
סמסטר ב' חמערכת שעות לתואר ראשון ושני לשנת הלימודים תשע"

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

8
–
10

123-1-2211
ערבית למתחילים ב

 אנה מלול)גב'(
 אIחובה – 

טקסטים מן המקורות
(ד"ר חיים דיהי)
IIהשלמהה עריכה – 

123-1-2581
מבוא לדקדוק העברי ב

(מר שלו פרפל)
 אIחובה – 

123-1-1811
לשון חז"ל ב

(ד"ר חיים דיהי)
 בIחובה – 

תחביר המשפט ותחביר
השיח

(ד"ר פנינה שוקרון-נגר)
א/בIIבחירה – 

10
–
12

123-1-2411
ניתוח תחבירי ב
(מר שלו פרפל)

 אIחובה – 

123-1-1461
סמנטיקה

)ד"ר פנינה שוקרון-נגר(
ב Iחובה – 

123-1-1351
העברית של ימי הביניים

(ד"ר חיים דיהי)
 גIחובה – 

123-2-0030
סדנה בעריכת תרגום ב
(ד"ר מאירה טורצקי)

 בIIחובה – 

עברית מקראית מאוחרת
(ד"ר חיים דיהי)

ב/גIסמינר – 

123-1-2261
תורת הצורות של לשון

המקרא ב
(ד"ר אסנת דמרי)

 בIחובה – 

העברית במגילות ים
המלח

(ד"ר כריסטיאן שטאדל)
א/בIIבחירה – 

12
–
14

123-1-1101
ארמית ב

)ד“ר חיים דיהי(
 בIחובה – 

123-2-0211
סדנה ביסודות העריכה

ב
(ד"ר מאירה טורצקי)

 אIIחובה – 

123-2-1010
 בעריכת טקסטיםהסדנ

עיוניים ב
(ד"ר אורי מור)

 בIIה –חוב

123-1-1081
תורת ההגה של לשון

המקרא
)כריסטיאן שטאדל(ד"ר 

 אIחובה – 

123-2-0130
סדנה בעריכת טקסטים

בעיתונות
(ד"ר אסנת דמרי)

 בIIחובה – 

ציטוטים והדהודים: רב-
קוליות בשיח כתוב 

(גב' מירי כהן-אחדות)
א/בIIבחירה – 

14
–
16

ערבית
ועברית
בנגב

הבדואי 
 (פרופ'

רוני הנקין-
רויטפרב)
סמינר –

Iב/ג

123-1-
1651

הדרכה
ביבליוגרפי

ת
רועי(ד"ר 

רגפט
Iחובה – 

א

123-1-1071
מבוא לחקר השיח

)ד"ר פנינה שוקרון-נגר(
 גIחובה -

123-2-0079
העברית הנורמטיבית ב

(ד"ר אסנת דמרי)
 אIIחובה – 

123-2-0215
עריכהסוגיות של 

בטקסטים ספרותיים ב
(ד"ר אורי מור)

 בIIחובה  – 

123-1-2211
ערבית למתחילים ב

 אנה מלול)גב'(
 אIחובה – 

123-2-5131
123-2-5491

סמינר מחלקתי ב'
 א+בIIחובה – 

16
–
18

קשרי שפה וחברה
בעברית הדבורה

רועי גפטר ) (ד"ר
ב/גIסמינר – 

לשונה של הספרות
העממית הפלסטינית 
( פרופ' רוני הנקין-

רויטפרב )
ב/גIבחירה – 

123-1-2331
ניקוד ב

(ד"ר אסנת דמרי)
  אIחובה -

שונות סגנונית בעברית
הדבורה

רועי גפטר ) (ד"ר
א/בIIבחירה – 

לשון חז"ל בין מזרח
למערב

(עמנואל מסטיי)
א/בIIבחירה – 

טקסט, לשון ותרבות:
קריאה מודרכת בספרות

חז"ל 
(ד"ר אורי מור)

ב/גIבחירה – 

סוגות ברכישת אוריינות
(פרופ' רוני הנקין-

רויטפרב)
א/בIIבחירה – 

: קורס חובהכחול: קורס בחירה לתואר ראשון או שני.    ירוק: קורס חובה לתואר ראשון שהוא השלמה לתואר השני.    אדום: קורס חובה לתואר ראשון.    שחור
: קורס המיועד אך ורק לתלמידי השלמות בתואר השני.ורודלתואר שני עריכה לשונית.    


