
קצת עלינו  
הלימודים במחלקה מעמיקים את הידיעות בלשון העברית לתקופותיה. הם מרחיבים 
את האופקים בחשיפה גם לשפות שמיות ולתחומים אחרים המשיקים ללשון העברית.

המרצים והמרצות במחלקה הם חוקרים מעולים בכל תחומי הלשון ותולדותיה ובניתוח 
מבני הלשון.

תולדות  גם את התהליכים שחלים בשפה,  מקיפים  וההכשרה האקדמיים  הלימודים 
הלשון וחשיפת החוקיות שקובעת את מבנה הלשון. 

נוסף על הלימודים לתואר ראשון והכוונת סטודנטים וסטודנטיות מוכשרים ללימודי 
המשך לתארים שני ושלישי, אנו מציעים תוכנית לימודי תעודה בעריכת לשון.  

מה לומדים אצלנו? 
ולימודי לשונות  המחלקה מציעה שני מסלולי התמחות: הלשון העברית לתקופותיה 

שמיות, ניבים ארמיים, אכדית ושומרית. 
המחלקה שלנו נודעת במומחיותה בעברית החדשה ובעיון המעמיק בכל תחומי הלשון 
העברית. הקורסים הנלמדים במחלקה מקיפים את הלשון העברית לתקופותיה: מקרא, 
חז"ל, ימי הביניים, העברית החדשה לרבדיה; הם עוסקים בניתוח מבנה הלשון: תורת 
ההגה, תורת הצורות, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה. קורסי הבחירה מאפשרים להכיר 

לעומק תחומים ספציפיים יותר ולפעמים אף נדירים בחקר הלשון. 

כי לשון היא התשתית 
לתפיסת עולם 

עיניו בראשו החכם -
לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם

أطلب العلم ولو يف الصني

لِيم لِيم ِف ٱلِْجْسِم ٱلسَّ إِلَْعِقِل ٱلسَّ

וְָאַהבְָּת לְרֵעֲךָ ּכָמֹוך
ֵאין ַהּנְַחּתֹום ֵמעִיד עַל עִָּסתֹו

ּדִבְרֵי ֲחכִָמים ּבְנַַחת נְִׁשָמעִים

אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?

البساطة هي الطريق إىل السعادة
البساطة هي الطريق إىل السعادة

קנאת סופרים תרבה חכמה
טוב שם משמן טוב

טוב שם משמן טוב
אמר מעט ועשה הרבה



רוצה לשמוע עוד?
בשמחה!

אז מה עושים עם התואר? 
הבוגרים והבוגרות שלנו משמשים מורים ומורות 

ללשון בבתי הספר העל־יסודיים, ידיעותיהם 
המעמיקות מאפשרות להם להפיח חיים בשיעורי 

הלשון ולהפוך את המקצוע לעמוק ולמעניין. 
הממשיכים ללימודים מתקדמים עוסקים בהוראה 

ובמחקר באקדמיה ומשתלבים גם בעבודה לשונית 
ובלשנית מרתקת באקדמיה ללשון העברית, בעיקר 

במפעל המילון ההיסטורי. עורכי הלשון ועורכות 
הלשון משתלבים בהוצאות הספרים, בתקשורת 

הכתובה והמשודרת, בעולמות הפרסום, במגזר הפרטי 
ובשירות הציבורי, רבים מפתחים קריירה של עורכים 

עצמאים. 
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הידעת,
המילה הרווחת 

בשימוש בעברית 
היא: לא! 

אצלנו תשמעו 
הרבה יותר: כן!

רוצה לצאת לדרך?
כמה צעדים, ונרשמת...

יש לנו מלגות להציע
מידע במזכירות המחלקה

03-5318226

Hebrew-language.dept@biu.ac.il

https://hebrew.biu.ac.il

בניין 410, חדר 001-003

חפשו אותנו גם בפייסבוק

..................................................................................................................לבחור בתוכנית המתאימה לך 
תואר ראשון חד־חוגי )מורחב( נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות 

)קורסי חובה ובחירה( לצד לימודים במחלקות אחרות, ובהן: ערבית, אנגלית, 
תנ"ך, ספרות ותלמוד.

תואר ראשון דו־חוגי מובנה במגוון שילובים מובנים: 
לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב תנ"ך 

לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב ספרות עם ישראל 
לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב בלשנות אנגלית 

לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב תולדות ישראל ויהדות זמננו 
לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב תלמוד ותורה שבעל־פה

לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב לימודים קלסיים 
לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב ערבית 

לשון עברית ולשונות שמיות בשילוב לימודי מידע וספרנות

תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה, במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות 
ובתחום נוסף על פי בחירתך 

תואר שני 
• מסלול ישיר לתואר שני עם תזה לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים המשולב

בלימודי התואר הראשון 
• מסלול לתואר שני עם תזה 
• מסלול לתואר שני ללא תזה

• מסלול מקוצר לתואר שני ללא תזה לבוגרי התוכנית לעריכת לשון

תואר שלישי
שתי התמחויות אפשריות:

האחת בלשון העברית והאחרת בלימודי לשונות שמיות 
• מסלול לתואר שלישי

• מסלול ישיר מתואר ראשון לתואר שלישי
• מסלול משולב מתואר שני לתואר שלישי

לימודי תעודה בעריכת לשון – תוכנית מתוקשבת של שנה אחת לבוגרי תואר 
ראשון או לסטודנטים בשנה השלישית לתואר ראשון במחלקה ללשון העברית 

וללשונות שמיות באוניברסיטת בר־אילן. 
התוכנית מתאימה למגוון רחב של אנשי ונשי מקצוע: מורים, משפטנים, עורכים, 
דוברים, אנשי ציבור, קריינים, שדרים ומגישי תוכניות בתקשורת. בוגרי התוכנית 

יוכלו להשלים בשנה אחת את לימודי התואר השני במחלקה ללשון העברית.

..................................................................................................................לעמוד בתנאי קבלה 
תואר ראשון 

• יש לך ממוצע בגרות 90 ומעלה? אין צורך במבחן פסיכומטרי, יש לעמוד בציון
הסף בבחינת המיון באנגלית 

• ממוצע הבגרות פחות מ־90? אפשר לבדוק סיכויי קבלה בשקלול ממוצע
הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי במחשבון הערכת סיכויי הקבלה באתר 

האוניברסיטה, בכפוף לעמידה בציון הסף באנגלית 
תואר שני 

תואר ראשון בציון ממוצע 76 לפחות ובכפוף לדרישות השלמה

תואר שלישי 
לתנאי הקבלה לתואר שלישי יש לפנות למזכירות המחלקה

..................................................................................................................להירשם
יש למלא את טופס ההרשמה המתאים באתר אוניברסיטת בר־אילן

)מילות חיפוש בגוגל: הרשמה בר אילן(

https://shoham.biu.ac.il/kabala/
https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/registration

