתתכבאיזה ציוד ותוכנה משתמשים ב

משתמשים בכלי התוכנה המתקדמים והעדכניים ביותר. כל הסטודנטים לומדים את תכנית בלימודים ב

ויוצרים בסביבת תוכנות  MSPשלה שנקראת  AUDIO -ואת גרסת הMAX שפת התכנות המוזיקלית 

. מלבד חדר הלימוד של המסלול קיים במתחם התוכנית Ableton-ו CUBASEעריכה ועיבוד צליל 

 הקלטה מקצועי המצויד במיטב הציוד המקצועי הנדרש. אולפן

למוזיקה אלקטרואקוסטית: תכניתמהו האולפן שליד ה

האולפן כולל חדר הקלטה וחדר בקרה וכן אפשרות להקליט מאולם הקונצרטים של המחלקה. כחלק 

 עשות בו.מהלימודים, הסטודנטים לומדים להפעיל את האולפן המקצועי ולהשתלב בהקלטות מקצועיות שנ

 ראיון אישיתנאי קבלה: 

שנתייםמשך הלימודים: 

תכני הלימוד:

אקוסטית, -התוכנית מיועדת למוזיקאים המעוניינים לרכוש כלים ליצירה מוזיקלית אלקטרו

 וללמוד שימושי מחשב בסביבה יצירתית. 

 לפרטים נא לפנות

 03-5318405לטל: 

03-7384104פקס: 

 לחץ כאן דוא"ל:
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 מדור הסטטוס

חידוש לימודים

סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם ורוצים לחדשם באותן מחלקות התמחות, יפנו בקשה 

על  בר-אינלמדור הסטטוס החל מחודש מאי ועד לחודש יולי דרך פניה מנהלית במערכת 

הסטודנטים יחולו התקנות והדרישות האקדמיות שנקבעו לשנה"ל בה יחדשו את 

 מדור סטטוס( –באתר מנהל הסטודנטים  חידוש לימודים )ראה סעיףלימודיהם בפועל. 

שנים. המחלקה רשאית לקבוע  10-י למעלה מחוק התיישנות חל על קורסים שנלמדו לפנ

 גבול התיישנות גם על קורסים שנלמדו לפני שנתיים ומעלה.

הכרה בלימודים קודמים, הענקת פטור מקורסים ומתן הקלות בדרישות אקדמיות.

תלמיד ממוסד אחר המבקש להתקבל להמשך לימודיו לאוניברסיטת בר אילן חייב להמציא 

רט על כל לימודיו באותו מוסד. יחד עם קבלתו לאוניברסיטת בר אילן דו"ח ציונים רשמי ומפו

מובהר יפנה התלמיד למחלקות אליהן התקבל לקבלת ייעוץ לגבי הכרה בקורסים אותם למד. 

למען הסר ספק כי עמדת המחלקה היא בגדר המלצה בלבד, וכי היא אינה מחייבת את 

 מדור סטטוס, אשר לה בלבד הסמכות להחליט בבקשה.

סטודנטים שציינו כי למדו למודים אקדמים קודמים וצרפו מסמכים מתאימים בעת הרישום, 

לקבלת תשובה רשמית  בר-אינעליהם לפנות בבקשה בפניה מנהלית לפטורים דרך מערכת 

ימודיהם הקודמים בעת ממדור הסטטוס. סטודנטים שלא המציאו את המסמכים על ל

הרישום, רשאים להגיש בקשה להכרה רשמית בצירוף דוח הלימודים הרשמי והסילבוסים 

 .בר-אינלקורסי החובה כאמור לעיל במערכת 

 –מפורט מופיע בסעיף הכרה בלימודים קודמים באתר מנהל סטודנטים מידע 

 . מדור סטטוס

הסמכות לאשר הכרה בלימודים קודמים נתונה למדור סטטוס בלבד, וכל 
 אישור אשר ניתן ע"י גורם אחר אינו מחייב ואינו תקף.

עריכת תכנית לימודים ושינויים בה

ודים, ניתן כסיוע בלבד, והמלצת לידיעתך, הייעוץ הניתן במחלקות בימי עריכת תכנית הלימ

היועץ אינה מהווה בשום פנים אישור מהאוניברסיטה על קיום הדרישות לתואר. בכל מקרה, 

חובה על הסטודנט לברר מהן הדרישות האקדמיות לתואר עפ"י המידע המתפרסם באינטרנט 

 מידי שנה בסמוך לימי ההרשמה לקורסים.

ו עליו הדרישות האקדמיות לתואר לפי השנה בה תלמיד המחדש לימודים לאחר הפסקה יחול

 הוא מחדש את לימודיו.

סטודנטים המקבלים אישור להארכת משך לימודיהם, יחולו עליהם תקנות לימודיות, הוראות 

מעבר והתאמות שונות, בהתאם להחלטות הגורמים המוסמכים באוניברסיטה, על פי שיקול 

 פי השנה בה החלו הסטודנטים את לימודיהם. דעתם והחלטותיהם של הגורמים הנ"ל ולא על
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שכר לימוד ותשלומים נלווים

באתר האוניברסיטה.ים מופיע ל"שכ ותקנות נלווים תשלומים הלימוד-שכר תעריפי

מודיםיהודעה על הפסקת ל

 על להודיע עליכם חובה ,ברסיטהבאוני הלימודים את להפסיק החלטתם כלשהי מסיבה אם

 :שלהלן מהדרכים באחת הלימודים הפסקת

 הפסקת -בקשה הגשת-מנהליות פניות -אישי מידע בר-אינ מערכת באמצעות 

 .לימודים

 טופס פניה 

 1 . חדר 404 בבניין מ"תל למדור יתאיש שיימסר במכתב 

 בהתאם יחושב לימוד בשכר החיוב ,לידיעתכם .תתקבל לא אחרת הודעה כל

 .ההודעה לתאריך

 הפסקת לימודים. אודות מפורט מידע

דחיית תחילת הלימודים

ללימודי תעודה ומסיבה כלשהי אינם מועמדים שהתקבלו לשנה"ל הבאה לתואר ראשון או 

יכולים לממש את קבלתם, יכולים לפנות בכתב אל המדור לקבלת תלמידים ולבקש דחיית 

 .אחתמימוש קבלתם בשנה 

 בקשה כזו אם תוגש תידון לאור:

מיקומו היחסי של המועמד/ת ברשימת מועמדי המחלקה בשנה בה נרשם. .1

 נה הבאה.הערכתנו את סיכויי קבלתו בנתונים אלה בש .2

 הנימוקים לבקשה. .3

בקשה לדחיית תחילת הלימודים יש להגיש עד ליום פתיחת שנה"ל באותה עונת הרשמה 

 בה הגיש מועמדותו. בקשה שתוגש מאוחר יותר לא תטופל.

מועמד שתאושר לו דחיית לימודים לשנה אחת כנ"ל לא יצטרך לחזור ולהירשם לשנה"ל 

 ימוד אליהם התקבל.הל תוכניותהבאה ובתנאי שלא ישנה את 

אליהם התקבל תחייב בהרשמה מחדש, הכוללת תשלום דמי פניה  תכניותבקשה לשינוי 

 מלאים.

המבקש דחיית תחילת לימודים לאחר עריכת מערכת )רישום קורסים( לשנה"ל הבאה, יוכל 

 ערך מערכת. השב תכניתלבקש זאת רק ב

ול הלימודים שבסעיפים הטיפול בבקשה הנ"ל לשנה הנוכחית יעשה עפ"י כללי ביט

 הקודמים.

141

https://www1.biu.ac.il/tuition23
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://stuad.biu.ac.il/node/70


s

מדור מלגות ופרסים

 03-5318501/8732טל' 

  לחץ כאןדוא"ל: 

7, חדר 304מיקום: בנין שלייפר 

לשאת בהוצאות  מדור מלגות מעניק מלגות לתלמידי תואר ראשון שני ושלישי, שאינם יכולים

 הכרוכות בלימודים באוניברסיטה.

המלגות מוענקות לסטודנטים העומדים בקריטריונים של מצב כלכלי והישגים אקדמיים על פי 

 מפתח עדיפויות.

 ההכנסה פי ייקבע על המלגה גובה .בלימודים והישגים כלכלי מצב פי על מוענקות מלגות

 .הציונים בממוצע התחשבות תוך במשפחה לנפש

וטפסי בקשה למלגה. קריטריונים

שעות הקבלה במדור מלגות

 11:30-14:00א', ג'  

  10:30-08:30ב', ה' 

 ביום ד' אין קבלת קהל.

לחץ כאן – באתר האינטרנטמידע נוסף: 

טודנטים אפשר לקבל הלוואות בתנאים נוחים, פרטים באתר לשכת הדיקן. בלשכת דיקן הס

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 

נה"ל.החינוך לעדכן את מדור מלגות, במהלך כל ש
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  מלגות עידוד

למדור לקבלת תלמידים בטופס פניהיש לפנות  לפניות בנושא מלגות עידוד

מועמדים מצטיינים

מצטיינים בעלי ממוצע  "קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים" מעניקה מלגות עידוד למועמדים

ללא קשר למצבם הכלכלי וללא צורך בפניה  חדשים בלבדגבוה בבגרות ובפסיכומטרי 

 .מיוחדת. מועמדים מתאימים יקבלו הודעה אוטומטית על זכאותם למלגה

מלגאי קרן הרקטור שיצטיינו במיוחד בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים )בתכנית 

 ם לתכנית "אילנות" יקבלו הודעה.לימודים מלאה( ויימצאו מתאימי

 הערה:

היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.
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דיקנט הסטודנטים

03-5318274/5טל' 

ייעודה של לשכת דקן הסטודנטים הינה לפעול לרווחת הסטודנטים בקמפוס, ולחזק את 

 )אקדמיים ומנהליים( באוניברסיטה. הקשר בין ציבור הסטודנטים לבין גורמים שונים

באמצעות המדורים השונים המאוגדים במסגרתה, מספקת לשכת הדיקן מגוון שירותים 

 הנועדים לתת מענה לבעיות אישיות, כלכליות וחברתיות. 

 סטונדטים.דקאן ה באתרמידע מלא אודות לשכת דקן הסטודנטים 

של הסטודנט העולה מבחינה  well being-מדור לעולים ורווחה דואג למדור עולים ורווחה 

חברתית, כלכלית, אקדמית ואישי. בנוסף המדור אחראי להוצאת מכתבי הארכת זמן לעולים 

ומסייע לסטודנט העולה בקשר עם מנהל הסטודנטים של משרד לעלייה וקליטה ומלגות 

 לעולים.

לחץ כאןדוא"ל: , 077-364-3585 :טל'

דיאלוג מעמיק ומפרה באווירה של  תכנית ייחודית המאפשרת -לימוד והידברות   תכנית

סובלנות. הסטודנטים חווים תהליך משמעותי של סוגיות זהות אישית וזהויות שונות 

 )התכנית מעניקה פטור מקורס יסוד ביהדות או מקורס כללי(.  ומתנגשות במדינה

. לחץ כאןדוא"ל:  ,03-5318978טל' 

פרופ' אריה רייךדיקן הסטודנטים

ראש מינהל דיקן 
הסטודנטים

גב' אילנית בטיט

52900גן -אילן, רמת-דיקן הסטודנטים אוניברסיטת ברכתובת למשלוח דואר

509בניין מיקום בקמפוס

03-5318274/5טלפון

077-3642554פקס

דואר אלקטרוני

 לשכת הדיקן  - לחץ כאן
נציב קבילות סטודנטים – לחץ כאן
 מדור עולים ורווחה - לחץ כאן
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מהווה רשות מקצועית מוסמכת לעזרה לציבור בכלל ה מרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קרייר

ולסטודנטים בפרט. הפסיכולוגים במרכז עוזרים הן בהכוון לימודי והן בייעוץ לגבי המעבר 

לעולם העבודה תוך שמירת איזון עם מעגלי החיים האחרים )זוגיות, משפחה וחברה(. בעלות 

 מסובסדת.

, יש לתאם מראש שעות ייעוץ 03-5317024, או בטל' לחץ כאן :ל"דוא :ליצירת קשר

 ומבחנים.

מטפל בקבילות הסטודנטים, ביישום כללי זכויות הסטודנט המדור לשירותי סטודנט 

)התאמות עקב שירות מילואים והתאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת 

מנה(, ואחראי על הפעילות הפוליטית והציבורית בקמפוס. במדור ניתנות ילד למשמורת או או

 מלגות והלוואות לסטודנטים.

 .לחץ כאן :ל"דוא ,03-5318652טל' 

טודנטים. המדור אחראי על קבלה, הקצאת מקום ושיבוץ במעונות בכפר הס -מעונות ודיור 

 ודואג לפעילות חברתית ותרבותית ולרווחת הסטודנטים השוהים במעונות.

  .לחץ כאן :ל"דוא ,03-5318392טל' 

הפערים בחברה  פועלת למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום תכנית אייסף

 חברתית. -הישראלית, באמצעות הגברת הנגישות להשכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות אקדמית

 .03-5354583טל' 

אחראי על מתן התאמות במבחנים והתאמות נגישות  מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

פרטניות בלימודים, תמיכה לימודית של שיעורי עזר וקבלה בהעדפה מתקנת לסטודנטים עם 

 גבלות ולקות למידה.מו

 1קומה  407, בניין 08:30-10:30ה' -ובימים ב' ו 11:30-14:00קבלת קהל בימים א' ו ג' 

  לחץ כאן לפרטים נוספים: Negishut.student@biu.ac.il דוא"ל:  ,03-5318491טלפון: 

פועל להצלחתם האקדמית של סטודנטים על ידי מתן מגוון שירותי   הילהמדור אקדמיה וק

תמיכה, ייעוץ, קבלה בהעדפה מתקנת וסיוע אקדמי של שיעורי עזר לסטודנטים מהחברה 

הערבית, מהמגזר החרדי, יוצאי אתיופיה ומהפריפריה. בנוסף המדור מקדם פעילות חברתית 

וכנית הידברות, תוכנית הישגים להייטק ותוכנית בקהילה לצד פיתוח תכניות אקדמיות כגון: ת

  מול"א.

לשכת דיקן  509, בניין  08:30-10:30ה' -ובימים ב' ו 11:30-14:00קבלת קהל בימים א' ו ג' 

 .03-03-5318275הסטודנטים טל' 

debate מועדון ,ם"או מודל כגון הסטודנטים אגודת בשיתוף סטודנטיאליים פרויקטים

 .'וכו קמפוס שבתות
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 )תכנית לאומית להשפעה חברתית( פרח

השיעור הכי חשוב שתלמד  באקדמיה

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

ילות יכולה להתקיים במסלול אישי, סטודנט וחניך או בפעילות קבוצתית בנושאים כמו הפע

ועוד. ניתן לבדוק אפשרות לבצע את הפעילות  פעילות במועדוניות, מתנ"סיםמרכזי העשרה, 

 בוקר או ערב. -בשעות גמישות

 לחץ כאן –פרטים והרשמה באתר פר"ח 

03-5344115. 52900אילן, רמת גן -כתובת: פר"ח בר

חפשו אותנו בפייסבוק.
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