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

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

8 
– 
10 

 

  

123-1-1141 
 החדשה העברית תחביר

 )נגר-פנינה שוקרוןד"ר (
 ב I –חובה 

123-2-0190  
 ב' ארמית דיאלקטולוגיה

 )ד"ר אוהד אבודרהם(
 II – בחירה 

123-1-1811 
 צורות – ל"חז לשון

 )ידיה חיים ר"ד(
 ב I –חובה /בחירה

 

123-2-0244  
 סוגיות בפרגמטיקה של השיח הציבורי

  ב'
 )נגר-ד"ר פנינה שוקרון(

 II – בחירה 

10 
– 
12 

 

123-1-1351 
 ימי של העברית

 הביניים
 )ד"ר משה קהן(

 ג I – חובה
 

 

123-1-1461 
 סמנטיקה

 )אחדות-ד"ר מירי כהן(
 א I –חובה 
 -- 

123-1-0220  
  של העברית החדשה פרגמטיקה

  נגר)-(ד"ר פנינה שוקרון
 ב I –חובה /בחירה

 --  
123-1-5031  

  ב' העברית של השומרונים
 )ד"ר כריסטיאן שטאדל(

 ג I – סמינר

123-2-170  
לשון הפרוזה העברית 

  ב' בימי הביניים
 )ד"ר משה קהן(

 II – בחירה 

123-1-1651  
 הדרכה ביבליוגרפית

 ד"ר כריסטיאן שטאדל)(
  א I – חובה

 --  
123-1-2261 

 לשון של הצורות תורת
 'ב המקרא

 )דמרי אסנת ר"ד(
  ב I –חובה 
 --  

123-1-1151 
 הקדומה בעברית טקסטים

 )דיהי חיים ר"ד(
  ג I – חובה

123-2-0130 
 בעיתונות טקסטים בעריכת סדנה

 )סמדר כהן ר"ד(
 ב II –חובה 

12 
– 
14 

 

1231-1-0180  
שינוי לשוני 
 ב' ושונות לשונית

  )ד"ר רועי גפטר(
 ג I – רסמינ

 

 

123-1-2581  
 'ב מבוא לדקדוק העברי

 )ד"ר משה קהן(
 א I – חובה

 --  
123-1-0200  

  ב' לשון ומגדר
  אחדות)-ן(ד"ר מירי כה
 I –סמינר 

123-2-0050  
  'בטקסטים מן המקורות 

  (ד"ר חיים דיהי)
  II –בחירה 
 --  

  מיומנויות מחקר
  )פרופ' רוני הנקין(

 II – חובה לתלמידי מחקר

123-1-1081 
 המקרא לשון של ההגה תורת

 )ד"ר כריסטיאן שטאדל(
 א I –חובה 

123-2-0079 
 'ב הנורמטיבית העברית

 )דמרי אסנת ר"ד(
 א II –ה חוב

-- 
123-2-0030 

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

 ב II –חובה 

14 
– 
16 

 

123-1-0097  
  שפה וחברה

 (ד"ר רועי גפטר)
 ב I –חובה /בחירה

  
 

  
123-2-5491 

 'ב מחלקתי סמינר
 ב/א II – חובה

 

123-2-0211 
 'ב העריכה ביסודות סדנה

 )טורצקי מאירה ר"ד(
 א II – חובה

-- 
123-2-1010 

 'ב עיוניים טקסטים בעריכת הסדנ
 )מור אורי ר"ד(

 ב II – החוב

16 
– 
18 

 

123-1-0109  
ערבית לחוקרי 

  עברית
  (פרופ' רוני הנקין)

 א I –חובה 

123-1  
 מיומנויות בעברית

  כשפה שנייה
  (פרופ' רוני הנקין)

חובה לדוברים לא 
 א I –ילידיים 

123-1-2331 
 'ב ניקוד

 )דמרי אסנת ר"ד(
  א I – חובה

 --  
123-1-0210  

  בין שפות לדיאלקטים
 (ד"ר רועי גפטר)

 ב/ג I –בחירה 

123-2-0150  
זמן, מודליות ואספקט 

  ב' בעברית 
 )ד"ר דני כלב(

 II – בחירה 

 

123-2-0215 
עריכה  של סוגיותקריאה מודרכת ו

 ספרותיים טקסטיםב
 ר)מו אורי ר"ד(

  ב II –חובה 

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


