
 ג היקרים,-תלמידי שנים ב
   

כפי שידוע לכם תכנית הלימודים החל מהשנה הקרובה שונה בהרבה פרטים מזו שהייתה בשנה 
ר שהמצב הזה עלול לייצר מעט חשש ודאגות, אך למעשה אין סיבה לחשוש כלל שעברה, ואני משע

  ועיקר.
  

תכנית הלימודים המחייבת אתכם היא זו שהייתה בזמן שהתחלתם את הלימודים באוניברסיטה, לכן 
אם אתם רוצים לדעת מהן החובות שלכם הרי שעליכם להסתכל בשנתון, בתכנית הלימודים, כללים 

  תשע"ה/ו (אין הבדל ביניהן).ונהלים לשנים 
  

  קישור לתכנית הזאת תוכלו למצוא פה:
-https://www.huji.ac.il/cgi

bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&argum
N0-N109,-A,-N2016,-ents=  

   
הדבר היחיד שעלול מעט לסבך את העניינים הוא שלא כל הקורסים שאתם מחויבים לקחת עדיין 

הבאה  קיימים, או ששינו את שמם או שהם פשוט ירדו מתכנית הלימודים. לשם כך הכנו את הטבלה
  שאומרת לכם אלו קורסים תוכלו לקחת במקום הקורסים שמופיעים בתכניות הללו:

  
  חלופות אפשרויות  תכנית ישנה

   
  שפה חברה ומחשבה

  קורסי בתי ספר
  רישום פונטי

  קטגוריה כללית:
פרגמטיקה, קורפוס, תולדות הדיסציפלינה, 

  בלשנות חברתית, בלשנות שדה
  השנה יתקיים רישום פונטי

  
  הדרכה בבליוגרפית המכון למדעי היהדות  הדרכה לתלמידי התואר הראשון

  תורת ההגה
  תורת ההגה של לשון המקרא

  פונולוגיה א
ייקח קורס  הללו בשני הקורסיםגם <מי שמחויב 

  נוסף מהקטגוריה הכללית>
  סמנטיקה לקסיקלית  תורת המשמעים ואוצר המילים

  עברית חדשה + קורס בחירה,  -תלמידי שנה ג   עברית חדשה
תלמידי שנה ב יוכלו לבחור השנה בין עברית 

  חדשה לתולדות הלשון ב
  מורפולוגיה א  תורת הצורות הפועל
  בלשנות היסטורית/ משווה  תורת הצורות השם

  תולדות הלשון העברית א  לשון חז"ל דקדוק+תרגיל
  לשון חז"ל

לשון תקופת הביניים (פרוזה משוערבת; לשון 
  )הפיוט ושירת ספרד

  לשון ימי הביניים
  והקורס של אריאל שווה

  עברית וערבית במבט משווה  מכינה בערבית
   
  

  כמה הבהרות נוספות: 
  אבני פינה ממשיכים כרגיל, אין בהם כל שינוי.) 1
נ"ז (או שני  4 לקחת במקום קורסים שלאפשר  –נ"ז  3) שפה חברה ומחשבה היה קורס של 2

  .נ"ז) 2קורסים של 
יירד מהסך הכולל של "הקטגוריה זה  –נ"ז (עם התרגול)  4) הקורס בבלשנות היסטורית הוא של 3

  הכללית"
  
  

  פרופ' יעל רשף, יועצת הב"א של החוג עומדת לרשותכם אם יש לכם שאלות.
   

  בברכת שנה טובה ומוצלחת
  אשר סיגל, ראש החוג-אליצור בר


