
סמסטר א'מערכת שעות לתואר ראשון ושני לשנת הלימודים תשע"ו 
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

8
–
10

123-1-2201
ערבית למתחילים א

(גב' אנה מלול)
 אIחובה – 

123-1-1031
הדרכה

ביבליוגרפית א
(ד"ר כריסטיאן

שטאדל)
 אIחובה – 

123-2-0040
טקסטים מן
המקורות א

(ד"ר חיים דיהי)
IIא/ב השלמות

123-1-2571
מבוא לדקדוק

העברי א
(ד"ר טליה דיתשי-

ברק)
 אIחובה – 

123-1-1801
לשון חז"ל א

(ד"ר חיים דיהי)
 בIחובה – 

10
–
12

123-1-1021
ניתוח תחבירי א
(מר שלו פרפל)

 אIחובה – 

123-1-1421
עברית מקראית

אמאוחרת 
(ד"ר כריסטיאן

שטאדל)
Iב/ג סמינר

123-1-1111
תחביר לשון

המקרא
(ד"ר חיים דיהי)

 גIחובה – 

123-2-0020
סדנה בעריכת

תרגום א
(ד"ר מאירה

טורצקי)
 בIIחובה – 

123-1-1151
טקסטים בעברית

הקדומה
(ד"ר אסנת דמרי)

 גIחובה 

123-2-0037
אפיגרפיה שמית

צפונית-מערבית א
(פרופ' דניאל סיון)

IIא/ב 

12
–
14

121-1-2781
ארמית א (מקראית)
בשילוב המחלקה

למקרא
(מר עמנואל מסטיי)

 בI –חובה 

123-2-0118
מדקדקי ימי

אהביניים 
(פרופ' דניאל סיון)

IIא/ב 

123-1-0031
כתיבה מדעית 

(ד"ר חיים דיהי)
 בIחובה – 

123-2-0089
סדנה ביסודות

העריכה א
(ד"ר מאירה

טורצקי)
 אIIחובה – 

123-2-0010
סדנה בעריכת

טקסטים עיוניים א
(ד"ר אורי מור)

 בIIחובה – 

123-1-0018
עברית תקנית –
הלכה למעשה

(ד"ר אסנת דמרי)
I כללי ב/ג +

123-1-1131
תורת הצורות של
לשון המקרא א'

(פרופ' דניאל סיון)
 בIחובה – 

14
–
16

123-2-116
שונות לשונית
בלשון חז"ל א
(ד"ר אורי מור)

I סמינר  ג+ IIא/ב 

123-2-0069
העברית

הנורמטיבית א
(ד"ר אסנת דמרי)

 אIIחובה – 

123-1-2201
ערבית למתחילים א

(גב' אנה מלול)
 אIחובה – 

123-2-5121
123-2-5481

סמינר מחלקתי א'
 א/בIIחובה – 

16
–
18

123-1-1141
תחביר העברית

החדשה
(פרופ' רוני הנקין-

רויטפרב)
 בIחובה – 

123-1-1011
ניקוד א

(ד"ר אסנת דמרי)
 אIחובה 

123-2-0225
קריאה מודרכת

עריכהוסוגיות של 
טקסטים ספרותייםב

א
(ד"ר אורי מור)

 א/בII – חובה 

123-1-0066
שפה דבורה וכתובה

א
(פרופ' רוני הנקין-

רויטפרב)
I סמינר +  ב/גII

א/ב

123-2-0096
גישות בלשניות
בחקר העברית
המקראית א

(ד"ר כריסטיאן
שטאדל)

IIא/ב 

: 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.    


