
 

292 

 

 

 לשון העבריתב לימודים לתואר שני

 (123-2 )סימן מחשב 

 הלימודים מטרת

 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  לשונות היהודיםעל ו

 הלימודים משך

 . שנתייםמשך הלימודים 

 בנתיב הכללי על הסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהיבחן בבחינת גמר בתום השנה השנייה. 

לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה  בנתיב המחקרי על הסטודנטים

 השנייה ללימודים )לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת(. 

ועדת המוסמכים המחלקתית רשאית לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת לצורך השלמת כתיבת עבודת 

 .הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר

ו את כתיבת עבודת הגמר בתום השנה השלישית ללימודיהם יחויבו להשלים את מניין מי שלא יסיימ

כך שבתום שנה זו תתאפשר סגירת תואר  הנקודות הנדרשות לנתיב הכללי במקביל לכתיבת עבודת הגמר,

 בנתיב הכללי אם עבודת הגמר לא תוגש לשיפוט. 

הלימודים אלא במקרים חריגים ביותר. המשמעות לא תאושר שנה חמישית לתואר שני באף אחד מנתיבי 

היא שמי שלא יגיש את עבודת הגמר ולא ישלים את הנקודות לסגירת תואר, לימודיו יופסקו ללא שיקבל 

 תואר.

 נתיבי הלימוד

 המחלקה ללשון העברית מציעה לימודים עיוניים בשני נתיבים: 

 ללא עבודת גמר() נתיב כללי .א

 עבודת גמר( עם) נתיב מחקרי .ב

 בשני הנתיבים לימודים במגמה לעריכת לשוןגם מחלקה מציעה ה

 (שאינם בוגרי תואר ראשון בלשון)לסטודנטים  לימודי השלמה

 השלמה קורסי

 
 שנה

 
 מספר קורס

 
 שם הקורס

 
 שעות 'מס

 123-1-1011 השלמה

123-1-2331 

 א' ניקוד

 ניקוד ב'

2 

2 

 123-1-2571 השלמה

123-1-2581 

 א'העברי  מבוא לדקדוק

 ב'העברי מבוא לדקדוק 

2 

2 
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 שנה

 
 מספר קורס

 
 שם הקורס

 
 שעות 'מס

 2 יסודות התחביר 123-1-0119 השלמה

 2 תורת ההגה של לשון המקרא 123-1-1081 השלמה

 123-1-1141 השלמה

 

123-1-1111 

 תחביר העברית החדשה

 או

 עברית מקראית: טקסט ולשון

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

 

  כלליות הערות

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

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

תחביר העברית החדשה' או )' מתקדם תחבירלפני קורס  'יסודות התחביר'היסוד  סיש להשלים את קור .2

המוסמכים  במקרים מסוימים ניתן ללמוד את הקורסים במקביל )באישור ועדת 'תחביר לשון המקרא'(.

 המחלקתית(.

וביתר  ,80הוא  'יסודות התחביר'', העברי 'ניקוד', 'מבוא לדקדוק קורסי היסודציון המעבר בשלושת  .3

 .65 –הקורסים 

פטור בתחילת השנה.  יתקיימו בחינות ו'יסודות התחביר' 'ניקוד', 'העברי 'מבוא לדקדוק בקורסים .4

 –, ולבחינה בניקוד הכנה לבחינות הבגרותה אפשר להתכונן בעזרת ספרי לבחינות בדקדוק ובתחביר

 . בעזרת הספר 'הניקוד הלכה למעשה' מאת ניסן נצר או ספרים כדוגמתו

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

 התואר השני. שלהראשונה 

 .ראש המ"אבאישור רכזת המגמה או  שני קורסים מן התואר השני עדניתן ללמוד  השלמההלימודי  לצד .6

( תכגון בלשנובמחלקות אחרות )לאלה הנדרשים  דומיםקורסים בתואר הראשון שלמדו סטודנטים  .7

 עשויים לקבל פטור מחלק מהקורסים. 

 .למעט מקרים חריגים 'ה-ו 'מרוכזים בימים ד השני לימודי התוארו ימודי ההשלמהל .8

בסמינר  להשתתף, לרבות תלמידי השלמות, חייבים בתואר השני סטודנטים –סמינר מחלקתי  .9

נק"ז  4לאורך כל לימודיהם. הרישום לסמינר ייערך בשתי שנים אקדמיות נפרדות ויקנה  המחלקתי

 . נק"ז לכל סמסטר( 1בסה"כ )
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 הנתיב הכללי

. על הסטודנטים ללמוד בלשון המעוניינים בהעמקת הידע ובהרחבת השכלתםמיועד לסטודנטים נתיב זה 

 ולכתובאו קורס על העברית הקדומה  קדומה , להשתתף בסמינר המחלקתי, ללמוד שפה שמיתבחירה קורסי

, בתום בחן בבחינת גמר עם סיום חובות השמיעה לתוארישתי עבודות סמינר. כמו כן על הסטודנטים לה

 ימודים.השנה השנייה לל

ברמת  דיכולה להילמבלשון עברית ראשון השפה שנלמדה ברמת מתחילים בתואר  – שפה שמית קדומה

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

 ברמת מתחילים.

 אחת היותר לכל ניתן קורס כל. בחירה קורסי בגדר הם הקורסים כל – )פרט ללימודי שפות( קורסים

 יסודות: 'העריכה במגמת הבסיסיות הסדנאות משתי באחת להשתתף רשאים הסטודנטים. לשנתיים

ללמוד קורסים ברמת  אפשר. )באישור רכזת המגמה והמרצה בקורס( 'העברית הנורמטיבית' או' העריכה

 8כמו כן ניתן ללמוד קורסים בהיקף של עד  תואר.בתואר שני ממחלקות אחרות עד שליש מסך הנקודות 

שיעורים  .אחרות העוסקות בתחומים קרוביםנק"ז מהתואר הראשון במחלקה ללשון העברית או במחלקות 

הם  כן טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית, אלא אם ממחלקות אחרות ומהתואר הראשון

 . ללשון העברית מחלקההמופיעים במערכת השעות של 

 של המחלקה.התואר השני עבודות סמינר בקורסי  שתיבמהלך הלימודים יש לכתוב  – עבודות סמינר

 כנית הלימודים בנתיב הכלליות

 נק"ז קורסים מספר קורס שנה

 123-2-5121 א'

123-2-5131 

 )שנה ראשונה( א' סמינר מחלקתי

 )שנה ראשונה( ב' סמינר מחלקתי

1 

1 

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 ה( א'י)שנה שני סמינר מחלקתי

 ה( ב'י)שנה שני סמינר מחלקתי

1 

1 

ב'-א' ו  36 קורסי בחירה  

 0 בחינת גמר  - ב'

נק"ז 40 סה"כ לתואר  

 נבחרים שנה מדי. בקורסים נלמדו שלא אקדמיים מאמרים עם עצמאית התמודדות בודקת – גמר בחינת

 נלמדיםה 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

  .75ציון עובר בבחינת הגמר הינו  .לפחות 75וממוצע הקורסים הוא 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 80% קורסים

 20% בחינת גמר
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 עריכה לשונית מגמת – כלליהנתיב ה

קנה מיומנויות עריכה מכנית וובייעוץ לשוני. הת יכשירו את הסטודנטים לעסוק בעריכת לשוןלימודים אלו 

)מאמרים, עבודות גמר ועוד(, עיתונאיים )חדשות, פרסומות ועוד( וספרותיים.  עיונייםהנוגעות לטקסטים 

מעוניינים ללמוד במגמת עריכה ואינם בוגרי ה ים לתואר השני מועמדיםנוסף לתנאי הקבלה לכלל המועמד

תלמידי התואר השני,  שלא כשארריאיון אישי ומבדק.  עשויים להתבקש לעבורתואר ראשון בלשון העברית 

( ההמוצעים לתואר השני, אך לא בסדנ מקורסי הבחירהתלמידי המגמה יכתבו רק עבודת סמינר אחת )באחד 

. בתום השנה השנייה ללימודים, המתקדמות הסדנאות בהיקף גדול באחתתוב עבודת עריכה יידרשו לכ גםו

יתר הדרישות הן כמפורט לעיל  , יחויבו כל תלמידי המגמה בבחינת גמר.עם סיום חובות השמיעה לתואר

 .הנתיב הכללי העיונילגבי 

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

 לימודים מעשיים. 

 עריכה לשונית מגמת – כנית הלימודים בנתיב הכלליות

 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' העריכהסדנה ביסודות 

2 

2 

 2 סוגות ומשלבים של העברית החדשה 123-2-0049 א'

 טקסטים ספרותייםב כת וסוגיות של עריכהקריאה מודר 123-2-0215 ב'א' או 

 

2 

 2 סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית 123-2-0210 ב'

 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

 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' (הישנה שני) מחלקתיסמינר 

 ב' (הישנה שני) סמינר מחלקתי

1 

1 

 28 סה"כ קורסי חובה   

 12 קורסי בחירהסה"כ **  'ב-ו א'

 0 בחינת גמר - ב'

נק"ז 40 סה"כ לתואר  

 לפחות. 80*ציון עובר בקורס לתלמידי מגמת עריכה לשונית הינו 
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)ערבית למתקדמים, אחרת שמית  על שפההקדומה או על העברית צריך להיות  * אחד מקורסי הבחירה*

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

סטודנטים אלו בלבד  .כחלק מקורסי הבחירה נק"ז(, 4) 'טקסטים מן המקורות', הניתן אחת לשנתיים בקורס

תורת ההגה של העברית '; 'תחביר לשון המקרא'רשאים ללמוד קורסי חובה מהתואר הראשון )למשל: 

ערבית למתחילים וארמית למתחילים( כחלק מקורסי החובה לרבות שפות שמיות ברמה בסיסית ) ,('החדשה

פטור מהקורס 'סוגות ומשלבים של בוגרי קורסים בפרגמטיקה יוכלו לקבל  .באישור רכזת המגמה נק"ז( 4) 

 העברית החדשה' באישור רכזת המגמה והמרצה בקורס.

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

 יכלול לבחינה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך הסטודנטים של יכולתם את תבדוק הבחינה

 'עיוניים טקסטים בעריכת סדנה', 'העברית הנורמטיבית', 'העריכה ביסודות סדנה' הקורסים תוכני את

 אתו הללו הקורסים רשאים לגשת לבחינת הגמר סטודנטים שסיימו את. 'בעיתונות טקסטים בעריכת סדנה'ו

 .75לפחות. ציון עובר בבחינה הגמר הינו  75ממוצע ב כל חובות השמיעה בתואר

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 80% קורסים

 20% בחינת גמר

 מחקריהנתיב ה

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

 90המחקרי טעונים אישור של ועדת המוסמכים המחלקתית ומותנים בסיום התואר הראשון בממוצע של 

בנושא מוסכם  בכתיבת עבודת הגמר את הסטודנט אחד ממרצי המחלקה להנחותהסכמה של בו לפחות

 מראש.

ללמוד שפה שמית קדומה או קורס על חובות השמיעה לתואר על הסטודנטים בנתיב המחקרי מ כחלק

ולקורס  שה לקורסים נוספים. תיתכן דריולכתוב עבודת גמר לכתוב שתי עבודות סמינרהעברית הקדומה, 

  מנחה.ההמלצת לפי  של שפת מחקר מודרנית )כגון צרפתית, ספרדית וגרמנית( נוספת על אנגלית

 

ברמת מתחילים בתואר הראשון בלשון עברית יכולה להילמד ברמת  שפה שנלמדה – שפה שמית קדומה

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

 ברמת מתחילים.

 3עד ) תוארעד שליש מסך הנקודות במחלקות אחרות ללמוד קורסים ברמת תואר שני מ אפשר – קורסים

נק"ז מהתואר הראשון במחלקה ללשון העברית או  8קורסים בהיקף של עד כמו כן ניתן ללמוד  .קורסים(

טעונים אישור חרות ומהתואר הראשון ממחלקות אשיעורים  .אחרות העוסקות בתחומים קרוביםבמחלקות 

הם מופיעים במערכת השעות של המחלקה ללשון העברית.  כן של ועדת המוסמכים המחלקתית, אלא אם

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

 . 'העברית הנורמטיביתבמגמת העריכה: 'יסודות העריכה' או '

של התואר השני במהלך הלימודים, בקורסי  סמינרלכתוב שתי עבודות על הסטודנטים  – עבודות סמינר

במחלקה מן התואר הראשון בקורס  ות הסמינראת אחת עבוד לבקש לכתובהמחלקה. במקרים חריגים ניתן 

 באישור.
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 מחקריכנית הלימודים בנתיב הות

 נק"ז קורסים מספר קורס שנה

 4 שמית קדומה/קורס על העברית הקדומהשפה  - א'/ב'

ב'-א' ו 42 קורסי בחירה    

 123-2-5121 א'

123-2-5131 

 )שנה ראשונה( א' סמינר מחלקתי

 )שנה ראשונה( ב' סמינר מחלקתי

1 

1 

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 ה( א'י)שנה שני סמינר מחלקתי

 ה( ב'י)שנה שני סמינר מחלקתי

1 

1 

9991-2-123 ב'  

9992-2-123  

 )סמסטר א'( עבודת גמר

 )סמסטר ב'( עבודת גמר

4 

4 

 123-2-7777 ג'

123-2-7778 

 כתיבת עבודת גמר )סמס' א'(

 כתיבת עבודת גמר )סמס' ב'(

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת עבודת 

 הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

 *בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

 ללא נק"ז

נק"ז 40 לתוארסה"כ   

 

  הרכב הציון הסופי לתואר

 50% קורסים

 50% גמר עבודת

 עריכה לשונית מגמת – מחקריהנתיב ה

ובייעוץ  בעריכת לשון ,)ראו לעיל בסעיף זה( במחקר לשוני לימודים אלו יכשירו את הסטודנטים לעסוק

)מאמרים, עבודות גמר ועוד(, עיתונאיים  עיונייםקנה מיומנויות עריכה הנוגעות לטקסטים מכנית ולשוני. הת

ר השני מועמדים )חדשות, פרסומות ועוד( וספרותיים. נוסף לתנאי הקבלה לכלל המועמדים לתוא

ריאיון עשויים להתבקש לעבור מעוניינים ללמוד במגמת עריכה ואינם בוגרי תואר ראשון בלשון העברית ה

ידי המגמה יכתבו רק עבודת סמינר אחת )באחד תלמידי התואר השני, תלמ שלא כשאראישי ומבדק. 

יידרשו לכתוב עבודת עריכה בהיקף גדול באחת  גם( וההקורסים המוצעים לתואר השני, אך לא בסדנ

, יחויבו כל תלמידי . בתום השנה השנייה ללימודים, עם סיום חובות השמיעה לתוארהמתקדמות הסדנאות

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

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

  פי צורכי המחקר והמלצת המנחה. תיתכן דרישה לקורסים נוספים עללימודים מעשיים. 
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 עריכה לשונית מגמת – ימחקרכנית הלימודים בנתיב הות

 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' סדנה ביסודות העריכה

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 

 123-2-5121 א'

123-2-5131 

 )שנה ראשונה( א' סמינר מחלקתי

 )שנה ראשונה( ב' סמינר מחלקתי

1 

1 

 123-2-5481 ב'

123-2-5491 

 )שנה שנייה( א' מחלקתיסמינר 

 )שנה שנייה( ב' סמינר מחלקתי

1 

1 

 22 סה"כ קורסי חובה   

ב'-א' ו  10 בחירה *סה"כ קורסי*  

 123-2-9991 ב'

123-2-9992 

 א'( )סמסטר עבודת גמר

 '()סמסטר ב עבודת גמר

4 

4 

 0 בחינת גמר  - ב'

 123-2-7777 ג'

123-2-7778 

 כתיבת עבודת גמר )סמס' א'(

 כתיבת עבודת גמר )סמס' ב'(

*סטודנטים שלא יצליחו להשלים את כתיבת 

 עבודת הגמר שלהם עד תום שנה שנייה

 *בכפוף לאישור וועדת מוסמכים מחלקתית

 ללא נק"ז

 

 סה"כ לתואר

   

 נק"ז  40

 לפחות. 80*ציון עובר בקורס לתלמידי מגמת עריכה לשונית הינו 

ילמדו קורסי בחירה המשרתים את המחקר שלהם מבחינה  תלמידי מחקר במגמת העריכה הלשונית**

 תאורטית ומתודולוגית בתיאום עם המנחה.

  



 

299 

 

 

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

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

 יכולת ניסוח. בספרות המקצועית ו

חבר סגל מן המניין בדרגת מרצה ומעלה להסטודנטים  יפנוללימודים  או השני הסמסטר הראשון לפני תחילת

נושא לעבודה. עד סיום  יגבשולהנחותם בכתיבת עבודת הגמר, וביחד הם  ויבקשו את הסכמתו מחלקהמה

יגישו הסטודנטים הצעת מחקר לאישור. עד תום השנה השנייה ללימודים ישלימו  ללימודים השנה הראשונה

לשיפוט. בהמלצת המנחה וועדת המוסמכים של המחלקה גמר העבודת  את לתואר ויגישואת חובות השמיעה 

 ניתן להגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה השלישית ללימודים.

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

 יכלול לבחינה החומר. וטקסטים מבעים עצמאי באופן לערוך הסטודנטים של יכולתם את תבדוק הבחינה

 'עיוניים טקסטים בעריכת סדנה', 'העברית הנורמטיבית', 'העריכה ביסודות סדנה' הקורסים תוכני את

 אתו הללו הקורסים רשאים לגשת לבחינת הגמר סטודנטים שסיימו את. 'בעיתונות טקסטים בעריכת סדנה'ו

 .75לפחות. ציון עובר בבחינת הגמר הינו  75ממוצע ב כל חובות השמיעה בתואר

 הרכב הציון הסופי לתואר 

 50% קורסים

 35% עבודת גמר

 15% בחינת גמר

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

  .(הפקולטה אתרב)שני הלתואר  הכללי את תקנון הלימודיםגם  לקרוא חובה
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