
 המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

 שניההנחיות לרישום לתואר 

 

 חת הכותרת ת בצע את הרישום רק לאחר קריאת המבוא המופיע באתר האוניברסיטהיש ל
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 ממוקמת בפקולטה ליהדות.העברית וללשונות שמיות המחלקה ללשון 

 ויש להירשם לפי דרישות אלה. , מפורטות במבואהשני  תואר מסלול בהדרישות לכל 

 הראשונה ללימודיו. ום התואר חלות על הסטודנט לפי שנת הלימודיםהדרישות לסי

, 002-ו 001חדרים  410, בניין ש לפנות למזכירות המחלקהבמקרה של בעיה או שאלה לגבי הדרישות י
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בשני מסלולים: מסלול ישיר לתלמידים מצטיינים המשולב ים לימודי התואר השני מתקיימ

 ראשון.א, ומסלול רגיל אחרי קבלת התואר הב"בלימודי ה

 כניות לימודים:ובכל אחד מן המסלולים יש שתי ת

שעות לימוד  14 תכוללכנית והת כולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. – עם תזה

 שנתיות.

 שעות לימוד שנתיות ובחינת סיום. 18ת כולל כניתותה ללא עבודת מחקר. – בלי תזה

 כיווני התמחות: כנית הלימודים עם תזה הלימודים מתקיימים על פיובת

 לשון המקרא .1

 לשון חכמים .2

 לשון ימי הביניים .3

 העברית החדשה ורקעה .4

 לימודי לשונות שמיות .5

למסלול הישיר לתואר השני אפשר להירשם בתחילת הלימודים לתואר הראשון או בתום שנה א' 

 90נה א' יוכלו להירשם בעלי ציון משוקלל של באישור ראש המחלקה. ללימודי ש –ושנה ב' 

 85ומעלה בבחינות הבגרות, וקבלתם כתלמידי המסלול הישיר מן המניין מותנית בציון ממוצע 

ומעלה בקורסי שנה א' בלשון עברית. סטודנטים המצטרפים למסלול בתום לימודי שנה א' ושנה 

את המסלול הישיר אפשר ללמוד  ומעלה בלימודיהם בלשון עברית. 85ב' יהיו בעלי ממוצע 

ש"ש תואר ראשון  56וכנית בלי תזה )ש"ש תואר ראשון ותואר שני( ובת 52כנית עם תזה )ובת

 ותואר שני(.

 

 הרישום למסלול האשורולוגיה מתבצע במחלקה באופן ידני.

 

 דרישות מוקדמות:

 לפחות. 76ראשי או ראשי, בממוצע של -דו ,תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע מורחב .1
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מועמדים שלמדו במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני, או שלמדו בתחום   .2

אחר או במוסד אחר, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף שייקבע לאחר ייעוץ שיינתן 

 לפחות. 80בלימודים אלה יש להשיג ממוצע של  במחלקה.


