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

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8 
– 
10 

 

  

123-2-0149 
לשון תקופת הביניים לשון 

 הפיוט ושירת ספרד
 משה קהן( )ד"ר 

 א/בII –בחירה 

123-1-1401 
 סמינר בלשון חז"ל
 )ד"ר חיים דיהי(

 גI –סמינר 

123-1-1141 
 העברית החדשה תחביר

 (נגר-ד"ר פנינה שוקרון)
 ב I –חובה 

123-1-1811 
 לשון חז"ל ב
 י()ד"ר חיים דיה

 ב I –חובה 

123-1-1071 
 מבוא לחקר השיח

 (נגר-ד"ר פנינה שוקרון)
 ג I-חובה 

123-1-2581 
 ב מבוא לדקדוק העברי

 )מר שלו פרפל(
 א I –חובה 

 

10 
– 
12 

 

  

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

 ב II –חובה 

123-1-1351 
 העברית של ימי הביניים

 )ד"ר חיים דיהי(
 ג I –חובה 

123-1-1461 
 סמנטיקה

 (נגר-ד"ר פנינה שוקרון)
 א I -חובה 

123-1-2261 
תורת הצורות של לשון המקרא 

 ב
 )ד"ר אסנת דמרי(

 ב I –חובה 

123-2- 
 עיונים בתאוריות פרגמטיות 

 נגר(-וקרון)ד"ר פנינה ש
 א/בII –בחירה 

 

12 
– 
14 

 

 

123-1-0069 
שונות לשונית בעברית 

 המקוונת
 (ועי גפטרר )ד"ר

 ב/גI –סמינר 

123-2-0211 
 סדנה ביסודות העריכה ב

 )ד"ר מאירה טורצקי(
 א II –חובה 

123-2-1010 
בעריכת טקסטים עיוניים  הסדנ

 ב
 )ד"ר אורי מור(

 ב II–ה חוב

123-1-1101 
 ארמית ב

 (ר חיים דיהי“ד)
 ב I –חובה 

123-1-1081 
 תורת ההגה של לשון המקרא

 (חיים דיהי)ד"ר 
 א I –חובה 

123-2-0130 
סדנה בעריכת טקסטים 

 בעיתונות
 )ד"ר אסנת דמרי(

 ב II –חובה 
 

123-2-0019 
סוגיות מתקדמות בתחביר 

 העברית החדשה
 )ד"ר דני כלב(

 IIבחירה תואר 

 

14 
– 
16 

 

 

123-1-79 
 בלשנות -סוציו

 בשילוב המחלקה לבלשנות
 (רועי גפטר ד"ר)

 ב/גI  –בחירה 

123-2-0079 
 העברית הנורמטיבית ב

 )ד"ר אסנת דמרי(
 א II –חובה 

123-2-0215 
טקסטים עריכה בסוגיות של 

 בספרותיים 
 )ד"ר אורי מור(

 ב II –חובה  

 

123-2-5131 
123-2-5491 

 סמינר מחלקתי ב'
 א+ב II –חובה 

  

16 
– 
18 

 

 

123-1-0109 
 ערבית לחוקרי עברית

 )פרופ' רוני הנקין(
 א I –חובה 

123-1-2331 
 ניקוד ב

 )ד"ר אסנת דמרי(
 א  I-חובה 

123-2-0129 
 שפה דבורה וכתובה
 )פרופ' רוני הנקין(

 א/בII –בחירה 

 

123-1-0099 
 ערבית יהודית 

בשילוב המגמה לתרבות 
 ערבית יהודית

 )פרופ' רוני הנקין(
 ב/גI  –ירה בח

123-2-0109 
 השפעת האנגלית על העברית

 רועי גפטר( )ד"ר
 א/בII –בחירה 

 

          

18-20  

    

123-2-159 
 עמנואל מסטיי

 תואר שני
 מעברית :נוצר חדש תקן

 ללשון הקלסית המקרא

 שני בית

   

          

          

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


