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 החוג ללשון העברית 
 

 לימודי התואר השני בחוג ללשון העברית –לוח זמנים 

 

 :'לימודי מסלול א

כ לשנה "גולשת בד( עבודת הגמר המחקרית)כתיבת התיזה .  משך לימודי הקורסים הוא שנתיים

 .השלישית

לכתוב עבודה סמינריונית , כלומר) קורסים סמינריוניים 2במשך השנתיים הראשונות יש לקחת 

עליכם מוטלת האחריות  .אחת משתי עבודות אלו מהווה תשתית לתיזה, ים קרובותלעית(.  קורסים 2-ב

יש להודיע על כך לא . להודיע למרצה בקורס אם אתם לוקחים את הקורס כסמינריון או כקורס בחירה

ולא יאוחר מחודש לפני תום , אם הקורס הוא שנתי בשנה שבה נלמד הקורס' יאוחר מאמצע סמסטר ב

 . סימסטריאלי הקורס אם הקורס

של השנה הראשונה ללימודים יש לבחור ' עד תום סמסטר ב  :בחירת מנחה לעבודת התיזה

, לשם כך עליכם ליזום פגישות עם אנשי סגל בחוג במהלך שנת הלימודים הראשונה. מנחה לעבודת התיזה

 . כדי לברר עימם לגבי תחומי המחקר שלהם ולבדוק איתם אפשרות שינחו אתכם לתיזה

עליכם , ה לכך\לאחר שבחרתם במנחה לתיזה וקיבלתם את אישורו :ירת נושא עבודת התיזהבח

, כדאי לעשות זאת עד תחילת חופשת הקיץ של שנת הלימודים הראשונה. ה את נושא העבודה\לגבש איתו

 . כדי שתוכלו לנצל את הקיץ לכתיבת הצעת המחקר

ולא יאוחר מהיום האחרון לחופשת , לאחר הגשת עבודה סמינריונית אחת :הגשת הצעת המחקר

אורך .  י המנחה"מאושרת ע, לעבודת התיזה הצעת מחקריש להגיש , .א.הסמסטר השלישי ללימודי המ

הצעת המחקר . לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים, (12גופן , רווח כפול)עמודים  15העבודה לא יעלה על 

של סוף  1.10-על ההצעה להיות מאושרת עד ה . א.על פי החלטת וועדת המ, תימסר לשיפוט קורא נוסף

 .'שנה ב

. ל השלישית לכתיבת התיזה"תוקדש שנה, לאחר אישור הצעת המחקר :כתיבת התיזה והגשתה

תדרוש הגשה במועד מאוחר יותר . את התיזה יש להגיש עד לסוף נובמבר של שנת הלימודים השלישית

הארכת . ל הדיקן ללימודים מתקדמיםמילוי טופס לבקשת הארכת לימודים הטעונה אישור ש

 . תשלום שכר לימוד נוסףלימודים שכזו גוררת גם 

 

 :סיכום לוח הזמנים למסלול זה

 ה להנחייה\וקבלת הסכמתו, יצירת קשר עם מנחה  : 'שנה א' עד סוף סמסטר ב

 גיבוש נושא המחקר : 'עד תחילת חופשת הקיץ שנה א

 (תנאי להגשת הצעת המחקר)סמינריונית אחת לפחות הגשת עבודה   : 'שנה ב' תחילת סמסטר א

 .הגשת הצעת המחקר לעבודת התיזה  : 'שנה ב' עד סוף סמסטר א

 .אישור הצעת המחקר  : 'של סוף שנה ב 1.10עד 

 . הגשת התיזה (:סוף נובמבר)' עד סוף שנה ג

 

מים את לימודיהם המסיי' הרשות ללימודים מתקדמים נוהגת להעניק פרס כספי לסטודנטים במסלול א

 (. יש לבדוק את התנאים לכך באתר הרשות ללימודים מתקדמים. )והגשת התיזה תוך שנתיים
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 החוג ללשון העברית 
 

 

 :'לימודי מסלול ב

 

 .משך הלימודים הוא שנתיים

 (.קורסים 3-לכתוב עבודה סמינריונית ב, כלומר) קורסים סמינריוניים 3בפרק זמן זה יש לקחת 

. צה בקורס אם אתם לוקחים את הקורס כסמינריון או כקורס בחירהעליכם מוטלת האחריות להודיע למר

 . בשנה שבה נלמד הקורס' יש להודיע על כך לא יאוחר מאמצע סמסטר ב

 :חובות סיום הלימודים

בחינות גמר אלו הם בשניים מתוך שלושת . במסלול זה התלמידים צריכים לגשת לשתי בחינות גמר

שניים )עליכם להחליט באלו קורסים תיגשו לבחינה הסופית . וניתהקורסים שבהם נכתבה עבודה סמינרי

' לא יאוחר מסוף הלימודים בסמסטר בולהודיע על כך למזכירות החוג , (מתוך השלושה האפשריים

את חומר הקריאה לבחינות הגמר יחלקו (.  כלומר בשנה האחרונה לתואר) בשנה השנייה ללימודיכם

 .מורי הקורסים במהלך הקורס עצמו

של כל  הגשה, כלומר)ניתן לגשת לבחינות רק לאחר שסיימתם את כל חובותיכם לקורסים 

 (.הרפראטים וחובות אחרים של הקורסים השונים, העבודות הסמינריוניות

מי שהגיש בקשה מנומקת . בתום שתי שנות לימוד, נובמבר בחודשנערכות  גמרהבחינות 

הארכת . יהיה רשאי להיבחן בינואר, לימודים מתקדמיםי הדיקן ל"להארכת לימודים והבקשה אושרה ע

  .  לימודים זו גוררת תשלום שכר לימוד נוסף

 

 :סיכום לוח הזמנים למסלול זה

 .קורסים אתם מבקשים להיבחן 2להודיע למזכירות החוג באלו                   : 'שנה ב' סוף סמסטר ב

 כולל הגשת עבודות סמינריוניות ות לקורסיםיום כל החובס:  לתחילת שנת הלימודים העוקבתעד 

 . בחינות הגמר                 :נובמבר

 

 

 ('או ב' מסלול א)מסלול מורים 

  -' במסלול א, "קריאה מודרכת"הוא קורס ב (ס"שש 4 בהיקף של )אחד מקורסי בחירה במסלול זה 

, לגבי נוהלי הקורס ולוח הזמנים . בהנחיית אחד מחברי הסגל בחוג -' ובמסלול ב, בהנחיית מנחה התיזה

 .נא ראו הדף המצורף

 

 

 

חייב , (וא לומדהבהתאם למסלול שבו )מי שלא מסיים את לימודיו בזמן : הערה לכל המסלולים

את הטופס יש למלא . למלא טופס הארכת לימודים הטעון אישור של הדיקן ללימודים מתקדמים

הארכת לימודים זו גוררת תשלום שכר  (.ההארכהשל השנה לאחריה מבקשים את )' בתום סמסטר ב

  .  לימוד נוסף
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 :עריכה לשונית –' לימודי מסלול ב

 

 .משך הלימודים במסלול זה הוא שנתיים

קורס (: קורסים 3-לכתוב עבודה סמינריונית ב, כלומר) קורסים סמינריוניים 3בפרק זמן זה יש לקחת 

  .די עריכההסמינריון הייעודי לתלמיאחד מתוך אלה הוא 

עליכם מוטלת האחריות להודיע למרצה בקורס אם אתם : לגבי שני הסמינריונים שאינם ייעודיים לעריכה

בשנה ' יש להודיע על כך לא יאוחר מאמצע סמסטר ב. לוקחים את הקורס כסמינריון או כקורס בחירה

 . שבה נלמד הקורס

ובארבע סדנאות בעריכה , לשוניתכ במהלך השנתיים יש להשתתף בקורס הבסיס של עריכה "כמו

 . לשונית

 :חובות סיום הלימודים

 . ולהגיש עבודת סיכום בעריכה לשונית, במסלול זה התלמידים צריכים לגשת לבחינת גמר אחת

אם לקחתם שני קורסים הנחשבים . היא בסמינריון הייעודי של מסלול העריכה בחינת הגמר

עליכם להחליט באלו קורס מבין השניים , (אחד בכל שנה משנות הלימוד)לסמינריון ייעודי בעריכה   

בשנה ' לא יאוחר מסוף הלימודים בסמסטר בולהודיע על כך למזכירות החוג , תיגשו לבחינה הסופית

 (.  כלומר בשנה האחרונה לתואר) דיכםהשנייה ללימו

של כל העבודות  הגשה, כלומר)ניתן לגשת לבחינות רק לאחר שסיימתם את כל חובותיכם לקורסים 

 (.הרפראטים וחובות אחרים של הקורסים השונים, הסמינריוניות

מי שהגיש בקשה מנומקת . בתום שתי שנות לימוד, נובמבר בסוף חודשנערכת הגמר בחינת 

הארכת . יהיה רשאי להיבחן בינואר, י הדיקן ללימודים מתקדמים"כת לימודים והבקשה אושרה עלהאר

  .  לימודים זו גוררת תשלום שכר לימוד נוסף

 

האחד טקסט עיתונאי , הסטודנטים יקבלו לעריכה שני טקסטים :עבודה מסכמת בעריכה לשונית

ויוסיפו , אותם כמיטב ידיעותיהם והבנתםיערכו , מילה 1,000-היקף כל טקסט כ, והשני טקסט מדעי

לכל טקסט יצורפו עשרה שיקולי דעת שנשקלו במהלך . הערות ושאלות לכותבים אם ימצאו בכך צורך

הנימוקים שייבחרו יהיו . את הטקסט( או לא לשנות)העריכה ומסבירים עשר מבין ההחלטות לשנות 

 .לותיהם כעורכיםמגוונים כדי שהסטודנטים יוכלו להפגין בעזרתם את יכו

 . בכל שנהתחילת נובמבר יש להגיש עבודה זו עד ל

 

 :סיכום לוח הזמנים למסלול זה

          להודיע למזכירות החוג באיזה קורס סמינריון ייעודי אתם מבקשים                    :'שנה ב' סוף סמסטר ב

 (.אם למדתם ביותר מקורס אחד)להיבחן                                                   

 .כולל הגשת עבודות סמינריוניות סיום כל החובות לקורסים  :לתחילת שנת הלימודים העוקבתעד 

 . בחינת הגמר והגשת העבודה המסכמת בעריכה לשונית                 :נובמבר
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 החוג ללשון העברית 
 

 

 (פלגיאט)העתקות וגניבת דעת ספרותית 

 

פסילת הקורס והפנייה לוועדת המשמעת )ה רבה אנו חוזרים ומדגישים כי נתייחס בחומר

 . תרגילים ומבחנים, לכל מקרה של העתקה וגניבת דעת ספרותית בכתיבת עבודות( האוניברסיטאית

 

 

, אנו מביאים לפניכם את הטבלה הבאה, כדי להבהיר באלו מקרים עליכם לציין את מקור המידע שלכם

(: http://kabayim.com/plagiarism.htm" )קביים"הלקוחה מתוך האתר 
1
 

 ?איך אפשר לדעת אם עליכם לציין מקור או לא

 מתי אין חובה לציין מקור מתי יש חובה לציין מקור

  כאשר משתמשים ברעיון או במלים

, כתב עת, ממאמר-של מישהו אחר 

, תוכנה, תכנית טלויזיה, סרט, אתר

פרסומת או כל , מכתב, שיר ,עיתון

  .מקור אחר

  כאשר משיגים מידע דרך ראיון אדם

  .אחר

  כאשר מעתיקים מילה במילה ממקור

  .אחר

 גרפים, כאשר משתמשים בתמונות, 

  .ודיאגרמות ממקור אחר, טבלאות

  כאשר משתמשים ברעיונות שמישהו

אחר נתן לכם תוך כדי שיחה בטלפון 

  .מייל-יפורומים או א, אטים'או דרך צ

 רעיונות או , כאשר כותבים על חוויות

  .תצפיות אישיות

  כאשר מציינים מסקנות שהסקתם

  .בעצמכם

  הגיון " )כללי"כאשר משתמשים בידע

 ('ידע מסורתי וכד, בריא

  כאשר מסכמים מידע שידוע ומקובל על

  .הרוב

  כאשר כותבים על תוצאות מחקר /

  .סקר אישי

 

 .כדי להסיר ספק באשר למקרים מתי עליכם לציין מקור, זהאנא קיראו את הכתוב באתר 

והעתקה ממנו ללא ציון המקור היא , מקור מהאינטרנט הוא מקור לכל דבר –אנו חוזרים ומדגישים 

 . העתקה לכל דבר

                                      
1
 מתוך 1111111212 בתאריך אוחזר, פלגיאט: דעת גניבת על .(2009) 'ח, צפריר: מתוך 

http://kabayim.com/plagiarism.htm 

http://kabayim.com/plagiarism.htm
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 מסלול מורים. א.לתלמידי מ, קורס בקריאה מודרכת

 

 חובת את ימלאו בתכנית 'א לולמס תלמידי . ס"שש 4קורס זה הינו שווה ערך לקורס בהיקף של 

 חובת ימלאו בתכנית' ב מסלול תלמידי . התיזה בתחום מודרכת בקריאה התיזה שלהם מנחה עם זה קורס

 . החוג ממורי אחד ידי על שיינתן מודרך זה בקורס קורס

של ' של שנת הלימודים הראשונה ויסתיים עד תחילת סמסטר ב' הקורס יחל בתחילת סמסטר ב

 .דים השנייהשנת הלימו

מציאת מאמרים , קביעת נושא לקריאה המודרכת, התקשרות עם מרצה :ה\חובות התלמיד

ח "כתיבת דו, סיכום עם המרצה לגבי אופי העבודה, רלבנטיים לנושא והכנת רשימה ביבליוגרפית לקורס

סחו ארבעת השלבים הראשונים ינו. וכתיבת עבודת הסיכום, תוכנית למרצה בחוג האחראי על הקורס

 . בכתב בטבלה שלהלן

 .עמודים 200לפחות  :הקף חומר הקריאה

 . אחד וחצי –רווח , 12גופן , עמודים 15 :הקף העבודה

 

 _________________________.  ז.ת  _____________________________: ה\שם התלמיד

 

 _______________________________: שם המרצה

 

  תאריך יעד שלבי ההתקדמות

' שבועות מתחילת סמסטר ב 3עד  תקשרות עם המרצהה

 (10.3.2011) 'של שנה א

 : שם המרצה

קביעת נושא במשותף עם 

 :המרצה

 עד תחילת חופשת פסח

(13.4.2011) 

 :הנושא

הכנת רשימה ביבליוגראפית 

והבאתה ( ה\י התלמיד"ע)מוצעת 

 לאישור המרצה

 עד שבועיים לאחר חופשת פסח

(15.5.2011) 

 בליוגרפיתרשימה בי

סיכום עם המרצה לגבי אופי 

 העבודה

' עד שבועיים לפני סוף  סמסטר ב

 (31.5.2011) 'של שנה א

 אופי העבודה

הגשת תוכנית העבודה לאישור 

 למרצה האחראי על הקורס

 'של שנה א' עד סוף סמסטר ב

(15.6.2011) 

 

   'של שנה ב' עד תחילת סמסטר ב הגשת עבודת הסיכום

 

 

 (:'של שנה א' עד סוף סמסטר ב)צה האחראי בחוג אישור המר

 

 _____________________________: תאריך__________________________ : שם

 


