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 ו"אב תשעבט "י                                                                                

 3102אוגוסט ב 32          

          

,שלום רב ה/ה יקר/תלמיד  
 

מהנה , יהיאנו מברכים אותך בברכת שנה טובה ושנת לימודים פור, ז"עם פתיחת שנת הלימודים תשע

 .אנו מצרפים דפי הסבר שינחו אותך בכל שלבי הרישום באינטרנט. ומלאת סיפוק

 

 ,ב ב ר כ ה

 וסגל החוג יעל משלר' פרופראש החוג 

 

שלישית בחוג ללשון העברית בשנת הלימודים השנה התכנית הלימודים  לתלמידי 

 ז"תשע
 

, (012החוג ' מס)במערכת הלימודים עבור תלמידי החוג ללשון העברית  שינוייםלקורסים וכן ה הרישום

ב דפי הסבר מאגף "מצ. מתבצעים באמצעות רישום באינטרנט, (0המסלול ' מס)חוגי בלבד -במסלול הדו

 .מחשוב ומערכות מידע לביצוע הרישום באינטרנט

 

את מערכת השיעורים כולל מספרי הקורסים   להכין מראשמומלץ בבואך להשתמש ברישום הממוחשב 

 .אליהם ביקשת להירשםשלמקרה שלא נותרו מקומות בקורסים , שברצונך ללמוד וכן אופציות חלופיות

 

 למעקב אחריה והתאמתה לתקנות, האחריות להרכבת מערכת השיעורים

 .ה/תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד

 

לפי הכללים  שאינםקורסים רישום להחוג ללשון העברית שומר לעצמו את הזכות לבטל 

 .האקדמיים אשר הוגדרו להלן

 
 מזכירות החוג

 .0102חדר , במגדל אשכול 01מזכירות החוג נמצאת בקומה . א

 .02.11–01.11בין השעות ' ה–'שעות הקבלה במזכירות החוג הן בימים א. ב

 :הפקס' מס. 2310:טלפון פנימי מתוך האוניברסיטה ,04-8249281: ות החוגמספרי הטלפון במזכיר. ג

04-8249732   . 

 

 :מועד פתיחת הרישום באינטרנט

 

 תלמידי שנה תאריך יום בין השעות

 שלישית 106..00.0 חמישי 00.11 – 00.11  

    

 :באינטרנטהחוג כתובת אתר 

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

 

 הנחיות רישום לקורסים< אתר החוג ללשון העברית 
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ימים לפני ביצוע  01יש לשלם את שכר הלימוד לפחות , כדי לבצע את הרישום הממוחשב! שימו לב

את שכר  ן/אם שילמתם. את התשלום במערכת פרק זמן זה מאפשר לקלוט. הרישום הממוחשב

לשלוח בפקס את שובר התשלום  ן/עליכם, הלימוד ימים ספורים בלבד לפני הרישום הממוחשב

כדי לאפשר את קליטת התשלום במחשב וביצוע הרישום ( 10-2.00020)למדור שכר הלימוד 

 .הממוחשב

 

על יש להודיע אם ציון כלשהו לא נקלט במחשב . לביצוע הרישום מומלץ להכין את תדפיס הציונים שלך

. כך למרכזת החוג  

       

    ד כה לפי תדפיס י את הקורסים שלמדת ע/צשב. לימודהת ולהלן מבנה תכנית הלימודים בחוג לפי שנ      

 .החובות לתוארי מה נותר לך לסיום /תדעהציונים וכך        

 

 . נקודות זכות במשך שלוש שנות לימוד  21לצבור  ישחוגי -כדי לסיים תואר ראשון בחוג במסלול הדו

 61כל חוג מחייב צבירת מכסה של . חוגי מבוסס על לימודים בהיקף שווה בשני חוגים-המסלול הדו

ות בשני החוגים כדי נקודות זכ 0.1לצבור  ה/על התלמיד. נקודות זכות במשך שלוש שנות לימוד

 .לקבל זכאות לתואר ראשון
 

לפחות בכל אחד  21תלמיד זכאי לתואר הראשון בתנאי שהשיג ממוצע ציונים סופי של : ן/לידיעתכם

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

 .לל סיום חובות אנגלית שפה זרהכו, ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה

אך קיימים קורסים שבהם נדרש ציון מעבר גבוה , 00ציון המעבר הרגיל הנדרש לסיום קורס הוא  

 :     יותר

       57   :תורת הניקוד

   21 :של העברית המקראיתתורת ההגה 

 

 21 :החדשהתורת ההגה של העברית 

    .סמינרבכל   –  21  :עבודות סמינריוניות

 

 

   :פקולטה למדעי הרוחב" דרך הרוח"לימודי 
 

במסגרת לימודי  ללמודנדרשים  ,ד"שהחלו לימודיהם בתשע באוניברסיטהכל תלמידי התואר הראשון 

 4–3, בשני החוגים ז"נ 6 בהיקף כולל של קורסים 2–0 "דרך הרוח"תכנית ההעשרה האוניברסיטאית 

הרישום יתבצע תחת תכניות הלימודים של  .שלנו זכות בחוגהז מתוכן על חשבון נקודות "נ

 ,ניתן ללמוד בתכנית ההעשרה בכל אחת משנות הלימוד לתואר .והציון ישוקלל בציון הסופי ,ה/התלמיד

 .וסיום הלימודים בתכנית הנו תנאי לקבלת תואר בוגר

  

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

 עדי וקסלר' גבמרכזת התכנית : לפרטים

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

  

  

http://woh.haifa.ac.il/
mailto:Mindscapes@univ.haifa.ac.il
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 :(ה"לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשע) ג-ו ,ב ,א בשנים א"תכנית הלימודים לתואר ב

 

 0דרג 

 

 ז"נ ס"שש סוג הקורס שם הקורס ראה הערות להלן

   3  4 ת"ש תורת הניקוד .0

 3 4 'מכ מכינה בערבית .3

 3 3 ת"ש של העברית המקראיתתורת ההגה  

 3 3 ת"ש של העברית החדשהתורת ההגה  

 3 3 'ש סמנטיקה של העברית 

 4 4 ת"ש העבריתתחביר הלשון  

 3 3 'ש מבוא לבלשנות כללית 

 3 3 'ש תולדות הלשון העברית 

 3 3 'ש  אוריינות המידע 

 31 34  כ"סה 

 

3דרג   

 3 3 ת"ש תורת הצורות של העברית החדשה 

 4 4 ת"ש לשון המקרא 

 3 3 ת"ש לשון חכמים א 

 3 3 ת"ש בלשון חכמים  

 3 3 'ש חקר השיחלומבוא לפרגמטיקה  

 3 3 'ש שיעור בחירה 

 3 3 'ש שיעור בחירה 

 4 4 'ס סמינריון 

 31 31  כ"סה 

 

 

 2דרג 

 3 3 'ש העברית בראי הבלשנות השמית 

 3 3 'ש ארמית מקראית 

 4 4 'ס סמינריון 

 03 03 'ש שעורי בחירה 

 3 3 'ש .0 

 3 3 'ש .3 

 3 3 'ש .2 

 3 3 'ש .4 

 3 3 'ש .7 

 3 3 'ש .2 

 31 31  כ"סה 
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 :הערות
 

 

 .ז"לסיים אותו בתשע ת/חייב" תורת הניקוד"את הקורס ב 57בציון  ה/שלא עבר ה/תלמיד .0

 ת/היה זכאית/לא י ,ירשםת/י אם לא .להירשם לקורס ת/לגשת לבחינת הפטור בניקוד חייב ת/נהמתכוו ה/תלמיד

 .לגשת לבחינת הפטור

 

 "עיונים בטקסטים עבריים"ולא למדו את השיעור  ערביתתלמידים שסיימו בית ספר ששפת ההוראה בו היא  .3

 .ז"להירשם אליו בתשעחייבים  ו"בתשע( 012.3101)

 

ופטורים מהמכינה בערבית חייבים ללמוד שיעור  עבריתתלמידים שסיימו בית ספר ששפת ההוראה בו היא 

תלמידים שנבחנו בחינת הם פטורים מהמכינה בערבית . המכינה בערביתז במקום "נ 3בחירה בחוג בהיקף 

בגרות התעודת של צילום למסור למרכזת החוג מתבקשים תלמידים אלה ) יחידות 4ברמה של בגרות בערבית 

אשר , חוגי-דוהמסלול הלמעט )שפה וספרות ערבית והיסטוריה של המזרח התיכון : ותלמידי החוגים( שלהם

 (.מוד השפה הערבית כללאינו כולל לי

 

 .סמסטר א וסמסטר ב  :הרישום הוא שנתי: להלן הנחיות לרישום לקורסים בשנה השלישית

 ובתנאי שלא יהיו יותר , ז מהרשימה שלהלן"נ 34הרישום הממוחשב יאפשר רישום לקורסים בהיקף של 

 .נקודות זכות במשך כל שנות הלימוד לתואר הראשון 21-מ

 

 
 : להלן מבנה תכנית הלימודים בשנה השלישית

 .אתר האוניברסיטה באינטרנטב" ז"קטלוג הקורסים תשע"את מועדי הקורסים ניתן לראות ב 

 

 שנה גלשיעורי חובה  
 

 שם מורה נקודות  זכות ס"ש סמסטר מספר קורס שם הקורס

 תמר צבי' פרופ 3 3 א 012.3202 העברית בראי הבלשנות השמית

 אוהד כהןר "ד 3 3 ב 012.3201 מקראיתארמית 

  4    סמינריון

  03    שיעורי בחירה

0.      

3.      

2.      

4.      

7.      

2.      
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   ג-לשנים ב ושיעורי בחירה 
 .ללמוד את אותו הקורס כשיעור בחירה ת/רשאי ה/בעבר אחד מקורסים אלו כסמינריון אינו ה/שלמד ה/תלמיד

 

 נקודות מספר קורס שם הקורס

 זכות

 שם מורה סמסטר

 תמר צבי' פרופ א 3 012.3130 משפטי זיקה בעברית

 מיכל אפרת' פרופ ב 3 012.3113 שמות מסחר

 מיכל אפרת' פרופ ב 3 012.3112 תחדישים מילוניים

 עירית מאיר' פרופ ב 3 012.3111 קורס מתוקשב:  Homo Loquensהאדם המדבר  

 ר אוהד כהן"ד ב 3 012.3113 מערכת הזמנים של הפועל העברי

 ר נועם אורדן"ד א 3 012.3112 חקר השפה העברית בעידן המחשב

 ר טלי בר"ד ב 3 012.3121 המשפט השמני

 

 ה/נרשמאם  .אותו מרצהנקודות זכות אצל  4-ללמוד משיעורי הבחירה יותר מ ת/רשאי ה/אינו ה/תלמיד: הערה

 ה/למד גם אם ,במכסת הנקודות ה/יחשב לוילא הנוסף הקורס  ,נקודות זכות אצל אותו מרצה 4-ליותר מ ה/התלמיד

 .ציון ה/וקיבלאת הקורס 

 

 

 ג-סמינריונים לשנים ב ו

מילוי חובה זו הוא . בהתאם לתקנון הלימודים יש לסיים לימודי אנגלית שפה זרה בשנה הראשונה ללימודים: שימו לב

  .גסמינריון בשנה קורסים ותנאי לרישום ל
 

להתקשר למרכזת  יםמתבקש םוה ,סמינריוןקורס ללמוד  םרשאי םאינ( .מתקדמים )את חובת האנגלית  מושלא סייים תלמיד

 .     החוג
 

 שם מורה סמסטר נקודות זכות מספר קורס שם הקורס

 תמר צבי' פרופ ב 4 012.2214 שכבתיות בתחביר העברית החדשה-רב

 מיכל אפרת' פרופ א 4 012.2217 לשון השירה

 ר יהודית הנשקה"ד ב 4 012.2212 סוגיות נבחרות בלשון חכמים

 ר אוהד כהן"ד א 4 012.2215 העברית המקראית המאוחרת

 

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

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

 .ציון ה/עבודה סמינריונית וקיבל ה/הגיש

 

 
להירשם לסמינריון אחד בסמסטר א ולסמינריון שני  ת/חייב, סמינריון בשנה שנייה ה/שנה שלישית שלא למד ת/תלמיד

 .לא ניתן ללמוד שני סמינריונים באותו הסמסטר. בסמסטר ב

 

א סמינריון מלימודי "רשאים ללמוד במסגרת לימודי ב, לפחות 21תלמידים שציונם המשוקלל הוא   :הערה

אתר האוניברסיטה באינטרנט ב "ז"קטלוג הקורסים תשע"את רשימת הקורסים ומועדם ניתן לראות ב. א"המ

 .גלמרכזת החו לפנותיש  ,א"להירשם לסמינריון מ על מנת(. 0דרג  010א "מספרי הקורסים במ)
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 :להסב את תשומת לבכם לנושאים הבאים אני מבקשתבהמשך לתכנית הלימודים 
 

 :תנאי מעבר משנה ב לשנה ג .0

 

 (. 57בציון עובר " )תורת הניקוד" כולל הקורס( שנה א) 0דרג  סיום כל לימודי .א

 . משנה בפחות לנקודות זכות  03השלמת  .ב

 

ראש מוזמנים להיפגש עם והם , תלמידים שלא עמדו בתנאים אלו אינם רשאים להירשם לשנה ג

 .החוג בתיאום עם מרכזת החוג

 

רשם יחייבים לה ,(ב שנה) 3דרג מו( שנה א) 0דרג מתלמידים שלא למדו או לא השיגו ציון עובר בקורסים  .3

 . 0לקורסים אלו בנוסף לקורסים של שנה ג בכפוף לסעיף 

 

הרישום לקורס יתבצע באישור במקרים חריגים . תלמיד אינו רשאי להירשם לקורס חובה שנכשל בו פעמיים .2

 .ראש החוג

 

 .   אין לכלול במערכת השיעורים קורס החופף עם קורס אחר .4

 

ציון עובר בכל קורסי הקדם הנדרשים לאותו  מותנית בקבלת( 2דרג או  3דרג )קורס מתקדם ההרשמה ל .7

 .קורס

 

 .עור קדםישועור מתקדם יש זמנית-בולא ניתן ללמוד  .2

 

 .רשאים להירשם לסמינריון תלמידים שעמדו בתנאי המעבר משנה ב לשנה ג .5

 

השתתפותו של התלמיד בקורס תבוטל אם נוכחותו . הקורסיםמהשיעורים בכל  11%קיימת חובת נוכחות של  .1

 .לא תהיה מספקת

 

 

 

 

 !ושנה טובהם בלימודי בהצלחה

 
 יעל משלר' פרופ

 ראש החוג

 
  

 

 

 


