לתלמידות ולתלמידי התואר השני
ברכות חמות למצטרפות ולמצטרפים החדשים ללימודי התואר השני במחלקתנו
ואיחולי הצלחה לכולם!
שימו לב – באחריותכם לוודא שאתם עומדים בכל דרישות המחלקה לסיום התואר וכן
בדרישות הכלליות של הפקולטה המופיעות בשנתון (לימודי אנגלית ועוד).
הרישום לקורסים מתבצע לפני תחילת שנת הלימודים ,בתאריכים  3–2בספטמבר.
לנוחותכם מצורף קובץ מידע.
לבירור נהלים ביורוקרטיים עליכם לפנות למנהלנית המחלקה ,הגב' שמחה וורים
(.)08-6472092 ,warim@bgu.ac.il
בעניינים אקדמיים בלבד ניתן לפנות אליי ,ד"ר פנינה שוקרון-נגר (08- ,pshukrun@bgu.ac.il
 .)6428273בתאריכים  28–19באוגוסט לא אהיה זמינה.
זכרו – אפשר לשנות את המערכת שהרכבתם במהלך תקופת השינויים (בשבועיים הראשונים
ללימודים) ,לכן אל חשש אם אינכם בטוחים בהחלטותיכם.
ככלל מומלץ בשבוע הלימודים הראשון להיכנס לכמה קורסי בחירה ולהתייעץ עם המרצים
בקורסים לגבי התאמתכם לשיעור.

תלמידי השלמות
בשנת ההשלמות עליכם להשלים את לימודי המבואות (ניקוד; מבוא לדקדוק; ניתוח
תחבירי) ,ורצוי גם את הקורסים תורת ההגה של לשון המקרא וסמנטיקה .רק אם
מתאפשר לכם (על פי המגבלות המפורטות בהמשך) ,למדו בשנה זו גם את הקורס תורת

הצורות של לשון המקרא וכן קורס מתקדם בתחביר (תחביר העברית החדשה או תחביר
לשון המקרא).
המגבלות:
 החייבים בקורס המבוא מבוא לדקדוק אינם יכולים להירשם לקורס תורת
הצורות ומתבקשים לדחות אותו לשנה הבאה .רצוי ללמוד לפני "תורת הצורות"
גם את הקורסים "ניקוד" ו"תורת ההגה".
 החייבים בקורס המבוא ניתוח תחבירי אינם יכולים להירשם לקורס מתקדם
בתחביר ומתבקשים לדחות אותו לשנה הבאה.
חשוב לדעת –

באפשרותכם לגשת למבחני פטור בקורסי המבוא (ניקוד ,מבוא

לדקדוק ,ניתוח תחבירי) .המבחנים יתקיימו בשבוע הראשון ללימודים ,ביום חמישי,
 ,18.10.2018בשעות  10:00עד  .12:00מקום הבחינה יפורסם בהמשך.
את החומר לבחינות בתחביר ובדקדוק אפשר ללמוד מכל ספר בגרות ,ואת החומר בניקוד
אפשר ללמוד מהספר "הניקוד הלכה למעשה" של ניסן נצר.
אין חובה לגשת לבחינות ,אך מומלץ!
על פי תוצאות הבחינות תוכלו להרכיב סופית את תוכנית הלימודים שלכם.

לידיעתכם ,הפקולטה מחייבת תלמידי השלמות לרכז בשנה הראשונה את לימודי
ההשלמה ולמעט ללמוד קורסים מן התואר השני .לכן אנו ממליצים שנוסף על לימודי
ההשלמה תירשמו השנה אך ורק לשני קורסים מהתואר השני.
לבעלי פטור בדקדוק שמתכוונים ללמוד עריכה לשונית – אפשר ללמוד בשנת ההשלמות
את הסדנאות הבסיסיות "העברית הנורמטיבית" ו"סדנה ביסודות העריכה".

בכל מקרה שאתם רוצים להשתלב בקורס של התואר השני – אנא הגיעו לשיעור
הראשון והתייעצו עם המרצה .ידעו אותי לאחר מכן.

המסלול הכללי
תלמידי המסלול הכללי יכולים לבחור קורסים באופן חופשי מתוך הקורסים המוצעים
במחלקה לתואר השני ,לרבות שתי הסדנאות הבסיסיות בעריכה לשונית ("סדנה
ביסודות העריכה" ו"העברית הנורמטיבית").
באישור האחראית ללימודי התואר השני ,ד"ר פנינה שוקרון-נגר ,ניתן ללמוד במסגרת
התואר השני עד  8נק"ז ממחלקות אחרות ומהתואר הראשון.
שימו לב – רישום עצמי לקורסים מסוג זה ללא קבלת אישור מפורש עלול להביא
לפסילתם גם אם שילמתם עליהם ומילאתם את כל חובות הקורס!

המגמה לעריכה לשונית
אני מזמינה אתכם למפגש פתיחת שנה בסוף השבוע הראשון ללימודים ,יום חמישי
 ,18.10.2018בשעה  14:15בדיוק .ניפגש בבניין דילר  74חדר .432
בפגישה :סבב היכרות ,הצגת תוכנית הלימודים במגמה ,שאלות ותשובות .בסיום הפגישה
אוכל להתפנות גם לייעוץ אישי.
הפגישה לסטודנטים חדשים ולמסיימי לימודי השלמות – חובה.
לסטודנטים ותיקים – מומלץ להגיע.
לא יינתנו הסברים דומים באופן אישי!

להלן הנחיות כלליות לרישום לקורסים במגמת עריכה לשונית –
לתלמידי שנה א (שאינם תלמידי השלמות או שסיימו את ההשלמות)
בשנה זו עליכם להירשם לקורסי החובה המיועדים לשנה א.

כמו כן עליכם להירשם לסמינר המחלקתי .אם לא תירשמו אליו – לא תוכלו לסיים
את לימודיכם בתוך שנתיים.
 בוגרי תואר ראשון שאינו לשון עברית מחויבים ללמוד את הקורס "טקסטים מן
המקורות" כחלק מקורסי הבחירה .שימו לב! הקורס נלמד פעם בשנתיים.
אם לא תירשמו אליו – לא תוכלו לסיים את לימודיכם בתוך שנתיים.
השנה (תשע"ט) הקורס לא יינתן .אל תשכחו להירשם אליו בשנה הבאה.
 סטודנטים שלא למדו קורס בחקר השיח ופרגמטיקה בלימודי התואר הראשון
מחויבים ללמוד את הקורס "סוגות ומשלבים של העברית החדשה" כחלק
מקורסי הבחירה.
אינכם רשאים להירשם לקורסי חובה של שנה ב!
מלבד קורסי החובה – אתם רשאים להירשם לקורסי בחירה על פי ההנחיות.

לתלמידי שנה ב
באחריותכם לוודא שבתום השנה תמלאו את כל חובותיכם לתואר על פי השנתון
הרלוונטי לכם (מתחילת לימודיכם).
ואלה החובות :כל הקורסים הנדרשים ,עבודת עריכה גדולה ,עבודה סמינריונית ,מבחן
גמר וכן החובות שהגדירה הפקולטה (אנגלית ועוד).
באישור רכזת המגמה ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה במקרה הצורך.
לנוחותכם מצורף דף לתכנון מערכת הלימודים האישית שלכם .אנא הביאו אותו למפגש
הפתיחה.
בהצלחה!
ד"ר פנינה שוקרון-נגר
רכזת המגמה לעריכה לשונית

שם ..........................
תכנון הלימודים במגמה לעריכה לשונית
קורס /סדנה

נק"ז

שנה

מבוא לדקדוק (השלמה)

-

השלמות

-

ניתוח תחבירי (השלמה)

-

השלמות

-

-

ניקוד (השלמה)

-

השלמות

-

-

תורת ההגה של להמ"ק (השלמה)

-

השלמות/א

-

-

תחביר העה"ח/להמ"ק (השלמה)

-

השלמות/א

-

-

תורת הצורות של העה"ח (השלמה)

-

השלמות/א

-

-

סמנטיקה (השלמה)

-

השלמות/א

-

-

סדנה ביסודות העריכה א  +ב

4

א

העברית הנורמטיבית א  +ב
קריאה מודרכת וסוגיות של עריכה
בטקסטים ספרותיים א  +ב
סדנה בעריכה טקסטים בעיתונות

4

א

4

ב

2

ב

סדנה בעריכת טקסטים עיוניים א  +ב

4

ב

סדנה בעריכת תרגום א  +ב
קורס בחירה בשפה שמית או בעברית
הקדומה א  +ב

4

ב

4

א/ב

10

א/ב

4

השלמות/א/ב

קורסי בחירה נוספים

3

סמינר מחלקתי א  +ב ( 4סמס' בסה"כ)

1

השלמות

1

שנה א

שנה ב

שנה ג
-

למתבקשים ללמוד קורסי השלמה בלבד.
2
למתקשים לסיים בשנתיים .טעון אישור של ראשת המגמה.
3
בחירה ממערכת השעות של התואר השני במחלקה.
עד  8נק"ז ממחלקות אחרות ו/או מהתואר הראשון במחלקה באישור ראשת המגמה בלבד.
במסגרת לימודי הבחירה סטודנטים שאינם בוגרי לשון עברית בתואר הראשון מחויבים בקורס "טקסטים מן
המקורות" ( 4נק"ז) .סטודנטים שלא למדו פרגמטיקה מחויבים ב"סוגות ומשלבים של העברית החדשה" ( 2נק"ז).

2

