
 סמסטר א' טמערכת שעות לתואר ראשון ושני לשנת הלימודים תשע"

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8 
– 
10 

 

  

123-2-0139 
 תקופת הבינייםלשון 

 משה קהן( )ד"ר 
 א/בII –בחירה 

123-1-1341 
 סמינר לשון חז"ל
 )ד"ר חיים דיהי(

 גI –סמינר 

 

123-1-1801 
 לשון חז"ל א

 )ד"ר חיים דיהי(
 ב I –חובה 

123-1-2571 
 א מבוא לדקדוק העברי

 )מר שלו פרפל(
 א I –חובה 

 

10 
– 
12 

 

  

123-2-0020 
סדנה בעריכת תרגום 

 א
 )ד"ר מאירה טורצקי(

 ב II –חובה 

123-1-1111 
 תחביר לשון המקרא

 )ד"ר חיים דיהי(
 ג I –חובה 

123-1-0031 
 כתיבה מדעית 

 (ד"ר משה קהן)
 ב I –חובה 

123-1-1131 
תורת הצורות של לשון 

 המקרא א'
 (אסנת דמרי ד"ר )

 ב I –חובה 

123-2-0195 
עיון בתיאוריות 

 פרגמטיות
 נגר(-)ד"ר פנינה שוקרון

 א/בII –בחירה 

 

12 
– 
14 

 

 

123-1-0059 
שונות לשונית 

בעברית 
 המקוונת

 (רועי גפטר )ד"ר
 ב/גI –סמינר 

123-2-0089 
סדנה ביסודות 

 העריכה א
 ורצקי()ד"ר מאירה ט

 א II –חובה 

123-2-0010 
סדנה בעריכת טקסטים 

 עיוניים א
 )ד"ר אורי מור(

 ב II –חובה 

123-1-1091 
 ארמית א )מקראית(
בשילוב המחלקה 

 למקרא
 (ד"ר חיים דיהי)

 ב I –חובה 

123-1-1151 
טקסטים בעברית 

 הקדומה
 )ד"ר אסנת דמרי(

 ג Iחובה 

123-2-0049 
 סוגות ומשלבים של ע"ח

 נגר(-)ד"ר פנינה שוקרון
 א/בII –חובה 

123-1-0119 
 יסודות התחביר

 ד"ר דני כלב
 א I –חובה 

14 
– 
16 

 

123-1-1311 
 תולדות הלשון

 (פרופ' רוני הנקין)
 א I –חובה 

123-1-1451 
תורת ההגה של 
 העברית החדשה

 (ררועי גפט)ד"ר 
 א I –חובה 

123-2-0069 
העברית הנורמטיבית 

 א
 י()ד"ר אסנת דמר

 א II –חובה 

123-2-0225 
 עריכה סוגיות של 

 )ד"ר אורי מור(
 ב II – חובה 

 

123-2-5121 

123-2-5481 
 סמינר מחלקתי א'

 א/ב II –חובה 

  

16 
– 
18 

 
123-1-5001 

 סיסיתערבית ב
 (ד"ר משה קהן)

 א I –חובה 

 

123-1-1011 
 ניקוד א

 )ד"ר אסנת דמרי(
 א Iחובה 

123-2-0119 
 קין()פרופ' רוני הנ 

 – שפה דבורה וכתובה
IIא/ב 

 

123-1-0089 
 ערבית יהודית 

בשילוב המגמה לתרבות 
 ערבית יהודית

 )פרופ' רוני הנקין(
 ב/גI  –בחירה 

123-2-0099 
השפעת האנגלית על 

 העברית
 רועי גפטר( )ד"ר

 א/בII –בחירה 

 

: קורס המיועד אך ורק לתלמידי ורוד: קורס חובה לתואר שני עריכה לשונית.    כחול: קורס בחירה לתואר ראשון או שני.    ירוקלמה לתואר השני.    : קורס חובה לתואר ראשון שהוא השאדום: קורס חובה לתואר ראשון.    שחור
 השלמות בתואר השני.


