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 ,(וחד־חוגי דו־חוגי) א"לב לימודים חוג

 לשונית בעריכה התמחותב א"מ, א"למ לימודים חוג

 בפילוסופיה דוקטור לתואר ולימודים

 (א“ב) ראשון לתואר הלימודים

 (10-17-011011)  חד־חוגי מסלולו( 10-17-111011)  דו־חוגי מסלול

 הלימודים מטרת

 השפה חקר, הבלשנות. האדם בני של ביותר והמופלאים המרתקים האפיונים אחד היא שפה

 מנגנון את ולפענח להבין בניסיון מרתק מסע מהווים, פרטב העברית השפה וחקר, בכלל

 היא העברית. בחיינו מקומה ואת העברית השפה של ההיסטוריה את, השפה של התפתחותה

 לתרבות עז קשר קשורה שפה. ייחודית והיסטוריה עמוקים שורשים עם, ותוססת חיה שפה

 .בה המשתמשים של רהוהחב התרבות להבנת אשנב מהווה השפה חקר. מדוברת היא שבה

 

 השימוש חקר: שונות מבט מנקודות העברית נחקרת העברית ללשון בחוג בלימודים

 בלשון המשמעויות חקר, (השיח וחקר פרגמטיקה) הלשון במבעי אדם בני שעושים

 חקר, (הצורות תורת) המילה מבנה חקר, (תחביר) והמשפטים הצירופים חקר, (סמנטיקה)

, הדבור העברי השיח בחקר הן בהתמקדותו ייחודי החוג . ועוד( ההגה תורת) השפה צלילי

 הלשונות במשפחת העברית של ובמקומה אחרות ויהודיות שמיות לשונות חקרב הן

 ממבט בה החלים והשינויים התהוותה, העברית הלשון נחקרים לכך נוסף. השמיות

 לבין בסיסי תיתקשור ככלי הלשון שבין ההשקה בנקודות העוסקים בקורסים תחומי-רב

 .ומשפטים הקוגניציה מדעי, סוציולוגיה, תקשורת כגון, מגוונים ידע תחומי
 

 הקבלה תנאי

 .החוג ידי–על הנדרשת ברמה האוניברסיטה של הכלליים הקבלה בתנאי עמידה . 1

 הכניסה בבחינת נבחנו לאוש עברית איננה בו ההוראה ששפת ספר בבית שלמדו תלמידים . 2

 . 125 בציון( ל"יע) בעברית ידע בבחינת לעמוד נדרשים עבריתב הפסיכומטרית

 

 הלימודים מבנה

 :חוגי–הדו המסלול

 13 של בהיקף בחירה לימודי ,ז"נ 33 של בהיקף 3–ו  2, 1 בדרגים חובה לימודי ללמוד חייב התלמיד

 ז"נ 3 הראשון התואר במהלך ללמוד סטודנט כל על .ז"נ 8 של כולל בהיקף סמינריונים ושני ז"נ

 הבחירה משיעורי זכות נקודות חשבון על מתוכן 2-4 ,החוגים בשני "הרוח דרך" וכניתהת במסגרת

. שונים מורים שני אצל, בחוג בקורסים סמינריוניות עבודות שתי לכתוב התלמיד על. שלנו בחוג
 . זרה כשפה באנגלית חובותיו את ולמלא עזר לימודי ללמוד התלמיד יידרש הצורך במידת

 



 : חוגי–החד המסלול

 חוגי–הדו במסלול הנדרשים ללימודים בנוסף. ז"נ 121 של לימודים תכנית להשלים התלמיד על

 8)' נ 21 של בהיקף 2-3 מדרגים קורסים בחוג חוגי–החד המסלול תלמיד ילמד, ('נ 31 בהיקף)

 41 במסגרת. וגלח מחוץ התלמיד ילמד הנקודות יתרת את(. נוסף סמינריון וכן בחוג בחירה שיעורי

 לכלול התוכנית על". הרוח דרך" התכנית במסגרת ז"נ 3 ללמוד התלמיד על לחוג מחוץ הנלמדות ז"נ

 הלימוד במקבץ אחת סמינריונית ועבודה שונים מורים שלושה אצל בחוג סמינריוניות עבודות שלוש
 .מהחוג המלווה המנחה של באישורו חייבת הלימודים תוכנית. לחוג שמחוץ

 .שנים 3 הוא המסלולים בשני הנורמטיבי הלימודים משך

 


