
 סמסטר א' ,"ףתש הלימודים לשנת ושני ראשון לתואר שעות מערכת

 יום ה'  יום ד'  יום ג'  יום ב'  יום א' 

8 
– 
10 

 

   

123-2-0049  
  החדשה בריתומשלבים של הע סוגות

  נגר)-(ד"ר פנינה שוקרון
  א/ב II – בחירה

- -  
123-2-0180  

 א' ארמית דיאלקטולוגיה
 )ד"ר אוהד אבודרהם(

 II – בחירה 

123-1-1801 
 מבוא – ל"חז לשון

 )דיהי חיים ר"ד(
 ב I – חובה

123-2-0144  
 סוגיות בפרגמטיקה של השיח הציבורי

  א'
 )נגר- ד"ר פנינה שוקרון( 

 II –ה בחיר 

10 
– 
12  

 
  

   

123-1-0119  
  יסודות התחביר

  )אורי מורד"ר (
  א I –חובה 
 -- 

123-1-1071 
  דשההחברית השיח של הע חקר
 )נגר-ד"ר פנינה שוקרון(

 ב I – חובה
 --  

123-1-5021  
  א' העברית של השומרונים

 )ד"ר כריסטיאן שטאדל( 
 ג I – סמינר

123-2-0160  
 לשון הפרוזה העברית בימי הביניים

  א'
 )קהן ד"ר משה(

  II – בחירה 
 

123-1-1131 
 'א ראהמקשון ל של הצורות תורת

 )ד"ר אסנת דמרי(
  ב I –חובה 
 -- 

123-1-1111 
  ראהמקשון ל תחביר

 )דיהי חיים ר"ד(
  ג I – חובה

123-2-0210  
סדנה בעריכת טקסטים במדיה 

  דיגיטלית
  (מר ניב שטנדל)

 ב II – חובה

12 
– 
14 

 

123-1-0170  
שינוי לשוני ושונות 

 א' לשונית
  )ד"ר רועי גפטר(

 ג I – סמינר

 

123-1-2571  
 'א מבוא לדקדוק העברי

 )ד"ר משה קהן(
 א I – חובה

 --  
123-1-0190  

  א' לשון ומגדר
  אחדות)-(ד"ר מירי כהן

 ג I – סמינר

123-2-0040  
  א' טקסטים מן המקורות

  )ד"ר חיים דיהי(
  II – בחירה
-  

123-2-0200  
ואות מינוח מן החי והצומח בספר רפ

  לאסף הרופא
  )ד"ר כריסטיאן שטאדל(

 II – בחירה

123-1-1311  
 תולדות הלשון

 ד"ר כריסטיאן שטאדל) (
  א I – חובה

123-2-0069 
 'א הנורמטיבית העברית

 )דמרי אסנת ר"ד(
  א II – חובה

 -- 
123-2-0020 

 'א תרגום בעריכת סדנה
 )טורצקי מאירה ר"ד(

 ב II – חובה

14 
– 
16 

 

123-1-1451 
 העברית של ההגה תתור

 החדשה
 )ררועי גפט ר"ד(

 ב I –חובה 

 
  

 
 

123-2-5481 
 'א מחלקתי סמינר

 ב/א II – חובה
 

123-2-0089 
 'א העריכה ביסודות סדנה

 )טורצקי מאירה ר"ד(
  א II –חובה 

 -- 
123-2-0010 

 'א עיוניים טקסטים בעריכת סדנה
 )מור אורי ר"ד(

 ב II – חובה

16 
– 
18 

 

123-1-5001 
 סיסיתב ביתער

 )ד"ר משה קהן(
 א I – חובה

 
123-1-1011 

 'א ניקוד
 )דמרי אסנת ר"ד(

 א I – חובה

123-2-0140  
  א' ואספקט בעבריתזמן, מודליות 

  )ד"ר דני כלב(
 II – בחירה

123-1-0160  
  העברית ולשונות העולם 

  (ד"ר רועי גפטר)
 בחירה –קורס כללי 

  



 .תואר השנילהשלמות הקורס לתלמידי  .עריכה לשוניתבשני הקורס חובה לתואר  .שניהראשון או הקורס בחירה לתואר  .השני לתואר השלמה שהוא ראשוןה וארלת חובה קורס .ראשוןה לתואר חובה קורס


