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 ' אלול תשע"חב         

 2018אוגוסט  13         

                  

 

 בחוגנו שלום רב, שנה אותלמידות לתלמידי 
 

 התואר הראשון בחוגנו. ללימודי ן/על קבלתכם ן/אנו מברכים אתכם

התחלת הלימודים הוא הרישום לקורסים. רישום זה נעשה באופן ממוחשב. כדי  השלב הראשון לקראת

 בכל שלבי הרישום באינטרנט. ן/בשלב זה, אנו מצרפים דפי הסבר שינחו אתכם ן/לעזור לכם

 

 ה ומהנה,יבברכת הצלחה בלימודים, שנה טובה ושנת לימודים פורי

 ב ב ר כ ה,

 וסגל החוג יעל משלרפרופ' ראש החוג 

 
 הנחיות לרישום הממוחשב: 

חוג ללשון העברית )מס' החוג במערכת הלימודים עבור תלמידי ה ינוייםשהלקורסים וכן  הרישום

(, מתבצעים באמצעות רישום באינטרנט. מצ"ב דפי 1 חוגי בלבד )מס' המסלול-במסלול הדו (103

 .מאגף מחשוב ומערכות מידע לביצוע הרישום באינטרנטהסבר 

 

 להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנותהאחריות 

 .ה/תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד
 

מצורפת הלתכנית הלימודים של החוג ) שאינם מתאימים יםלקורס מ/הנרש ה/במקרה שהתלמיד

 את הרישום לקורסים אלו.החוג שומר לעצמו את הזכות לבטל להלן(, 

 

 מזכירות החוג

 .1816במגדל אשכול, חדר  18את בקומה א. מזכירות החוג נמצ

 .13.00–10.00ה' בין השעות –ב. שעות הקבלה במזכירות החוג הן בימים א'

  :. מס' הפקס3281:טלפון פנימי מתוך האוניברסיטה ,04-8249281ג. מספרי הטלפון במזכירות החוג: 

04-8249732   . 

 

 מועדי פתיחת הרישום באינטרנט:

 

 תלמידי שנה תאריך יום בין השעות

13.00–15.00  

 

 ראשונה 6.9.2018 חמישי

 

 באינטרנט: החוג כתובת אתר 

 

/language.haifa.ac.il-http://hebrew  

 

 הנחיות רישום לקורסים< אתר החוג ללשון העברית 
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 הערות:

 .  מבנה תכנית הלימודים מופיע בטבלה שלהלן. 1

 נ"ז מהרשימה שלהלן.  20.  הרישום באינטרנט יאפשר קליטת קורסים עד 2

 סמסטר א וסמסטר ב.    :שני הסמסטריםל הרישום הוא שנתי.  3

 החופף קורס אחר בשעות הלימוד. .  אין לכלול במערכת השיעורים קורס4

  .וייעשה מיד לאחר הרישום לחוגים ה/לפי בחירת התלמידהרישום לקורס אנגלית הוא .  5

אם נרשמת לקורס, וברצונך לבטל את ההרשמה לקורס זה, עליך לבטל את הקורס ביטול קורס: .  6

ה לא /בתקופת השינויים ייחשב כקורס שהתלמיד ה/בתקופת השינויים. קורס שלא בוטל ע"י התלמיד

 ידרש לשלם עבורו.ת/י ה/והתלמיד ,בו( השלימ/ה )גם אם לא השתתפ/ה
 

 

ימים לפני ביצוע הרישום  10כדי לבצע את הרישום הממוחשב, יש לשלם את שכר הלימוד לפחות  לב! מושי

את שכר הלימוד ימים ספורים  ן/פרק זמן זה מאפשר לקלוט את התשלום במערכת. אם שילמתם. הממוחשב

 את שובר התשלום למדור שכר הלימוד  לשלוח בפקס ן/חשב, עליכםובלבד לפני הרישום הממ

 ( כדי לאפשר את קליטת התשלום במחשב וביצוע הרישום הממוחשב.04-8249989)
 

 ט"תשע –הנחיות לרישום קורסי שנה א 

 

 .באתר האוניברסיטה באינטרנט 'טקטלוג הקורסים תשע"'באת מועדי הקורסים ניתן לראות 

  

 מספר שנה א –שיעורי חובה 

 קורס

 קודותנ שש"ס סמסטר

 זכות

 

 שם מורה

 א - תורת הניקוד

 ב                          -תורת הניקוד 

103.1020

103.1021 
 א

 ב     
2 

2 

1 

1 

 מר אופיר פופליגר

 ד"ר אוהד כהן

 ד"ר דלית אסולין 2 2 א 103.1112 של העברית החדשהתורת ההגה 

 בהמשךיפורסם  0 1 א 103.7108 תרגול בתורת ההגה החדשה

 פרופ' תמר צבי 2 2 ב 103.1113 של העברית המקראיתתורת ההגה 

 ד"ר דלית אסולין 2 2 ב 103.1241 מבוא לבלשנות כללית

 אטיאס-סול אזואלוסד"ר  2 2 ב 103.1124 מבוא לסמנטיקה

 תחביר הלשון העברית

 תרגול בתחביר הלשון העברית

 תולדות הלשון העברית )מתוקשב(

103.1240 

103.7105 

103.2705 

 א

 א

 ב

4 

1 

2 

4 

0 

2 

 יעל משלר פרופ'

 יפורסם בהמשך

 יהודית הנשקה פרופ'

 מכינה בערבית

  או

103.7115 

 
 א

 

6 

 

2 

 

 גב' נחמה מנור

 

  אטיאס-ד"ר סול אזואלוס 2 2 א 103.2819 עיונים בטקסטים עבריים
 לא יינתן בתשע"ט 2 2  103.1030 *אוריינות המידע

      
 
  הקורס "אוריינות המידע" לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ט, את הקורס עליכם/ן להשלים בשנת

 ן: לשלהבחירה לאחד מקורסי ההלימודים העוקבת. במקום הקורס הנ"ל עליכם/ן להירשם 

 

 סמסטר ב' תשע"ט –ד"ר דלית אסולין  –: לשון וחברה חרדיםה  103.2846

 סמסטר ב' תשע"ט  -ד"ר דלית אסולין   -  החדשהאוצר המילים של העברית   103.2755
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   :ה ללימודיםיהחל מהשנה השני למדעי הרוחפקולטה בימודי "דרך הרוח" ל
 

במסגרת לימודי תכנית ההעשרה האוניברסיטאית  ללמוד ,באוניברסיטהעל כל תלמידי התואר הראשון 

נ"ז מתוכן על חשבון נקודות זכות  4–2בשני החוגים,  נ"ז 6 בהיקף כולל של קורסים 3–1"דרך הרוח"

סיום  והציון ישוקלל בציון הסופי. ,ה/הרישום יתבצע תחת תכניות הלימודים של התלמיד שלנו. בחוג

 נית הנו תנאי לקבלת תואר בוגר.הלימודים בתכ

  http://who.haifa.ac.il"דרך הרוח": רשימת הקורסים ופרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא באתר 

 יפעת כהן מזרחי.גב' מרכזת התכנית לפרטים: 

 .Mindscapes@univ.haifa.ac.il אלקטרוני: דואר ,8240124-04 טלפון:

 

  

 הערות:

 

של העברית תורת ההגה , "(103.1112) של העברית החדשה"תורת ההגה "  :הקורסים הבאיםאת   .1

 (103.1021) ב" – "תורת הניקוד-ו  (103.1020)"א – "תורת הניקוד, (103.1113) המקראית"

 הראשונה. ת הלימודיםבשנבהצלחה לסיים חובה 

 

ההוראה בו היא  יינתן לתלמידים הבאים: תלמידים שסיימו בית ספר ששפת מהמכינה בערביתפטור  .2

לימודי ערבית, תלמידים שנבחנו בחינת בגרות בערבית ותלמידי החוגים: שפה וספרות ערבית ו

 חוגי, אשר אינו כולל לימוד השפה הערבית כלל(.-דוהמסלול ה)למעט המזרח התיכון והאסלם 

 תלמידים שסיימו בית ספר ששפת ההוראה בו היא עברית ופטורים מהמכינה בערבית )כמפורט

תלמידים אלה נ"ז במקום המכינה בערבית.  2חייבים ללמוד שיעור בחירה בחוג בהיקף  ,לעיל(

 . שלהםבגרות התעודת של צילום  למסור למזכירות החוגמתבקשים 

 

 "עיונים בטקסטים עבריים"חייבים בלימוד הקורס  בידע בעברית )יע"ל( התלמידים שחויבו בבחינ .3

(103.2819) . 

 

. הבחינה היא רשות ולא חובה ט"תורת הניקוד" תיערך בתחילת סמסטר א תשע"קורס פטור בבחינת  . 4

 בבחינה עובר ציוןומיועדת למי ששולט בחומר הלימוד ומעוניין להיבחן כדי להיות פטור מהקורס. 

 .75 הוא
  

 להלן נושאי הלימוד לבחינת הפטור:

 ידיעת ניקודה של כל מילה בעברית, שליטה במשקלי השם ובגזרות הפועל.  

 למבחן הפטור:                      להכנה ביבליוגרפיה מומלצת

 .ואילך 1979מהדורות  דקדוק הפה והאוזן לתלמיד, ,אורנן עוזי    ספרי לימוד:

                      .1976גן, -רמת ,הניקוד הלכה למעשה ,נצר ניסן                    

 .   1987, ירושלים, לוח השמות השלם ,ברקלי שאול       ספרי עזר:

 .1990, ירושלים, לוח הפעלים השלם ,ברקלי שאול                    

 .           1982אביב, -, תלקוני הגייהיילקוט ת ,מגיד חנה                    

 .באתר החוג שנת הלימודיםסמו בתחילת יפורמועדי הבחינות 

 

  :שימו לב
 לקורס ולשלם עבורו. מ/הרשולהיות  ת/עבור את מבחן הפטור חייבת/אשר י ה/תלמיד .1

 ניקוד משנים קודמות.בבאתר החוג )תחת הלשונית "מידע לסטודנטים"( יש דוגמאות לבחינות פטור  .2
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 שלום רב,דות יקרות ותלמידים יקרים תלמי

 

 תשומת לבכם לנושאים הבאים:אני מבקשת להסב את  ,תכנית הלימודיםלתיאור בהמשך 

 גבוה מעבר ציון נדרש בהם קורסים קיימים אך, 51 הואבהצלחה  קורס לסיים הנדרש הרגיל המעבר ציון

 :                      יותר

 75                                              תורת הניקוד:      

  העברית המקראיתתורת ההגה של       

     תורת ההגה של העברית החדשה       
60   

60   

 .סמינרבכל      60 עבודות סמינריוניות:      

 

-במסלול הדו נקודות זכות  60 לצבור במשך שלוש שנות לימוד ן/כםכדי לסיים תואר ראשון בחוג עלי

  .חוגי-במסלול החד נקודות זכות 120חוגי או 

 נקודות 60 של מכסה צבירת מחייב חוג כל. חוגים בשני שווה בהיקף לימודים על מבוסס חוגי-הדו המסלול

 תואר לקבל כדי החוגים בשני זכות נקודות 120 לצבור ה/התלמיד על. לימוד שנות כשלוש במשך זכות

 .ראשון

 

לפחות בכל אחד  60סופי של : תלמיד זכאי לתואר הראשון בתנאי שהשיג ממוצע ציונים ן/לידיעתכם

פי דרישות החוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם -השלים את חובותיו האקדמיים על ,מחוגי לימודיו

 ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה, כולל סיום חובות אנגלית שפה זרה.

 
 

1. 

 

 לפחות. 60הוא בהשגת ממוצע ציונים  מעבר משנה א לשנה ב התנאי 

 לימודיהם בשנה ב.את אינם רשאים להמשיך  ,בשנה א 60א השיגו ממוצע ציונים תלמידים של

  

סיום חובות בהתאם לתקנון הלימודים יש לסיים לימודי אנגלית שפה זרה בשנה הראשונה ללימודים.  .2

 ג.-ב ו יםהאנגלית כשפה זרה הוא תנאי הרשמה לסמינריונים בשנ

 

נקודות  4שני קורסים בלבד אצל אותו מרצה בהיקף של  רהתלמידים רשאים ללמוד מקורסי הבחי .3

 זכות.

 

בקורס תבוטל  ה/של התלמיד ה/בכל הקורסים. השתתפותומהשיעורים  80%קיימת חובת נוכחות של  .4

 לא תהיה מספקת.  ה/אם נוכחותו

 

 

      

 !ושנה טובהם בלימודיבהצלחה 

 
 יעל משלרפרופ' 

 ראש החוג

 
 


