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ו"אבתשעבט"י         

3102אוגוסטב32


 

,שלום רב ה/ה יקר/תלמיד  
 

,יהיאנומברכיםאותךבברכתשנהטובהושנתלימודיםפור,ז"עםפתיחתשנתהלימודיםתשע

.דפיהסברשינחואותךבכלשלביהרישוםבאינטרנטאנומצרפים.מהנהומלאתסיפוק



,בברכה

וסגלהחוגיעלמשלר'פרופראשהחוג



בשנת הלימודים  בחוג ללשון העברית שנייההשנה התכנית הלימודים לתלמידי 

 ז"תשע

 

,(012החוג'מס)במערכתהלימודיםעבורתלמידיהחוגללשוןהעבריתינוייםשהלקורסיםוכןהרישום

מאגףדפיהסברב"מצ.מתבצעיםבאמצעותרישוםבאינטרנט,(0המסלול'מס)חוגיבלבד-במסלולהדו

.הרישוםבאינטרנטמחשובומערכותמידעלביצוע

 
אתמערכתהשיעוריםכוללמספריהקורסיםשברצונךמומלץלהכיןמראשבבואךלהשתמשברישוםהממוחשב

.אליהםביקשתלהירשםשלמקרהשלאנותרומקומותבקורסים,ללמודוכןאופציותחלופיות



 למעקב אחריה והתאמתה לתקנות, האחריות להרכבת מערכת השיעורים

 .ה/תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד
 

לפי הכללים האקדמיים שאינם קורסים רישום ללבטל  החוג ללשון העברית שומר לעצמו את הזכות

 .אשר הוגדרו להלן

 

 מזכירות החוג

.0102חדר,במגדלאשכול01מזכירותהחוגנמצאתבקומה.א

.02.11–01.11ביןהשעות'ה–'שעותהקבלהבמזכירותהחוגהןבימיםא.ב

:הפקס'מס.2310:טלפוןפנימימתוךהאוניברסיטה,04-8249281:מספריהטלפוןבמזכירותהחוג.ג

.04-8249732



:מועדיפתיחתהרישוםבאינטרנט

ביןהשעות יום תאריך תלמידישנה

 שנייה 16...11.0 ראשון ...16 – ...14
   



:באינטרנטהחוגכתובתאתר



language.haifa.ac.il/-http://hebrew  
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ימים לפני ביצוע הרישום  .1יש לשלם את שכר הלימוד לפחות , כדי לבצע את הרישום הממוחשב !לב מושי

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

-4.)לשלוח בפקס את שובר התשלום למדור שכר הלימוד  ן/עליכם, בלבד לפני הרישום הממוחשב

 .כדי לאפשר את קליטת התשלום במחשב וביצוע הרישום הממוחשב( 1.40010
 

עלכךלמרכזתלהודיעיש,אםציוןכלשהולאנקלטבמחשב.הרישוםמומלץלהכיןאתתדפיסהציוניםשלךלפני

.החוג



יאתהקורסיםשלמדתעדכהלפי/צשב.שנייההראשונהוהיםלימודהלהלןמבנהתכניתהלימודיםבחוגלשנת

.ללמודבשנההשנייהלךונותראילוקורסיםי/וכךתדע,תדפיסהציונים       



.נקודותזכותבמשךשלוששנותלימוד21לצבורישכדילסייםתוארראשוןבחוג

זכותנקודות21שלמכסהצבירתמחייבחוגכל.חוגיםבשנישווהבהיקףלימודיםעלמבוססחוגי-הדוהמסלול

 .ראשוןלתוארזכאותלקבלכדיהחוגיםבשניזכותנקודות031לצבורה/התלמידעל.לימודשנותשלושבמשך



מחוגיאחדבכללפחות21שלסופיציוניםממוצעשהשיגבתנאיהראשוןלתוארזכאיתלמיד:ן/לידיעתכם

בכלועמדוהרכבםהקורסיםהיקףמבחינתים/החוגדרישותפי-עלהאקדמייםחובותיואתהשלים,לימודיו

.זרהשפהאנגליתחובותסיוםכולל,לאוניברסיטההתחייבויותיו

:יותרגבוהמעברציוןנדרששבהםקורסיםקיימיםאך,10הואבהצלחהקורסלסיוםהנדרשהרגילהמעברציון

 51:הניקודתורת

21:המקראיתהעבריתשלההגהתורת

 21:רתההגהשלהעבריתהחדשהתו

 21:סמינריוניותעבודות
 

 ב -וחוגי בחוג בשנים א -א במסלול הדו"תכנית הלימודים לתואר ב

(יפנולמרכזתהחוגחוגי-החדתלמידיםהמבקשיםללמודבמסלול)
 

 שנה א –שיעורי חובה 

 

 זכות נקודות ס"שש סוג הקורס קורסה שם להלן הערות ראה

34ת"שתורתהניקוד.0

34'מכמכינהבערבית.3

או

33'שעיוניםבטקסטיםעבריים.2

33'ששלהעבריתהחדשהתורתההגה

33'ששלהעבריתהמקראיתתורתההגה

33'שסמנטיקהשלהעברית

44'שתחבירהלשוןהעברית

33'שמבואלבלשנותכללית

33'ש(מתוקשב)אוריינותהמידע

33'ש(מתוקשב)תולדותהלשוןהעברית
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:ותהער

 
.ז"אותובתשעלסייםת/חייב"תורתהניקוד"אתהקורס51בציוןה/שלאעברה/למידת .0

לא,ירשםת/לאיאם.להירשםלקורסת/ניקודחייבלגשתלבחינתהפטורבת/ההמתכוונ/תלמיד

.לגשתלבחינתהפטורת/זכאיהיהת/י



 
ופטוריםמהמכינהבערביתחייביםעבריתתלמידיםשסיימוביתספרששפתההוראהבוהיא .3

תלמידים:פטוריםמהמכינה.זבמקוםהמכינהבערבית"נ3ללמודשיעורבחירהבחוגבהיקף

למסורלמרכזתמתבקשיםתלמידיםאלה)יחידות4בחינתבגרותבערביתברמהשלבשנבחנו

שפהוספרותערביתוהיסטוריהשל:ותלמידיהחוגים(שלהםבגרותהתעודתשלצילוםהחוג

(.אשראינוכולללימודהשפההערביתכלל,חוגי-דוהמסלולהלמעט)המזרחהתיכון



 
עיונים"ולאלמדואתהשיעורערביתתלמידיםשסיימוביתספרששפתההוראהבוהיא .2

.ז"בתשעחייביםלהירשםאליו,ו"בתשע(012.3101)"סטיםעברייםבטק

 

 : השנייהלהלן מבנה תכנית הלימודים בשנה 
 

 שנה ב –שיעורי חובה 

 

 מורההשם  ז"נ ס"ש סמסטר מספר קורס שם הקורס

מיכלאפרת'פרופ33א012.3041שלהעבריתהחדשהתורתהצורות

מורדוגמא'גב10א012.5011תרגולבתורתהצורותשלהעבריתהחדשה

תמרצבי'פרופ44ב012.3330לשוןהמקרא

ריהודיתהנשקה"ד33א012.3311'א–לשוןחכמים

ריהודיתהנשקה"ד33ב012.3312(מתוקשב)'ב–לשוןחכמים

יעלמשלר'פרופ33א012.3201מבואלפרגמטיקהולחקרהשיח

הערותבהמשךורא44בחירהישיעור

הערותבהמשךורא44סמינריון

תמרצבי'פרופ33א012.3202העבריתבראיהבלשנותהשמית*

 

שנההתלמידי.יילמדבשנההשלישיתללימודיםלתואר"העברית בראי הבלשנות השמית"הקורס *

.גםבשנהברשאיםללמדו,המעונייניםללמודקורסזההשנייה



 

:פקולטה למדעי הרוחב" דרך הרוח"לימודי 
במסגרתלימודיללמודנדרשים,ד"לימודיהםבתשעאתשהחלו באוניברסיטהכלתלמידיהתוארהראשון

4–3,בשניהחוגיםז"נ 6בהיקףכוללשלקורסים2–0"דרך הרוח"תכניתההעשרההאוניברסיטאית

הרישוםיתבצעתחתתכניותהלימודיםשל.שלנוזכותבחוגהזמתוכןעלחשבוןנקודות"נ

,ניתןללמודבתכניתההעשרהבכלאחתמשנותהלימודלתואר.והציוןישוקללבציוןהסופי,ה/התלמיד

.וסיוםהלימודיםבתכניתהנותנאילקבלתתוארבוגר



http://who.haifa.ac.il/:"דרךהרוח"רשימתהקורסיםופרטיםנוספיםעלהתכניתניתןלמצואבאתר

עדיוקסלר'גבמרכזתהתכנית:לפרטים

.Mindscapes@univ.haifa.ac.il:אלקטרונידואר,1341034-14:טלפון



 

http://woh.haifa.ac.il/
mailto:Mindscapes@univ.haifa.ac.il
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 :הבחירה והסמינריונים קורסילהלן 

 
.האוניברסיטה באינטרנט אתרב" קטלוג הקורסים"את מועדי הקורסים ניתן לראות ב



ג-ב ולשנים שיעורי בחירה 
ללמודאתאותוהקורסכשיעורת/רשאיה/בעבראחדמקורסיםאלוכסמינריוןאינוה/שלמדה/תלמיד

.בחירה



 נקודות מספר קורס שם הקורס

 זכות

 שם מורה סמסטר

תמרצבי'פרופא3012.3130משפטיזיקהבעברית

מיכלאפרת'פרופב3012.3113שמותמסחר

מיכלאפרת'פרופב3012.3112תחדישיםמילוניים

עיריתמאיר'פרופב3 012.3111קורסמתוקשב:Homo Loquensהאדםהמדבר

ראוהדכהן"דב3012.3113מערכתהזמניםשלהפועלהעברי

רנועםאורדן"דא3012.3112חקרהשפההעבריתבעידןהמחשב

רטליבר"דב3012.3121השמניהמשפט



אם.נקודותזכותאצלאותומרצה4-ללמודמשיעוריהבחירהיותרמת/רשאיה/אינוה/תלמיד:הערה

במכסת  ה/יחשב לוילא הנוסף הקורס ,נקודותזכותאצלאותומרצה4-ליותרמה/התלמידה/נרשמ

.ציון ה/וקיבלאת הקורס  ה/למד גם אם ,הנקודות

 
 

 ג -סמינריונים לשנים ב ו
 .לימודיאנגליתשפהזרהבשנההראשונהללימודיםאתבהתאםלתקנוןהלימודיםישלסיים:שימולב

 .במילויחובהזוהואתנאילרישוםלסמינריוןבשנה



 שם מורה סמסטר נקודות זכות מספר קורס שם הקורס

תמרצבי'פרופב4012.2214שכבתיותבתחבירהעבריתהחדשה-רב

מיכלאפרת'פרופא4012.2211לשוןהשירה

ריהודיתהנשקה"דב4012.2212סוגיותנבחרותבלשוןחכמים

ראוהדכהן"דא4012.2215העבריתהמקראיתהמאוחרת

 

 

 ה/אשר למד ה/תלמיד. תלמיד חייב בשני סמינריונים אצל שני מרצים שונים ובתחומי מחקר שונים

 ה/גם אם למד, במכסת הנקודות ה/יחשב לוילא הנוסף הסמינריון , שני סמינריונים אצל אותו מרצה

 .ציון ה/עבודה סמינריונית וקיבל ה/הגיש, את הקורס

 

 .
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 :(ו"לתלמידיםשהחלולימודיהםבתשע)ג-ו,ב,אבשניםא"תכניתהלימודיםלתוארב


0דרג



 ז"נ ס"שש סוגהקורס  

 3 4 ת"ש הניקודתורת 

 3 4 'מכ מכינהבערבית 

 3 3 'ש שלהעבריתהמקראיתתורתההגה 

 3 3 'ש שלהעבריתהחדשהתורתההגה 

 3 3 'ש סמנטיקהשלהעברית 

 4 4 'ש תחבירהלשוןהעברית 

 3 3 'ש מבואלבלשנותכללית 

 3 3 'ש (מתוקשב)אוריינותהמידע 

 3 3 'ש (מתוקשב)תולדותהלשוןהעברית 

 31 34  כ"סה 

 

3דרג  

 3 3 ת"ש תורתהצורותשלהעבריתהחדשה 

 4 4 ת"ש לשוןהמקרא 

 3 3 ת"ש לשוןחכמיםא 

 3 3 'ש לשוןחכמיםב 

 3 3 'ש ולחקרהשיחמבואלפרגמטיקה 

 3 3 'ש שיעורבחירה 

 3 3 'ש שיעורבחירה 

 4 4 'ס סמינריון 

 31 31  כ"סה 



2דרג

 3 3 'ש העבריתבראיהבלשנותהשמית 

33'שארמיתמקראית 

 4 4 'ס סמינריון 

 03 03 'ש שעוריבחירה 

 3 3 'ש .0 

 3 3 'ש .3 

 3 3 'ש .2 

 3 3 'ש .4 

 3 3 'ש .1 

 3 3 'ש .2 

 31 31  כ"סה 



 

 

 



 
 
 

   
 
 

 

 החוג ללשון העברית

 العبرية اللغة قسم

Department of Hebrew Language 

 

 43-3438444: פקס, 43-3438438: 'טל. 4383343חיפה , אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, אבא חושי' שד, החוג ללשון העברית

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

 
 

 
 :להסב את תשומת לבך לנושאים הבאים אני מבקשתבהמשך לתכנית הלימודים 



 :תנאי מעבר משנה א לשנה ב.0

והם מוזמנים להיפגש , לשנה ב להירשםבשנה א אינם רשאים  .6ידים שלא השיגו ממוצע ציונים תלמ

 .עם ראש החוג בתיאום עם מרכזת החוג

 

שלתורתההגה"-ו(012.0003)"שלהעבריתהחדשהתורתההגה:"בקורס21ציוןה/שלאהשיגה/תלמיד.3

להירשםת/חייב,(012.0131/0)"תורתהניקוד"בקורס51וציון,(012.0002)"המקראיתהעברית

,להירשםלקורסיםהאחריםה/התלמידת/רשאיל"יםהנרקלאחרהרישוםלקורס.בשנהבלקורסיםאלה

.נקודותזכות32-חרוגמת/ובלבדשלאי



"שלהעבריתהמקראיתתורתההגה","שלהעבריתהחדשהתורתההגה"יםבקורסושנכשליםתלמיד.2

בשנההםלהמשיךאתלימודיווכליאל–החובותשלשנהאאתכלאולאסיימוגםבשנהב"תורתהניקוד"ו

.ג



ללמודאתחייבים,ולאהשלימוחובהזובשנהא"מכינהבערבית"ללמודאתהקורסהצריכיםתלמידים.4

.בהקורסבשנה



הרישוםלקורסיתבצע,במקריםחריגים.בופעמייםה/להירשםלקורסחובהשנכשלת/רשאיה/אינוה/תלמיד.1

.באישורראשהחוג



מותניתבקבלתציוןעוברבכלקורסיהקדםהמהוויםתנאיהרשמה(2דרגאו3דרג)קורסמתקדםההרשמהל.2

.לאותוקורס



.קדםעורישועורמתקדםישזמנית-בולאניתןללמוד.5



.איןלכלולבמערכתהשיעוריםקורסהחופףעםקורסאחרבשעותהלימוד.1



בקורסתבוטלאםה/שלהתלמידה/השתתפותו.בכלהקורסיםמהשיעורים11%קיימתחובתנוכחותשל.1

.לאתהיהמספקתה/נוכחותו



בתנאיהמעברמשנהאלשנהברשאיםרקתלמידיםשעמדו.גרשאיםלהירשםלסמינריון-רקתלמידישנהבו.01

.ללמודסמינריוןאחדבלבדבשנהבוסמינריוןנוסףבשנהגמותר.להירשםלסמינריון
 
 



!ושנהטובהםבלימודילחהבהצ


יעלמשלר'פרופ

ראשהחוג
 


