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  : רקע 1פרק 

בהתאם להחלטתה להעריך את תכיות הלימודים להכשרת עובדי הוראה בתחום הוראת הלשון 

 העברית, מיתה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) את הוועדה להערכת איכות של התחום בהרכב הבא:

 יברסיטת תלפרופ' דורית רבידוך, אויו"ר הוועדה –אביב -, בית הספר לחי  

 ה בןיברסיטת חיפהשחר-פרופ' ריים, או1, מכללת אור  

 קוהליברסיטת קיימברידג'ד"ר אהרן הורהפקולטה ללימודי אסיה והמזרח התיכון, או , 

 תברפרופ' זהר לב 'ות השמיות, אואילן-, המחלקה ללשון העברית וללשו  

 וךפרסקי לחיה עזר, מכללת לוי2ופ' ח   

 יברסיטה העבריתפרופ' סטיב פסברגהחוג ללשון העברית, האו ,  

 יברסיטת ברפרופ' אורה שורצולדות השמיות, או3אילן-, המחלקה ללשון העברית וללשו 

 יברסיטת תל, לימודי הפרעות בתקשורת, און-ד"ר עמליה בראביב-או 

 

 אפרתי ריכזה את עבודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.-הגב' תמר מעגן

 

 :4במסגרת עבודתה התבקשה הוועדה

לבחון את דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות המקיימים תכיות לימודים  .1

 .להכשרת עובדי הוראה בתחום לשון עברית ולקיים ביקורים במוסדות אלה

להגיש למל"ג דו"ח פרטי עבור כל אחת מתכיות הלימודים הכולל את ממצאי הוועדה  .2

 והמלצותיה.

להגיש למל"ג דו"ח כללי הכולל הערות רוחביות בוגע לתחום המוערך ולמקומו במערכת  .3

  ההשכלה הגבוהה ובישראל בכלל.

  

לכתיבת דו"ח הערכה עצמית במכללות לחיוך  תהליך ההערכה כולו התבצע בהתאם להחיות המל"ג

  .2018מפברואר 

   

                                                 
כית הלימודים ושחר לא השתתפה בהערכת ת-בהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ' ריה בן 1

  .ובמכללה הערבית במכללת אורים
כית הלימודים במכללת ובהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ' חה עזר לא השתתפה בהערכת ת  2

  לויסקי.
כית הלימודים ובהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ' אורה שורצולד לא השתתפה בהערכת ת  3

  במכללת תלפיות.
 לדו"ח זה. 1ה מצורף בספח מס' כתב המיוי של הוועד  4
  



 3  
 

 : תהליכי העבודה של הוועדה2פרק 

. בישיבתה דה הוועדה בושאים עקרויים הוגעים למערכת 2019הוועדה התכסה לראשוה במרץ 

  ההשכלה הגבוהה בישראל, לפעילות הערכת האיכות בכלל ובמכללות האקדמיות לחיוך בפרט.

  

ת פעילותה קיימה הוועדה ביקורים בכל המכללות האקדמיות לחיוך אשר מוסמכות להעיק במסגר

 2019תארים בתחום הוראת לשון עברית. הביקורים התקיימו בשי סבבים בחודש מרץ ובחודש מאי 

 :במכללות האלה

מכללת  אפרתה, מכללת בית ברל, מכללת גורדון,-מכללת אורות ישראל, מכללת אורים, מכללת אמוה

 דוד ילין, מכללת הרצוג מכללת אחוה, מכללת לויסקי, המכללה הערבית בחיפה, מכללת קיי

  ומכללת תלפיות, 

במהלך ביקורים אלה פגשה הוועדה עם בעלי תפקידים בההלת המוסד, עם ההלת התכית, עם הסגל, 

 .ועם סטודטים ובוגרים

 

מכללה אקדמית  –אפרתה -'אמוההאקדמית דו"ח זה עוסק בחוג להוראת לשון עברית במכללה 

  .2019במאי  21-התקיים ב ביקור הוועדה במכללה  .לאמויות וחיוך'

  

 .לדו"ח זה 2סדר היום של הביקור מצורף בספח 

 

פרופ' דורית רביד, ד"ר אהרן הורקוהל, פרופ' סטיב פסברג,  :בביקור זה השתתפו מבין חברי הוועדה

  שחר.-פרופ' ריה בןאורה שורצולד, פרופ' 

 

 

הוועדה מודה לההלה הבכירה במוסד ולתכית ללשון עברית על דו"ח ההערכה העצמית ועל קבלת 

 .האדיב בעת יום הביקור של ציגי הוועדה במוסד הפים והאירוח
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אפרתה -'אמוהב הוראת לשון עברית : הערכת האיכות של תכית הלימודים ל3פרק 

   מכללה אקדמית לאמויות וחיוך' –

דו"ח זה מתייחס למצב הקיים בעת ביקור הוועדה במוסד ואיו מתייחס לשיויים שחלו מאז. דו"ח זה 

מתעד את המסקות אליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות בהתבסס על המסמכים אשר מסרו על ידי 

 .של הוועדה ומידע אשר זמין לוועדה המוסד, מידע שהתווסף במהלך השיחות במוסד, דיוים והבחות

  

 מבוא. 1

אפרתה, השוכת בשכות בקעה בירושלים, משרתת את -המכללה האקדמית לאמות וחיוך אמוה

והוראת האמות. המכללה מוזת על ידי סטודטיות מכל כלליים החיוך הדתי לשים במסלולי הוראה 

קריית ארבע), ולרשות הסטודטיות  דרשתומ הרובעדרשת מהארץ, ובמיוחד משתי מדרשות קרובות (

(חיוך  אמוהאת המכללות אחת  תגג אדמייסטרטיביקורת מעוות בירושלים. המוסד מאחד תחת 

(ארבעה מסלולי הכשרת מורים וגות וכן הסבת אקדמאים). המוסדות מצאים  אפרתהלאמויות) ו

יש למכללה המאוחדת שיא אחד, ו – בקמפוסים פרדים אך קרובים ומתפקדים כיחידות עצמאיות

ארגון מערכות עם זאת, יחידת סטאז' אחת, יחידת פיתוח מקצועי משותפת ושיתוף ביהול הכספי. 

חוגי בין מסלולי האמות -השעות ותפיסת המטרות השוה של שי המוסדות איו מאפשר שילוב דו

  .למסלולי ההוראה

שה, ולפי דיווח הההלה היוזמה  20-הוקם לפי כ אפרתה-אמוההחוג ללשון העברית במכללת 

סטודטיות  10סטודטיות, ובממוצע רק  30להקמתו באה מן הסטודטיות. כיום יש בחוג סך הכול 

חדשות רשמות כל שה. בשיחה עם ציגי הההלה דווח שקשה כיום לגייס סטודטיות למקצוע (שחשב 

בדו"ח המכללה מצוין שבראשיתו של החוג מספר ₪.  2,000קשה) אף שמוצעת לרשמות מלגה של 

הסטודטיות היה קטן אף יותר, והיום וספות לו סטודטיות בתוכיות להסבת אקדמאים או להרחבת 

  ההסמכה. בשה הראשוה הלימודים משותפים עם התוכית לעריכת לשון, מה שמאכלס את הקורסים.

 

 הערכת איכות ותהליך הערכה עצמית .2

אפרתה לא קיים מגון שיטתי להערכה עצמית, כך שתהליך ההערכה העצמית -אמוהבמכללת 

הערכת האיכות. צוות ההערכה ל הועדהושהתקיים בחוג ללשון העברית הוע בעקבות הביקור הצפוי של 

הורכב מראש בית הספר לחיוך והוראה, ראש החוג והדיקן האקדמי (הוועדה לא פגשה את האחרון). 

ן קודות החולשה מצוין בדו"ח בלשון עתיד, אך לא ברור מה עשה בדיוק. על פי דיווח המכללה, תיקו

  תהליך ההערכה היע שיפור ועדכון של הקורסים והרשימות הביבליוגרפיות בחוג ללשון העברית. 

איה בעלת תואר  קודת חולשה שצפתה בביקור הוועדה היא העובדה שראש החוג בעשור האחרון

עם זאת, היא היחידה  .שי. קשה לקדם תוכיות אקדמיות ללא ראש חוג שהוא בעל תואר דוקטורשלי

בין המרצים שאיה בעלת תואר דוקטור, והיא תפרוש בסוף השה הוכחית. ראש החוג הבא יהיה ד"ר 

חיים רביב, איש הלשון העברית (תרגומי המקרא) שעבודת הדוקטור שלו עסקה בשפה ומוח, ותפיסתו 

  ת התחום מקיפה ועדכית. א
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 חזון ויעדים. 3

לאומי השי בלבד. -המכללה איה פלורליסטית בחזוה, והיא מכוות את הלימודים לציבור הדתי

העבודה המעשית מתהלת כמעט אך ורק בבתי ספר דתיים, ובין התלמידות שים מעטות מאוד שהן 

מורכבת רובה ככולה מקורסים קבועים  חילויות, לרוב בלימודי הסבת האקדמאים. מערכת השעות

שאים תלויים במספר הלומדים, ומספר קורסי הבחירה מועט. תפיסת ההוראה בחלקה מיושת, כמו 

יבים כדי להעשיר את לשון (יבים למדים היטב  200חיוב הסטודטיות לתואר ראשון ללמוד כל שה 

, מתוך הסיור במכללה והראיוות עם חברי תקשורתי ולא ברשימות מילים). בד בבד-בהקשרם התוכי

הההלה, סגל הליבה והסטודטים, עולה אוירה עימה וביתית, והן המורים והן התלמידים והבוגרים 

ראים יוחים ומשתפי פעולה. בין המרצים בחוג מתקיים קשר רצוף המתבטא בארבעה מפגשים בשה. 

שר שבין בוגרות המכללה לבין מוריהן והמדריכות סגל הליבה והבוגרות מעלים על ס את הקרבה והק

הפדגוגיות. הסטודטיות צייו לטובה ובמיוחד את יחסי האוש של המרצים, את זמיותם לשאלות 

ולהדרכה ואת תחושת השותפות החזקה. הסטודטיות מעריכות מאוד את הרמה המקצועית של 

  המרצים.

רים פתיחות רבה לגבי עדכון תוכית הלימודים בלשון מבחית חזון לעתיד, יכרה בשיחות עם סגל המו

לתחומים וספים על תחומי הליבה, ויכר היה משיחות עם המורים שהם מעודכים בתחומיהם וכן 

 פעם בשתיים ושאי הכיוס המכללתי, בתחומים שוים של שפה ופדגוגיה. על פי דיווח ראש החוג

בתחום הלשון העברית עוסקים בלשון ימיו. בפגישת הוועדה עם אשי המכללה התקיים דיון ארוך, 

מקיף, ממצה ומעיין על מטרות הוראת הלשון העברית ועל הדרך שבה אפשר להציג לרשמים 

  פוטציאליים את חשיבות ידע הלשון כתשתיתי לכל תחום אקדמי. 

  

 תוכית הלימודים הדיסציפלירית. 4

יסודי, והוא דו חוגי, כלומר מורכב -מסלול הלימודים בלשון העברית מיועד להוראה בבית הספר העל

לימודי יסוד, לימודי חיוך על משתי התמחויות שאחת מהן היא ההתמחות בלשון העברית, בוסף 

כל יסודי, אך כמעט -ועבודה מעשית. החוג הוסף יכול עקרוית להיבחר משאר החוגים במסלול העל

הסטודטיות והבוגרות שפגשו למדו את השילוב של לשון עברית ות"ך. במסלול היסודי יש התמחות 

  ש"ש. 10משית בלשון של 

ש"ש דידקטיקה) כוללת את הרכיבים המסורתיים של יקוד  2ש"ש +  26תוכית לימודי ההתמחות (

גון והבעה למתמחים, סמטיקה ותורת ההגה, תחביר ותורת הצורות, ולצידם קורסים בתורת השיח, ס

ומילון, תקופות שוות בהיסטוריה של הלשון העברית, וכן ארבעה קורסים לבחירה בשה ג' על לשון 

ש"ש, צומצם  4וחברה, לשון הספרות, מוח ושפה וכן קורס על טעמים ופרשות. הקורס בערבית, שהיה 

היא אחד המוסדות הבודדים שבו  ש"ש כדי לאפשר הכסה של קורסים אחרים. מכללת אפרתה 2-ל

מלמדים ארמית בחוג ללשון העברית, אך אין קורס בבלשות כללית. לדברי ראש החוג מתוכים 

  קורסים וספים בלשון ימיו. 
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לדברי הסטודטיות והבוגרות יש היררכיה כוה בקורסים הדיסציפליריים, כך שהיא מתאימה 

  הדרש לקראת ההוראה וההכשרה המעשית.ללמידה ומציידת את הסטודטיות בידע 

  תחום ההבעה וההבה. 5

של תלמידי בתי הספר הוא היום בלב תוכית  -הכתיבה והקריאה  -קידום ושיפור כישורי האורייות 

אפרתה מוקדש קורס -אמוההלימודים של משרד החיוך, הן בחיוך היסודי והן בעל יסודי. במכללת 

רוב הידע על  שמעה טעה לפיה חים בושא סגון והבעה. רס למתמקו -אלי להבעה בכתב סמסטרי

הבת הקרא ועל הוראת הכתיבה רכש בלימודי היסוד (קורס יסוד בסגון והבעה) ולא בלימודי 

ההתמחות. מן השיחות עם מובילי הדרך במכללה לא עולה מודל ברור של הקשר בין לימודי ההתמחות 

  רא.לבין הוראת הכתיבה והבת הק

  

  סילבוסים. 6

 הבה לשון; הוראת של לפרשות; דידקטיקה טעמים למשל, בין( הרבה מן הסילבוסים יפים ומעודכים

והבעה; לשון חז"ל; מוח ושפה; סוגיות בלשון המקרא; סמטיקה; עבודה מעשית בלשון; העברית בת 

ראו הערות פרטיות  ברבים מהם חסרו מספרי עמודים בפירוט המאמרים.. זמו; ערבית; ארמית)

  .3בספח 

  

 תוכית ההכשרה להוראה. 7

ההכשרה המעשית וההכשרה להוראה מתבצעת במסגרת המסלול העל יסודי אך לא תחת פיקוחה של 

דמות חשובה  שהיא ,לדיווחה האחראים הם ראש החוג וכן רכז ההדרכה –ראש המסלול העל יסודי 

למעשה, ההכשרה המעשית בתחום הלשון מתחילה רק בשה ב'. בעבודה הפדגוגית הדיסציפלירית. 

בשה א' הסטודטיות משתתפות בארבע שעות של התסות מעשית כללית בשטח ושארות בבית הספר 

להכשרה דידקטית כללית. משה ב' מתקיימת הכשרה דידקטית של המקצוע תחת כפי החוג ללשון, 

. עם זאת צוין שיש בעיה למצוא בתי ספר המכללה עצמהוחלק גדול מן המורות המאמות הן בוגרות 

שיכשירו את הסטודטיות להוראת הלשון ומורים מאמים בתחום זה. קודת חוזקה חשובה היא 

אפרתה היא ד"ר בלשון העברית ובקיאותה בתחום הדיסציפלירי יכרת, -אמוהשהמד"פית במכללת 

מוקדש בעבודה המעשית שסמסטר שלם מעה וועדה שכמו גם מסירותה לתחום ההבה וההבעה. ה

כתחום האחוז בשטח ועמום מבחית תפיסתו. מבחית ההחיה, המד"פית כפופה המתואר לושא הזה, 

הקורס "סוגיות בדקדוק", שמופיע ברשימת קורסי החובה בשה א', למעשה מלמד את . לרכז ההדרכה

. יכר שלא עשה הרבה שימוש בדרכי הסטודטיות את החומר הלמד לקראת תעודת הבגרות בתיכון

הוראה חדשיות והסטודטיות אין מכירות אמצעים טכולוגיים חדשיים (המאפייים מאוד את חקר 

, וגם הוראה המסורתיותהשיטות מכירות בעיקר את הסטודטיות הוועדה התרשמה שהשפה כיום), 

  יבלו כלים לשימוש בהן. לא קהן הוצגו לפיהן דרכי חקר חדשיות של השפה, במקרים ש
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 סגל . 8

בסגל הליבה של החוג ללשון העברית במכללה שבעה מרצים (שישה מתוכם בעלי תואר דוקטור) שהיקפי 

אחוזי משרה, אך הם מלמדים גם תחומים אחרים מלבד  140 – 80משרתם במכללה עים ברובם בין 

ראש החוג הוכחית, בעלת תואר מ"א,  הלשון העברית ולחלקם תפקידים בההלה או תפקידים אחרים.

הוועדה  פורשת ואת התפקיד ימלא למן השה הקרובה ד"ר רביב, שהוא בעל משרה מלאה במכללה.

התרשמה מהתלהבותם ומסירותם של חברי הסגל, שכולם בעלי תואר דוקטור או לומדים לקראת תואר 

  ין המרצים.ה כי יש קשר עים ויעיל בשלישי. מן השיחה עם חברי הסגל עלו תחומי ידע רבים ויכר הי

לסיכום, צוות המרצים שפגשו מלמד הן את הושאים הדיסציפליריים והן את ושאי הדידקטיקה 

  בשיתוף פעולה מוצלח, אם כי הגישה להוראת הלשון בכללותה היא מסורתית.

 

 מחקר. 9

קידום המחקר במכללה, אף מן השיחות עם חברי הההלה ובעלי התפקידים עולה תפיסתם על חשיבות 

שהם מצייים במפורש שמדובר במכללה להוראה שזה עיקר מטרתה. ראש בית הספר לחיוך דיווחה 

על גיוס שי פרופסורים לייעוץ למורים בפרסומים ובמחקר, ועל כך שהמכללה מסייעת במלגת עידוד 

ה יכרת החשיבות במפגשים עם ראש החוג הכס וסגל הליבלמי שמאמרו התקבל לפרסום. גם 

שמייחסים במכללה לקידום המחקר. ולראיה כתב העת "דעת לשון" היוצא מטעם החוג במכללה, 

העובדה שאחת המרצות פרסמה זה הכיוסים בושאי לשון עברית שמתקיימים במכללה כל שה, וכן 

, וכן על . דווח על תמיכה בתרגום מאמרים, על סיוע במציאת במה מתאימה לפרסום המוצעעתה ספר

 סיוע כספי להצגת עבודות מחקר בחו"ל.

  

 סיכום חוזקות וחולשות. 10

  :חוזקות וקודות לשימור

 ;מוסדות אחדים מזיים את הרישום למכללה - 

יחסי אוש מצויים וקשר סולידרי ומוערך בין המרצות והמרצים לבין הסטודטיות בכל מה  - 

 שוגע להדרכה מקצועית; 

  ;הסטודטים והבוגריםשביעות רצון גבוהה של  - 

 פתיחות מרובה של סגל המרצים באשר לתחום הלשון בהקשריו הרחבים; - 

 קשר טוב ומפגשים סדורים בין מרצי החוג; - 

, כתב עת בתחום הלשון העברית פעם בשתיים תיפעילות מחקרית המתבטאת בכיוס מכלל - 

אמרים וספרים של בלשון עברית היוצא במכללה, ויחס חיובי של תמיכה בכתיבה ובפרסום מ

 ;הסגל

 הפעילות המחקרית של הסגל טובה למדי.  - 

מבה התוכית טוב, כפי שהוא מוצג בתוכית הכתובה. הרמה האקדמית של הקורסים טובה.  - 

 ;יתן רקע טוב בלשוות השמיות להבת תהליכי הלשון העברית

 ;מסורים שכולם בעלי דוקטור (מלבד ראש החוג היוצאת) מרציםסגל  - 
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יסיון  תבעל תהמד"פישיתוף פעולה טוב בין מרצי הדידקטיקה למרצים בתכית ההתמחות.  - 

. יש ליווי צמוד של המד"פים לתלמידי לשון ותואר דוקטור בתחום הלשון העברית הוראה

 מעבר לשות הלימודים;עברית וייעוץ גם 

 תופס מקום חשוב ומרכזי בהכשרה הפדגוגית;ושא ההבעה וההבה  - 

 יות זוכות לקורס מעודכן על מוח ושפה; הסטודט - 

  ספרייה טובה. - 

  

  :חולשות

  ;קשר תוכי המאפשר שילוב בין שי חלקי המוסד (המכללה לחיוך והמכללה לאמות)שום אין  - 

 למרות מאמצי גיוס ומוסדות המזיים את החוג, מספר הסטודטיות בחוג ללשון העברית קטן; - 

 איו שיטתי ומבוסס תיאוריה; בתחום ההבעה וההבההקישור בין קורסי הליבה לפדגוגיה  - 

 אין מגון שיטתי במכללה להערכה עצמית;  - 

איה בעלת תואר  –אמם היוצאת, אך שירתה שים רבות בתפקיד זה  –ראש החוג הוכחית  - 

 שלישי;

 המכללה איה בעלת אופי פלורליסטי והיא משרתת רק את הציבור הדתי; - 

 לצורך ההכשרה להוראה.ם דתייקושי במציאת בתי ספר  - 

 תפיסת הוראה מיושת בחלק מן המקרים (כמו הדרישה ללמוד בעל פה יבים); - 

 אין קורס בבלשות כללית בחוג; - 

 אין שימוש בדרכי הוראה חדשיות ואמצעים טכולוגיים מעודכים. -
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 : המלצות4פרק 

    

  המלצות חשובות 

  י אתגריםיצב בפים לאחר רבים בהובלתו המושכלת של סגל המורתמיכה בראש החוג המיועד, ה

 פרישת ראש החוג הוכחית.

 ריקרא כתחום שפתי דיסציפלית הי של הוראת ההבעה בכתב והבושילובו  גיבוש מודל עדכ

 בלימודי הלשון העברית.

 .רשמות להתמחות לשוןחשיבה והפעלה של אסטרטגיות להרחבת מספר ה 

  דרשיםיים הולוגיים חדשטיות להכרת אמצעים טכיות והכשרת הסטודשימוש בדרכי הוראה חדש

 כיום בתחום הוראת שפה.   

  המלצות רצויות

 ית הלימודיםות כללית בתכשילוב קורס מבוא בבלש 

 ולוגייםיות יותר, העושות שימוש באמצעים טכשילוב שיטות הוראה חדש 

  ספח עדכון הסילבוסים כמפורט3ב.  
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  על החתום

 

  

________________            ________________           

  שחר                       -פרופ' ריה בן          יו"ר הוועדה –פרופ' דורית רביד 

  

________________            ________________      

  ד''ר אהרון הורקוהל            ד''ר עמליה בראון

  

________________            ________________  

  פרופ' חה עזר              פרופ' זהר לבת

  

________________            ________________  

                                                       פרופ' אורה שורצולד            פרופ' סטיב פסברג
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  : כתב המיוי של הועדה1ספח 
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 ספח 2: סדר יום הביקור
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  : עקרוות לביית הסילבוסים  3ספח

  יש להקפיד על התאמה בין שם הקורס לבין תוכו. - 

  צריכים להיות רלווטיים לושא הקורס. הביבליוגרפייםכל הפריטים  - 

 יש להבחין בבירור בין קריאת חובה לקריאת רשות. - 

  המחברים (א"ב) ולפי שים (מן המוקדם למאוחר). יש להקפיד לפרט את הביבליוגרפיות לפי שמות - 

 מכוים עם מקורות חדשים ועדכיים מן העשור האחרון,  קאוייםיש לשלב מקורות  - 

  יופיעו בסילבוסים בקטגוריה פרדת של חומרי עזר. ומילויםחומרי לימוד  - 

 EHLL ,Encyclopedia of למשל ערכים מתוך האציקלופדיה – באגליתיש לשלב פריטים  - 

Hebrew Language and Linguistics 2013 .לייןמצאת גם או ציקלופדיההא  

  רלווטיות של האויברסיטה הפתוחה. ביחידותרצוי להשתמש  - 

להשתמש במהדורות מעודכות של ספרים ויש  צריכים להיות מעודכים הביבליוגרפיהפריטי  - 

  ראו להלן.יש להיעזר בספרו החדש של י' בלאו (תש"ע) ולא במהדורה מתשל"ב. ותיקים. למשל, 

 דיוק ברישום הפרטים הביבליוגרפיים, כולל מספרי עמודים של מאמרים ופרקים. עליש להקפיד  - 

  

  על סילבוסים פרטיות הערות

 בכל הסילבוסים ובכל פירוטי קורות החיים של המרצים, כשמפורט שם מאמר, יש לציין את 

 מספרי העמודים.

 הביבליוגרפיה דלה והיא שווה בשתי רמות הלימוד. כדאי להוסיף ספרי ב: -יסודות התחביר א

עזר כמו יהושע בלאו ביסודות התחביר, מאיה פרוכטמן בתיבי תחביר. כדאי גם להכיר ספרים 

 כגון אלו של עוזי אורן, יצחק צדקה, משה אזר, טלי בר ועוד.

 :וב על לשון ההשכלה.כדאי לה לשון ההשכלהוסיף את מחקריה של קרן דוב 

 :ה בן לשון הספרותו מוזכר. ראוי להעלות את ספרה ואת ספרה של -ספרה של רישחר אי

מאיה פרוכטמן למקורות שהם חובה. לפי שדים בסגון של סופרים מסוימים, ראוי לדון 

ן העיתון כללים בהיבטים כלליים של הושא. לא ברור למה מאמרים הקשורים בלשו

 בביבליוגרפיה לקורס.

 :ייםב"פרקים בתולדות הלשון העברית"  6-ו 5, 4יש להוסיף את יחידות  לשון ימי הבי

עמי צרפתי ואפרים -בהוצאת האויברסיטה הפתוחה (היחידות שכתבו חוך גמליאל, גד בן

 חזן).

 :ים כמו אבן מילוןיה למילומילים, אריאל, ספיר -שושן, רב-הביבליוגרפיה דלה. אין הפ

לשויים; -או רב -ואחרים; אין אזכור לקוקורדציות, למילוים מקצועיים או למילוים דו

 ' ,Sadan, Tsvi (2017)חסרה התייחסות להיבטים תיאורטיים בביית מילון. ראה למשל: 

Tasks of the pedagogical lexicography of Modern Hebrew', Higher Hebrew 
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Education, 19, pp. 39-62 שורצולד (רודריג) אורה, 'המילון בראי הדקדוק' מחקרים בעברית ;

 Schwarzwald (Rodrigue), O. (2004), 'Modern; 211-225זמו, ירושלים תשע"ט, עמ' -בת

Hebrew Dictionaries', Kernerman Dictionary News, 12, pp. 18-22 

).1.html-3-http://www.kdictionaries.com/kdn/kdn12( 

 :למה מוזכר מאמרה של הלוי על הרפלקסיביות?  מילים ותולדותיהן 

 :יקוד ה ושפאן יש להשתמש במהדורת -במקום מהדורת תשל"ט של גושןשל גושן 1996ליב-

"דקדוק הפה והאוזן" של עוזי אורן במהדורה שפירא. כדאי גם להיעזר בספרים אחרים כגון 

 החדשה, בלאו לביה"ס התיכון ועוד.

 :ון והבעהכתבו  סג ותים האחרוים. בשהביבליוגרפיה דלה והרבה מן הפריטים מיוש

 ספרים טובים יותר במסגרת מט"ח ובהוצאות ספרים אחרות, וראוי להשתמש בהם.

  ריון בלשוןת "יסודות תורת  הסבה: –סמיחסרה התייחסות לפרקים שכתבה זהר לב

 המשמעות: סמטיקה ופרגמטיקה" באויברסיטה הפתוחה.

  ריון בלשוןת  סדיר: –סמיבאום "מקומה של הכוויש להוסיף את מאמרו של גבריאל ביר

 הלשון בימיו" בספר רפאל יר, וכדאי להפות את התלמידים לעוד ספרים העוסקים בתקיות

 הלשון. 

 :ה" ושל אורה  תורת ההגה ותורת הצורותן "המילה האחרואין אזכור לספריהם של אור

 שורצולד "פרקים במורפולוגיה עברית".

 :טיקה  תורת השיחת "יסודות תורת המשמעות: סמאין אזכור לספרה של זהר לב

העברי ולא ופרגמטיקה" באויברסיטה הפתוחה. תוכן הקורס מתאים ברובו לתורת הסגון 

 לתורת השיח.

 :י  סוגיות בדקדוקורמטיבית. יש לבדוק אם אין חפיפה עם תוכ יש דגש מיוחד על עברית

 קורסים אחרים.

  

 


