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' אדר א תשפ"ב כבבע"ה,   
2022פברואר  23  

 למחלקות שלום רב, 
 

 הנדון: חידוד נהלי חובות לימודי יסוד ביהדות
 

נהלים באשר    פרהדגיש מסוללחדד  לקראת תקופת הרישום לסמסטר ב' הבאה עלינו לטובה, ראינו לנכון  
ביהדות יסוד  לימודי  תובנות    .לחובות  מתוך  עלה  שהופקוהצורך  הרישום  ותקופמ  ולקחים  בשנים  ת 

 האחרונות. 
 

כי חלה עליהם חובת    ,בקובץ הנחיות המחלקות,  בתהליך ההרשמה, כבר  יש להדגיש בפני הסטודנטים  •
 . לימודי יסוד ביהדות בהתאם לתואר הנלמד

 

ביה"ס:   • של  האינטרנט  לאתר  הסטודנטים  את  להפנות  לשונית  https://yesod.biu.ac.ilניתן  תחת   .
 התואר הרלבנטי. מופיעים כל התקנונים באשר לחובות לימודי יסוד לפי  "תוכניות לימודים"

 

  -  ישירות אלינו  יםבירור באשר לחובות לימודי יסוד ביהדות יש להפנות את הסטודנט תבכל שאל •
  באשר לחובות לימודי יסוד.היחיד ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות הוא הגורם המוסמך 

על מנת  וזאת   ,בנושא חובות לימודי יסוד ביהדות יםבשום אופן אין למסור אינפורמציה לסטודנט 
האינפורמציה שאנו מוסרים   ,למנוע טעויות ועוגמת נפש כפי שנתקלנו רבות לאחרונה. נבקש להבהיר

ולא  ,  היקפים של נק"ז )שעות שנתיות(על סמך  אבנוגע  לחובות לימודי יסוד ביהדות, הי לסטודנטים
 . ביה"סמזכירות להלן יופיעו פרטי התקשרות עם על סמך מספר כמותי של קורסים. 

 

 במס' הקורס(:  משמאל )שתי הספרות הראשונות הקודים של קורסי יסוד ביהדות •
ישראל  04ישראל;  מחשבת    03תלמוד;    02תנ"ך;   01 אלתולדות  קודים  ל  בלבד  ה .  קורסי  נחשבים 

 כחלק מחובות לימודי יסוד ביהדות.לא יוכרו  השאינם בקודים אל לימודי יסוד. קורסים 
 

המחלקה לתנ"ך, המחלקה לתלמוד, המחלקה למחשבת    -  עלינו לחדד באשר לארבע מחלקות היהדות •
  ובמסגרתם לוקחיםבמחלקות אלו  לתארים  תולדות ישראל. סטודנטים הלומדים  ישראל, המחלקה ל

יוכרו כחובות לימודי יסוד    ה(, קורסים אל 01/02/03/04קורסים בקודים של קורסי לימודי יסוד ביהדות )
 הם לומדים. ביהדות ולא כחלק מחובות לימודי המחלקה הספציפית בה 

 

לא יציעו לסטודנטים קורסים במחלקה כחלק  הנ"ל  מחלקות היהדות  ארבע  בנוסף לאמור לעיל, נבקש ש  •
 רישום לקורסים בקודים של לימודי יסוד. בצע אותם ל להפנותאלא  ,מחובות לימודי יסוד ביהדות 

 

בשל    מהשלמת חובות לימודי יסוד,  לא יוכל להעניק פטורביהדות    כי ביה"ס ללימודי יסוד   ,עלינו להדגיש •
שהטעה באשר לחובות לימודי    ות האקדמיות בקמפוסמחלק ה  ינציג אחד משל  או    יםטעות של סטודנט

 יסוד. 
 

, מול ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות, את  האחרונה ללימודים  ם בתחילת שנתלברר    יםסטודנטהאחריות  ב •
האחרונה, ובכך    הםלהיערך להשלמתם במהלך שנת לימודי  ובלימודי יסוד, כדי שיוכל   הםיתרת חובותי

 לסגור את התואר. םעוגמת נפש בבוא מהם למנוע 

https://yesod.biu.ac.il/
https://yesod.biu.ac.il/node/1375
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 :מקורס יסוד ביהדות נוהל פטור
 

סטטוס" • "מדור  באחריות  הינו  רפואה  ולימודי  הוראה,  תעודת  הראשון,  בתואר  בפטורים    .הטיפול 
ושלישי(בתארים המתקדמים   שני  שני    ,)תואר  לתואר  הוועדה  תעודה שבחסות    הוא הטיפול  ולימודי 

 באחריות ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות. 
 

   .בר-"פניות מנהליות" באינ באמצעותיש להגיש אך ורק  מלימודי יסוד ביהדות  בקשות לפטור •
באשר   (הרלבנטיבהתאם לתואר ) מופיעות הנחיות מדוייקות ,ביהדותלימודי יסוד  ביה"ס לבאתר 

   והמסמכים התומכים שיש להציג.  ,לנוהל הגשות פטורים
 פטור בתארים השונים:גשת בקשה ללהלן קישורים לנהלי ה

 נוהל פטור מלימודי יסוד בתואר הראשון  •

 נוהל פטור מלימודי יסוד בתואר השני  •

 נוהל פטור מלימודי יסוד בתואר השלישי  •

 אילן( - א בוגרי תואר ראשון בבר)ל  נוהל פטור מלימודי יסוד בתעודת הוראה •

 

)לאחר    שנה הראשונה לתואר ב  ,הסמסטר הראשוןבמהלך  יש להגיש    מקורס יסוד ביהדות בקשות לפטור   •
לימודים( לסיום התוארעריכת מערכת  ולא להמתין  סטודנטים הלומדים    לגביבפרט  האמור חשוב    ., 

 .בלבד  תוכניות שבהן הלימודים מתקיימים במהלך שנה אחתב
 

ושלישי(, הגורם המוסמך לתת החלטה באשר לזכאות    בתארים מתקדמיםכי    ,נדגיש שוב • )תואר שני 
מקורסי יסוד  המנדט להעניק פטור    בלבד.  ביהדות  הוועדה של ביה"ס ללימודי יסודלפטור ולהיקפו, היא  
עניק  , לא נוכל להבמוסדות מוכרים בלבד   יםקודמים של הסטודנטלימודי יהדות  הוא אך ורק על סמך  

 פטור על סמך פרמטרים אחרים מלבד זאת )למשל: על סמך גיל, מצב סוציואקונומי וכדומה(. 

 ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: עם מזכירות אמצעי קשר 
 

 yesod@biu.ac.ilמייל: 
 03-5318361/8671טלפונים: 

 https://yesod.biu.ac.ilאתר ביה"ס: 
 12:00- 10:00 ', ה', ג'ימים א דלת הפתוחה"ה"

 
 תודה על שיתוף הפעולה 

 
  בברכה,

       
 דוידי -ד"ר דגנית בוני       פרופ' איל רגב      

 
                                              סגנית מנהלית לראש ביה"ס                                                                 ראש ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

                                                                                                                                                      
 

H:\יסוד ביהדות.חידוד נהלי ביהס ללימודי  - מכתב פניה למחלקות\נהליםdocx 

https://yesod.biu.ac.il/node/2092
https://yesod.biu.ac.il/node/2093
https://yesod.biu.ac.il/node/2094
https://yesod.biu.ac.il/node/2095
mailto:yesod@biu.ac.il
https://yesod.biu.ac.il/
https://www.biuopendoors.co.il/section/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa/

