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שפות חקר  – שפה היא אחד האפיונים המרתקים והמופלאים ביותר של בני האדם. הבלשנות

וחקר השפה העברית בפרט מהווים מסע מרתק בניסיון להבין ולפענח את מנגנון  – אנוש

 ה ואת מקומה בחיינו. ותה של השפה, את ההיסטוריה שלהתפתח

 

אשנב להבנת התרבות הוא חקר השפה ה קשר עז לתרבות שבה היא מדוברת, ושפה קשורכל 

שפה חיה ותוססת, בעלת שורשים עמוקים  בפרט היאהעברית  והחברה של המשתמשים בה.

 והיסטוריה ייחודית. 

 

בחוג  בנושאים אלו.החוג ללשון העברית מזמין סטודנטיות וסטודנטים המבקשים להעמיק 

: חקר השימוש שעושים בני אדם ומגוונות שונותזוויות העברית מ נחקרתללשון העברית 

במבעי הלשון )פרגמטיקה וחקר השיח(, חקר המשמעויות בלשון )סמנטיקה(, חקר הצירופים 

והמשפטים )תחביר(, חקר מבנה המילה )תורת הצורות(, חקר צלילי השפה )תורת ההגה( 

חקר חקר השיח העברי הדבור, הן בגישות חדשניות לג ייחודי בהתמקדותו הן בועוד. החו

לשונות שמיות ויהודיות אחרות ובמקומה של העברית במשפחת הלשונות השמיות. נוסף 

תחומי בקורסים -והשינויים החלים בה ממבט רבשל הלשון העברית נחקרים התהוותה  ,לכך

תקשורתי בסיסי לבין תחומי ידע מגוונים  העוסקים בנקודות ההשקה שבין הלשון ככלי

 תקשורת, סוציולוגיה, מדעי הקוגניציה ומשפטים. כגון

 

 תנאי הקבלה

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

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

 . 125נדרשים לעמוד בבחינת ידע בעברית )יע"ל( בציון  ,בעבריתהפסיכומטרית 

 

 מבנה הלימודים

 חוגי-הדו המסלול

לימודי  ,נ"ז 36בהיקף של  3-ו 2, 1ללמוד לימודי חובה בדרגים  יםחייבחוגי -תלמידי המסלול הדו

ללמוד במהלך  ת/נדרש תי/כל סטודנט נ"ז. 8ושני סמינריונים בהיקף כולל של  נ"ז 16בחירה בהיקף של 



מתוכן על חשבון נ"ז  4–2 ,וכנית "דרך הרוח"התבמסגרת )בשני החוגים יחד( נ"ז  6התואר הראשון 

לכתוב שתי עבודות  חוגי נדרשים-י המסלול הדותלמידבחוג שלנו. משיעורי הבחירה זכות הנקודות 

ללמוד לימודי  יםדהתלמי ובמידת הצורך יידרשסמינריוניות בקורסים בחוג, אצל שני מורים שונים. 

 .באנגלית כדי למלא את חובותיהם באנגלית כשפה זרהעזר 

 

  חוגי-החד המסלול

נ"ז. בנוסף ללימודים  120של בהיקף כנית לימודים ולהשלים תנדרשים חוגי -תלמידי המסלול החד

מדרגים בחוג חוגי קורסים -המסלול החד יתלמיד ו(, ילמד"זנ 60חוגי )בהיקף -במסלול הדו המחויבים

 יםהתלמיד ו(. את יתרת הנקודות ילמדנוסף שיעורי בחירה בחוג וכן סמינריון 8) "זנ 20בהיקף של  3–2

כנית "דרך ונ"ז במסגרת הת 6ללמוד  יםעל התלמיד ,נ"ז הנלמדות מחוץ לחוג 40מתוך מחוץ לחוג. 

ות אצל שלושה מורים שלוש עבודות סמינריוניחוגי -מן המסלול החד יםתלמיד ובסך הכול, יכתבהרוח". 

באישורו מחויבת ועבודה סמינריונית אחת במקבץ הלימוד שמחוץ לחוג. תוכנית הלימודים בחוג שונים 

 החוג.טעם של המנחה המלווה מ

 שנים. 3הנורמטיבי בשני המסלולים הוא  הלימודים משך

 תוכנית "מדעי הרוח הדיגיטליים"

לימודים יוקרתית לתואר הראשון בתחום חדש ופורץ דרך: מדעי הרוח  תוכניתלאחרונה נפתחה 

אך בו  -מאפשרת התעמקות בהישגי רוח ובתרבות האנושית ה מדובר בתוכנית ייחודיתהדיגיטליים. 

משלבת לימודים בחוג למערכות מידע והיא  ,חוגית-דו הינה תוכניתה. בזמן גם בניית קריירה בהייטק

יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע ולעמוד ותוכנית לימודים מותאמת בחוג ללשון העברית. 

 פרטים נוספים ניתן לראות באתר התוכנית:בתנאי הקבלה של שני החוגים. 

 http://dighum.haifa.ac.il/index.php/en 

 

 

 


