
121-ו 120 תרגסמ - הבוח יסרוק  

  

'ב רטסמסב  [1 םהידומיל תא וליחתהש םיטנדוטסל ] תונשלבל גוחב

'א רטסמסב תונשלבל גוחב םהידומיל תא וליחתהש םיטנדוטסל ] 2] 

  

 

120 תרגסמ הבוח יסרוק םדק תושירד  ס"ש  רטסמס   

ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ ]1[ הירואית םינוב :תונשלבל אובמ  'א 2+2   

הקיטנופ םדק תושירד ןיא   'א 4   

]2[ ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ  הירואית םינוב :תונשלבל אובמ 'ב 2+2   

Academic Skills: Readings in Linguistics  רוטפ + ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ 
תילגנאה הפשב 'ב וא 'א 2   

121 תרגסמ הבוח יסרוק םדק תושירד  ס"ש  רטסמס   

םיליחתמל ריבחת הירואית םינוב :תונשלבל אובמ  'א 4+2   

הקיטנמסל אובמ ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ  'ב 4+2   

םיליחתמ היגולונופ  + ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ 
הקיטנופ 'ב 4+2   



)124 תרגסמ( םירנימסורפ  

 

הצרמה רושיאבו סרוקב םידומילל ליבקמב םדקה תשירדב ףתתשהל ןתינ  ( 1 

סרוק ס"ש  םדק תושירד    רטסמס 

תילמרופה הקיטנמסה תודוסי הקיטנמסל אובמ  'א 4+2   

 אובמ וא םיליחתמ תיבושיח תונשלב  םימדקתמ תיבושיח תונשלב
םיליחתמ ריבחת+בשחמה יעדמל 'א 4+2   

םייוסינ בוציעו רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ  
 ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ

םיליחתמ ריבחת+ [1]  הקיטסיטטס+
  ]1[ םיליחתמ םינשלבל

'א 2+2  

  תוינשלבוכיספ תושיג :הפש תשיכר
 בוציעו רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ
 )רחא תונשלבוכיספ סרוק וא( םייוסינ
הצרמה רושיאב וא  

'א 4  

םיליחתמ היגולונופ  תוילמיטפואה תירואית :םימדקתמ היגולונופ 'א 2+2   

 תויומס תוללכה :םימדקתמ היגולונופ
םיליחתמ היגולונופ  תיגולונופ הרוטקטיכראו 'א 4+2   

יריבחת דוביע :םימדקתמ ריבחת םיליחתמ ריבחת  'ב 4+2   

יביטרנגה לדומב הפש תשיכר  

  
 םיליחתמ ריבחת  + הקיטנמסל אובמ
םיליחתמ היגולונופ + 'ב 2   

חומו הפש :תונשלבוריונ  

  

 בוציעו רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ
 )רחא תונשלבוכיספ סרוק וא( םייוסינ
הצרמה רושיאב וא  

'ב 4  



)122 תרגסמ( םירנימס  

  סרוקב רבוע ןויצב םינתומו 'ג הנש תו/ידימלתל םידעוימ םירנימסה .א

Academic Skills: Readings in Linguistics 

 ןכ תושעל ולכוי היינשה ן/םהידומיל תנשב רנימסב ףתתשהל תו/םיניינועמה תו/םינייטצמ תו/םידימלת
  .א.בה ץעוי רושיאבו רנימסה ת/הצרמ תמכסהב
.תישיא רקחמ תדובע ירפ היהת הדובע לכ ;רנימס תודובע לש תפתושמ השגה רתות אל .ב  

  

.א.ב ירנימס  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רנימס םדק תושירד    רטסמס   ס"ש 

 לש תיסופיט-או תיסופיט השיכר
הקיז תויקוספ  

 וא/ו יביטרנגה לדומב הפש תשיכר
םימדקתמ ריבחת יתנש 4   



  .א.ב ידימלתל םיחותפ .א.מ ירנימס

   .רנימסה ת/הצרמ רושיאב 'ג הנש ידימלתל םיחותפ .א.מה ירנימס

  סרוקל ליבקמב םדקה תשירדב ףתתשהל ןתינ )1(

 

  

  

רנימס םדק תושירד    רטסמס  ס"ש 

יתסיפתו ינבמ ןוימד רנימס  
 תירואית :םימדקתמ היגולונופ
 הקיטנופ + )1( תוילמיטפואה
  תיטסוקא

  יתנש 4

 תונשלבוכיספב תורחבנ תויגוס רנימס
   תונשלבוריונבו

 בוציעו רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ
יתנש 4  תונשלבוכיספב רחא סרוק וא םייוסינ  

 דוביעב תויוושכע תוירואית רנימס
  םיטפשמ

 אובמ +  רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ
'א 2  םיטפשמ דוביע לש תוירואיתל  

'א 2  רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ  הפש רקחב היגולויזיפורטקלא רנימס  

היגולופרומהו היגולונופה קשממ  

 תירואית :םימדקתמ היגולונופ
 :םימדקתמ היגולונופ וא תוילמיטפואה
 הרוטקטיכאו תויומס תוללכה
  )'א יגולונופ בושיח( תיגולונופ

'א 4  

תיבושיח היגולונופ רנימס  
 תויומס תוללכה :םימדקתמ היגולונופ
 תונשלב + תיגולונופ הרוטקטיכראו

   .םימדקתמ תיבושיח
'ב 4  

 בוציעו רקחמ תוטיש :תונשלבוכיספ  חיש לש םייתרבח םיטביה רנימס
'א 2  תונשלבוכיספב רחא סרוק וא םייוסינ  

'א 4  םימדקתמ תיבושיח תונשלב  היצינגוקו תויבושיח :דוביע  

 תירואית :םימדקתמ היגולונופ  תוחיכש רנימס
תוילמיטפואה 'ב 2   

'ב 2  םימדקתמ ריבחת  ריבחתב הנדס רנימס  

היצינגוקו תויבושיח :הדימל רנימס 'ב 4  םימדקתמ תיבושיח תונשלב   



 יללכ עדימ )123 תרגסמ( הריחב יסרוק

 םיסרוק תמישר )123 תרגסמ( הריחב יסרוק

 רנימס תדובע שרדית אל .תונשלבל גוחב ןתינה רנימס תויהל בייח הריחבה יסרוקמ דחא תוחפל .1
 .הצרמה י"ע ועבקיי תושירדה .הז סרוקב

 .דחוימ רושיא שרוד וניא רבדה .םיפסונ םינוירנימסורפ הריחב יסרוק רותב תחקל ןתינ .2

 ןויצב סרוקה לש םדקה תושירד תא ואלימו הדימב ןושאר ראות ידימלתל םיחותפ ינשה ראותה יסרוק .3
 .תוחפל 90

 תונשלבל גוחל ץוחמ םידומילב הרכה .1
 םירחא םיגוחב םידמלנה םיסרוק םג תונשלבה ידומיל תרגסמבש הריחבה יסרוק ןיינמב לולכל ןתינ
 םידומיל :ןלהל( ל"וחב תואטיסרבינואבו ,ץראב תורחא תואטיסרבינואב ,ביבא לת תטיסרבינואב
 . )םיינוציח

 :םיאבה םיאנתל ףופכב ורכוי םיינוציח םידומיל .א

 תומישרו סרוקה תובוח תא ללוכה ( טרופמ סובליס גוחה לש הארוהה תדעוול ושיגי םידימלתה .1
 )האירקה

 .רבודמה סרוקה תא יבויח ןויצב ומייסי םידימלתה .2

 תדימב הבר הדימב היולתו ,הארוהה תדעוו לש התעד לוקישל הנותנ סרוקה תא רשאל הטלחהה .3
 .תונשלבל גוחב םידמלנה םימוחתל סרוקה לש ותקיז
  

 תונשלבל גוחב םניאש ביבא לת תטיסרבינואב םידומיל .ב

 ץוחמ הריחב יסרוקכ ישיאה רוביחה תרגסמב ורכוי )תילגנא הניאש( הרז הפשב םיסרוק :הרז הפש יסרוק
 תמרב הפש יסרוק .רחא גוחב השירד םיווהמה םיסרוק ורכוי אל .גוחה לש .א.בה ץעוי רושיאב ,גוחל
 .ס"ש 4 ףקיהל דע ורכוי םימדקתמ תמרב הפש יסרוקו ,ס"ש 4 ףקיהל דע ורכוי םיליחתמ

 .ראותה עצוממ בושיח ךרוצל ורכוי םיסרוקה ינויצ 
 
 ץראב תורחא תואטיסרבינואב םידומיל .ג

 4 לש ףקיהב ץראב תורחא תואטיסרבינואב םיסרוקב ףתתשהל םיאשר יגוח-ודה לולסמב םידימלת .1
 ץראב תורחא תואטיסרבינואב םיסרוקב ףתתשהל םיאשר יגוח-דחה לולסמב םידימלת .רתויה לכל ס"ש
 .רתויה לכל ס"ש 8 לש ףקיהב

 .ראותה עצוממ בושיח ךרוצל ורכוי אל םיסרוקה ינויצ .2

 .ל"וחב תואטיסרבינואב םידומיל .ד

 .יגוח-דחה לולסמב ס"ש 30-ו יגוח-ודה לולסמב ס"ש 20 לע הלעי אל רכומה םידומילה ףקיה .1

 לש ףקיהב תונשלבל גוחה ידי לע ורכוי םייתעש לכ ,ונייהד .50% ףקיהב ורכוי ל"וחב תודמלנה תועש .2
 .דבלב העש

 .ראותה עצוממ בושיח ךרוצל ורכוי אל םיסרוקה ינויצ .3
 
  



 ס"ש 30-ו יגוח-ודה לולסמב ס"ש 20 לע הלעי אל 'ד-ו 'ג םיפיעסב םיסרוקה לש רבטצמה ףקיהה .ה
 .יגוח-דחה לולסמב

  

  .א.ב ידימלתל הריחב יסרוק

  תוילמיטפואה תירואית :םימדקתמ היגולונופב הלעמו 75 ןויצב וא הקיטנופב הלעמו 85 ןויצב )1

 

 .א.ב ידימלתל םיחותפה .א.מ יסרוק

  הצרמה רושיאבו םדקה תושירדב הלעמו 90 ןויצ םע .א.ב ידימלתל םיחותפ .א.מה יסרוק

 

 רטסמס ס"ש םדק תושירד סרוק

 'א 2 ימרונפ טבמ :תונשלבל אובמ  םיליחתמ :םינשלבל הקיטסיטטס

 'ב 2 םיליחתמ היגולונופ תולואש םילימ לש היגולונופ

 'ב 2 )1( הקיטנופ תיטסוקא הקיטנופ

 'ב 4+2  הירואית םינוב :תונשלבל אובמ םיליחתמ תיבושיח תונשלב

 'ב 2 םיליחתמ :םינשלבל הקיטסיטטס םימדקתמ :םינשלבל הקיטסיטטס

 + םיליחתמ ריבחת + הקיטנמסל אובמ  שומישו עדי ,תוחתפתה :תוינושל וד
 'ב 2 םיליחתמ היגולונופ

    



  

  טרוטקודו .א.מ ידימלתל םיחותפה .א.מ יסרוק

  

 

 

 

 

  

  רקחמ טקיורפ סרוק  *

  טקיורפה החנמ תעיבקל םאתהב :םדק תושירד

 א"ב תו/ידימלתלו םימדקתמ םיראתל תוי/םיטנדוטסל דעוימה יאמצע רקחמ טקיורפ :סרוקה רואית
 .הנורחאה םידומילה תנשב תו/םינייטצמ
 .יריפמא רקחמב תישעמ תוסנתה רשפאל איה  טקיורפה  תרטמ

 ףופכבו טקיורפה תא תוחנהל גוחה לגס ברקמ החנמ תמכסהב תינתומ רקחמה טקיורפב תופתתשהה
 רמוח תאירק לולכל תולוכיו החנמה ידי לע ועבקי טקיורפה תושירד .גוחה לש הארוהה תדעו רושיאל

 סרוק

  

 םדק תושירד

  

 ס"ש

  

 רטסמס

  

Advanced Semantics  הקיטנמסה תודוסי 
 תילמרופה

4 

  
  'ב

 אובמ :תונשלבוכיספ
 דוביע לש תוירואיתל
   םיטפשמ

 םינוב :תונשלבל אובמ
 :תונשלבוכיספ + הירואית
 םייוסינ בוצעו רקחמ תוטיש

 'ב 2

Mathematical Models 
and Structures for 

Semantics  

 הקיטנמסה תודוסי
 'ב 4  תילמרופה

 רטסמס ס"ש סרוק

 יתנש 4 תייוסינ היגולונופב הנדס

 'ב 2   תונשלבוריונב הנדס



 תושימגו ,יעובשה תועשה ףקיה .תיטנוולרכ החנמל הארנה תרחא הלטמ לכ וא ,םייוסינ תצרה ,יטרואית
 תיפוס הדובע שיגהל שי ,טקיורפה םותב .תי/טנדוטסל החנמה ןיב שארמ ומאותי טקיורפה לע הדובעה
 .החנמה תושירדל םאתהב

 


