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        לשון העבריתב לימודים לתואר שני
 (123-2 )סימן מחשב

 

 מטרת הלימודים

 ללשונותבזיקה לתקופותיה ולמסורותיה עברית ה חקרב קדיםמעברית מתהבמחלקה ללשון לימודים ה

על מסורות הלשון הכתובה, על הלשון המדוברת, תבסס על הלשון מהמחקר  וללשונות מודרניות.השמיות 

 .בלשניים ופילולוגייםומסתמך על כלים  יהודיםלשונות העל ו

 

 הלימודים משך

בד"כ אר השני מרוכזים לימודי התו השלמות(.שנת הוא שנתיים )לא כולל  הלימודים לתואר השני משך

  .'ה-'בימים ד

 

 נתיבי הלימוד

  עיוניים בשני נתיבים:המחלקה ללשון העברית מציעה לימודים 

 ללא עבודת גמר() נתיב כללי .א

 עבודת גמר( כולל) תיב מחקרינ .ב

 בשני הנתיביםבנוסף, המחלקה מציעה לימודים במגמה לעריכה לשונית 

 דם()לסטודנטים ללא רקע אקדמי קו לימודי השלמה

 

 קורסי השלמה

 
 שנה

 
 מספר קורס

 
 שם הקורס

 
 מס שעות

 123-1-1011 השלמה

123-1-2331 

 א' ניקוד

 ניקוד ב'

2 

2 

 123-1-2571 השלמה

123-1-2581 

 א' מבוא לדקדוק

 מבוא לדקדוק ב'

2 

2 

 123-1-1021 השלמה

123-1-2411 

 א' ניתוח תחבירי

 ניתוח תחבירי ב'

2 

2 

 2 הגה של לשון המקראתורת ה 123-1-1081 השלמה

 123-1-1141 השלמה

 

123-1-1111 

 תחביר העברית החדשה

 או

 תחביר לשון המקרא

2 

 

2 

 123-1-1131 השלמה

123-1-2261 

 א' תורת הצורות של לשון המקרא

 תורת הצורות של לשון המקרא ב'

2 

2 

 2 סמנטיקה 123-1-1461 השלמה
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 : כלליות הערות

של לשון  ה'תורת ההגורצוי גם את הקורס  ו'מבוא לדקדוק'ניקוד' יש להשלים את קורסי היסוד ' .1

 'תורת הצורות של לשון המקרא'. רסהמקרא' לפני הקו

תחביר העברית החדשה' או )' מתקדם תחבירהיסוד 'ניתוח תחבירי' לפני קורס  סיש להשלים את קור .2

 'תחביר לשון המקרא'(.

 - וביתר הקורסים 80דקדוק', 'ניתוח תחבירי'( הוא 'ניקוד', 'מבוא לציון המעבר בשלושת המבואות:  .3

65. 

ת פטור בתחילת השנה.        תיערך בחינ 'מבוא לדקדוק' ו'ניתוח תחבירי'( 'ניקוד',סי המבוא )רבשלושת קו .4

 הכנה לבחינות הבגרות. ד לבחינות בדקדוק ובתחביר מספרי הללמו ניתן

 )שני קורסי השלמה( ילמדו והשאר, מותלפחות חמישה מקורסי ההשלמה בשנת ההשל יש ללמוד  .5

 התואר השני. שלבשנה הראשונה 

שני עד ניתן ללמוד , באישור רכזת המגמה או האחראיות על הנתיב העיוני, השלמההלימודי  לצד .6

  קורסי מ.א. 

עשויים לקבל ( תכגון: בלשנוקורסים מקבילים במחלקות אחרות )בתואר הראשון שלמדו סטודנטים  .7

 קורסים. פטור מחלק מה

 .'ה -ו 'בימים דברוב המקרים , מרוכזים השני לימודי התוארימודי ההשלמה, כמו ל .8

בהשתתפות פעילה בסמינר  חייביםכל הסטודנטים, לרבות תלמידי השלמות,  -סמינר מחלקתי  .9

של התואר שנתיים  נק"ז בכל סמסטר לאורך 1-בועיים ומזכה במתקיים אחת לשהמחלקתי. הסמינר 

במקרה של אישור הארכת לימודים לשנה שלישית, ההשתתפות בסמינר נק"ז(.  4)סה"כ השני 

 . ללא רישוםהמחלקתי היא חובה אך 

 

 

  עיוני-הנתיב הכללי

. על הסטודנטים ללמוד בלשון מיועד לסטודנטים המעוניינים בהעמקת הידע ובהרחבת השכלתםנתיב זה 

. כמו כן, שתי עבודות סמינר ולכתוב קדומה יתשפה שמהמחלקתי, ללמוד סמינר להשתתף ב, בחירה קורסי

, בתום שנת הלימודים השנייה עם סיום חובות השמיעה לתואר בבחינת גמר בחןיעל הסטודנטים לה

 .בתואר

 מתחילים/)ברמת  נק"ז 4חייבים בלימוד שפה שמית קדומה בהיקף  הסטודנטים - שפה שמית קדומה

ברמת מתקדמים  דיכולה להילמבלשון עברית ראשון ה שפה שנלמדה ברמת מתחילים בתואר .מתקדמים(

שפה שלא נלמדה בתואר הראשון במחלקה ללשון עברית יכולה להילמד בתואר שני ברמת  בתואר השני.

 מתחילים.

מחלקות אחרות, וזאת עד מבלבד  ברמת תואר שניניתן ללמוד קורסים  - )פרט ללימודי שפות( קורסים

אלא  ,ואר. שיעורים אלו טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתיתשליש מסך הנקודות הנדרשות לת

כל כל הקורסים הם בגדר קורסי בחירה. . ללשון העברית מחלקההאם הם מופיעים במערכת השעות של 

רשאים להשתתף באחת משתי הסדנאות הבסיסיות  הסטודנטיםקורס ניתן לכל היותר אחת לשנתיים.  

 יכה' או 'נורמטיביות בלשון'. במגמת העריכה: 'יסודות הער

 לימודים יש לכתוב שתי עבודות סמינר.הבמהלך  - עבודות סמינר
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 עיוני-הכלליתכנית הלימודים בנתיב 

 נק"ז קורסים מספר קורס שנה

 4 שפה שמית קדומה   א'/ב'

ב'-א' ו  32 קורסי בחירה  

 123-2-5121 א'

123-2-5131 

 א' -)שנה ראשונה( סמינר מחלקתי

 ב' -)שנה ראשונה( ר מחלקתיסמינ

1 

1 

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 א' -)שנה שניה( סמינר מחלקתי

 ב' -)שנה שניה( סמינר מחלקתי

1 

1 

 0 בחינת גמר  - ב'

נק"ז 40 סה"כ לתואר  

 

 נבחרים שנה כל. בקורסים נלמדו שלא אקדמיים מאמרים עם עצמאית התמודדות בודקת - גמר בחינת

 שנלמדים הנושאים ושאר וחברה שפה, שמיות שפות, והחדשה העתיקה העברית בתחומי חשובים מאמרים

. לתואר חובותיהם כל את שסיימו סטודנטים גמרה לבחינת לגשת רשאים. העיונית במגמה השני בתואר

 . הגמר מבחינת פטורים המחקרי בנתיב סטודנטים

  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 עריכה לשונית מגמת - כלליהתיב נה

קנה מיומנויות מלימודים אלו יכשירו את הסטודנטים לעסוק בעריכה לשונית ובייעוץ לשוני. התכנית 

)מאמרים, עבודות גמר ועוד(, עיתונאיים )חדשות, פרסומות ועוד(  עיונייםעריכה הנוגעות לטקסטים 

ים לתואר השני, מועמדים שמעוניינים ללמוד וספרותיים. נוסף לתנאי הקבלה המשותפים לכלל המועמד

ריאיון אישי ומבדק.  עשויים להתבקש לעבורבמגמת עריכה ואינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית 

תלמידי המגמה יכתבו רק עבודת סמינר אחת )באחד מהקורסים  ,בשונה מיתר תלמידי התואר השני

 מהסדנאות תוב עבודת עריכה בהיקף גדול באחתלכ ( ובנוסף יידרשוההמוצעים לתואר השני, אך לא בסדנ

השנה בתום קדומה. הקורס בעברית  למודבמקום שפה שמית רשאים תלמידי המגמה ל. המתקדמות

יתר הדרישות  , יחויבו כל תלמידי המגמה בבחינת גמר., עם סיום חובות השמיעה לתוארםהשנייה ללימודי

 .הנתיב הכללי העיוניהן כמפורט לעיל לגבי 

נק"ז ויכללו הן לימודים תיאורטיים  22הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף של  קורסי החובה

 והן לימודים מעשיים. 

 תשע"ו(בשבתון נמצאת בנגר -שוקרוןפנינה )ד"ר  osnatd@bgu.ac.ilאסנת דמרי ד"ר המגמה:  תראש

 

mailto:osnatd@bgu.ac.il
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 עריכה לשונית מגמת - הכלליתיב תכנית הלימודים בנ

 :קורסי חובה

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס שנה

 123-2-0069 א'

123-2-0079 

 העברית הנורמטיבית א'

 'בהעברית הנורמטיבית 

2 

2 

 123-2-0089 א'

123-2-0211 

 א' סדנה ביסודות העריכה

 ב' סדנה ביסודות העריכה

2 

2 

 123-2-0215 ב'

123-2-0225 

 א' טקסטים ספרותייםכת וסוגיות של עריכת קריאה מודר

 ב' ספרותיים טקסטים תעריכ של וסוגיות מודרכת קריאה

2 

2 

 2 סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות 123-2-0130 ב'

 123-2-0010 ב'
 

123-2-1010 

 א' עיונייםסדנה בעריכת טקסטים 

 'ב עיוניים טקסטים בעריכת סדנה

2 

2 

 123-2-0020 ב'

123-2-0030 

 א' בעריכת תרגום נהסד

 בעריכת תרגום ב' סדנה

2 

2 

 123-2-5121 א'

123-2-5131 

 א' -(שנה ראשונה) סמינר מחלקתי

 ב' -(שנה ראשונה) סמינר מחלקתי

1 

1 

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 א' -(שנה שניה) סמינר מחלקתי

 ב' -(שנה שניה) סמינר מחלקתי

1 

1 

 26 סה"כ קורסי חובה   

 14 קורסי בחירה"כ סה*  'ב-ו א'

 0 בחינת גמר - ב'

נק"ז  40 סה"כ לתואר  

 

 )ערבית למתקדמים, ארמיתאחרת בשפה שמית בעברית הקדומה או * אחד מקורסי הבחירה צריך להיות 

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית יחויבו במסגרת למתקדמים, אכדית, פניקית ועוד(. 

ות ומשלבים סוגנק"ז(, ובקורס " 4) קסטים מן המקורות', הניתן אחת לשנתייםבחירה בקורס 'טקורסי ה

סטודנטים אלו בלבד רשאים במסגרת קורסי הבחירה ללמוד קורסי חובה  נק"ז(. 2של העברית החדשה" )

לרבות שפות  מהתואר הראשון )למשל: "תחביר לשון המקרא"; "תורת ההגה של העברית החדשה" ועוד(.

 שמיות ברמה בסיסית )ערבית למתחילים וארמית למתחילים(.

 בבחינת מחויבים( המחקרי ובנתיב הכללי בנתיב) לשונית לעריכה במגמה הסטודנטים כל - גמר בחינת

 לבחינה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך הסטודנטים של יכולתם את תבחן הבחינה. גמר

 בעריכת סדנה", "בלשון נורמטיביות", "העריכה ביסודות סדנה: "להלן רסיםהקו תוכני את יכלול

רשאים לגשת לבחינת הגמר סטודנטים שסיימו ". בעיתונות טקסטים בעריכת סדנה"ו" עיוניים טקסטים

 .כל חובות השמיעה בתואר אתו הללו הקורסים את
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 עריכה לשונית -בנתיב הכלליהרכב הציון הסופי לתואר 

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 

 עיוני -מחקריהנתיב ה

לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודיהם לתואר השלישי. הלימודים בנתיב  בעיקר מיועדנתיב זה 

 88 בממוצע של המחקרי טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית ומותנים בסיום התואר הראשון

בנושא מוסכם  בכתיבת עבודת הגמר הסטודנטאת  הסכמה של אחד ממרצי המחלקה להנחותבו לפחות

 מראש.

ללמוד שפת לכתוב שתי עבודות סמינר, בנתיב המחקרי  יםבמסגרת חובות השמיעה לתואר על הסטודנט

שה . תיתכן דריולכתוב עבודת גמר (מנחהההמלצת ל בהתאם זרמת מתקדמים )ללא נק"ב מחקר מודרנית

ה ללמוד שפת מחקר מודרנית אף רשאי לפטור מהחוב המנחה מנחה.הלקורסים נוספים בהתאם להמלצת 

  אם אין צורך מחקרי לכך.שנייה 

 מתחילים/)ברמת  נק"ז 4חייבים בלימוד שפה שמית קדומה בהיקף  הסטודנטים - שפה שמית קדומה

יכולה  ערבית( בלשון עברית )למשל ברמת מתחילים בתואר הראשון שפה שנלמדת כשפת חובה .מתקדמים(

 שפה שלא נלמדת כשפת חובה בתואר הראשון במחלקה בתואר השני. בלבד מת מתקדמיםבר דלהילמ

 רמת מתחילים או מתקדמים.ללשון יכולה להילמד בתואר השני ב

את עד שליש מסך הנקודות מחלקות אחרות, וזמבלבד  ברמת תואר שניניתן ללמוד קורסים  - קורסים

אלא אם הם מופיעים  ,של ועדת המוסמכים המחלקתית. שיעורים אלו טעונים אישור קורסים( 3) תוארב

 הסטודנטיםכל קורס ניתן לכל היותר אחת לשנתיים.  . ללשון העברית מחלקההבמערכת השעות של 

רשאים להשתתף באחת משתי הסדנאות הבסיסיות במגמת העריכה: 'יסודות העריכה' או 'נורמטיביות 

 בלשון'. 

.במהלך הלימודים סמינרשתי עבודות  לכתובעל הסטודנטים  – עבודות סמינר  

 עיוני-מחקריתכנית הלימודים בנתיב ה

 נק"ז קורסים מספר קורס שנה

 4 שפה שמית קדומה   א'/ב'

ב'-א' ו  24 קורסי בחירה  

 123-2-5121 א'

123-2-5131 

 א' -)שנה ראשונה( סמינר מחלקתי

 ב' -)שנה ראשונה( סמינר מחלקתי

1 

1 

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 א' -)שנה שניה( סמינר מחלקתי

 ב' -)שנה שניה( סמינר מחלקתי

1 

1 

 123-2-9991 ב'

123-2-9992 

 ) סמסטר א'( עבודת גמר

 ) סמסטר ב'( עבודת גמר

4 

4 

נק"ז 40 סה"כ לתואר  
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  הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% גמר עבודת

 

 עריכה לשוניתל במגמה מחקריהנתיב ה

בעריכה לשונית ובייעוץ  ,)ראו לעיל בסעיף זה( במחקר לשוני ו יכשירו את הסטודנטים לעסוקלימודים אל

)מאמרים, עבודות גמר ועוד(,  עיונייםקנה מיומנויות עריכה הנוגעות לטקסטים מלשוני. התכנית 

ר עיתונאיים )חדשות, פרסומות ועוד( וספרותיים. נוסף לתנאי הקבלה המשותפים לכלל המועמדים לתוא

עשויים השני, מועמדים שמעוניינים ללמוד במגמת עריכה ואינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית 

תלמידי המגמה יכתבו רק עבודת  ,ריאיון אישי ומבדק. בשונה מיתר תלמידי התואר השנילהתבקש לעבור 

עבודת עריכה ( ובנוסף יידרשו לכתוב הסמינר אחת )באחד מהקורסים המוצעים לתואר השני, אך לא בסדנ

קורס  ללמודרשאים תלמידי המגמה  אחרת במקום שפה שמית. המתקדמות בהיקף גדול באחת הסדנאות

, יחויבו כל תלמידי , עם סיום חובות השמיעה לתוארםהשנה השנייה ללימודיבתום קדומה. הבעברית 

 יתר הדרישות הן כמפורט לעיל לגבי תואר שני. המגמה בבחינת גמר. 

נק"ז ויכללו הן לימודים תיאורטיים והן  22הקשורים ישירות לעבודת העריכה יהיו בהיקף  קורסי החובה

 פי צורכי המחקר ובהתאם להמלצת המנחה. -תיתכן דרישה לקורסים נוספים עללימודים מעשיים. 

 

 נגר נמצאת בשבתון בתשע"ו(-ה שוקרון)ד"ר פנינ osnatd@bgu.ac.ilאסנת דמרי ד"ר המגמה:  תראש

 

 עריכה לשונית מגמת - ימחקרהתכנית הלימודים בנתיב 

 קורסי חובה:

 נק"ז שם הקורס מספר הקורס השנ

 123-2-0069 א'

123-2-0079 

 העברית הנורמטיבית א'

 העברית הנורמטיבית ב'

2 

2 

 123-2-0089 א'

123-2-0211 

 א' סדנה ביסודות העריכה

 א' ות העריכהסדנה ביסוד

2 

2 

 2 סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות 123-2-0130 'ב

 123-2-0010 ב'
 

123-2-1010 

 א' עיונייםסדנה בעריכת טקסטים 

 ב' עיוניים טקסטים בעריכת סדנה

2 

2 

 123-2-0020 ב'

123-2-0030 

 א' בעריכת תרגום סדנה

 'בסדנה בעריכת תרגום 

2 

2 

 18 סה"כ קורסי חובה   

 1 א' -( שנה ראשונה) סמינר מחלקתי 123-2-5121 א'
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 1 ב' -( שנה ראשונה) סמינר מחלקתי 123-2-5131

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 א' -( הישנה שני) סמינר מחלקתי

 ב' -(הישנה שני) סמינר מחלקתי

1 

1 

ב'-ו א'  10 בחירה קורסי*סה"כ   

 123-2-9991 ב'

123-2-9992 

 '(א סמסטר)  עבודת גמר

 '(סמסטר ב)  ת גמרעבוד

4 

4 

 0 בחינת גמר  - ב'

 

לתואר סה"כ   

  

נק"ז  40  

 

שפה שמית )ערבית למתקדמים, ארמית קדומה או בהעברית * אחד מקורסי הבחירה צריך להיות ב

למתקדמים, אכדית, פניקית ועוד(. ניתן להשתתף בקורס בשפה שמית המוצע לתלמידי התואר הראשון. 

תואר ראשון בלשון העברית יחויבו במסגרת קורסי הבחירה בקורס 'טקסטים מן  בוגריסטודנטים שאינם 

בבחירת נק"ז(.  2נק"ז( ובקורס "סוגות ומשלבים של העברית החדשה" ) 4)המקורות', הניתן אחת לשנתיים 

 קורסי הבחירה מומלץ להתייעץ עם המנחה.

עצמאית המושתתת על מקורות  לכתוב עבודה מדעית סטודנטיםבעבודה יתבטא כושר ה - עבודת גמר

שליטה מקפת ומעמיקה  ,ראשוניים ומשניים. העבודה תשקף כושר ניתוח וסינתזה, בקיאות בחומר הלשוני

 יכולת ניסוח והתבטאות בהירה. בספרות המקצועית ו

חבר סגל מן המניין בדרגת מרצה  יםהסטודנט ללימודים יבחרו או השני הסמסטר הראשון לפני תחילת

מראש עוד לפני  נושא לעבודה יגבשווביחד הם  ,בכתיבת עבודת הגמרם שייאות להנחות מחלקההמומעלה 

עד לאישור. הצעת מחקר  יםהסטודנט ויגיש ללימודים . עד סיום השנה הראשונהתחילת הסמסטר הראשון

ט. לשיפועבודת גמר  לתואר ויגישוחובות השמיעה  ים אתודנטטהס מוישלי םתום השנה השנייה ללימודי

בהמלצת המנחה וועדת המוסמכים של המחלקה ובאישור הפקולטה ניתן להגיש את עבודת הגמר לשיפוט 

 עד תום השנה השלישית ללימודים.

 

 בבחינת מחויבים( המחקרי ובנתיב הכללי בנתיב) לשונית לעריכה במגמה הסטודנטים כל - גמר בחינת

 לבחינה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי ופןבא לערוך הסטודנטים של יכולתם את תבחן הבחינה. גמר

 בעריכת סדנה", "בלשון נורמטיביות", "העריכה ביסודות סדנה: "להלן הקורסים תוכני את יכלול

רשאים לגשת לבחינת הגמר סטודנטים שסיימו ". בעיתונות טקסטים בעריכת סדנה"ו" עיוניים טקסטים

 .כל חובות השמיעה בתואר אתו הללו הקורסים את
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 הרכב הציון הסופי לתואר 

 40% קורסים

 50% עבודת גמר

 10% בחינת גמר

 

 

  warim@bgu.ac.il ,08-6472092  וורים: גב' שמחה לפרטים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הפקולטה אתרשני הנמצא בהלתואר  הכללי את תקנון הלימודיםגם  לקרוא מומלץ
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