
  ףשנה"ל תש" –מערכת שעות תואר ראשון 
  שנה א

  קורס קדם  הערות  נק"ז  עד שעה  משעה  יום  מרצה  שם הקורס  קורסה 'מס  סמסטר
  א
  ב

123-1-1011  
123-1-2331  

    שנתי  2  18:00  16:00  ד  ד"ר אסנת דמרי  ניקוד

    סמסטריאלי  2  12:00  10:00  ד  ד"ר דני כלב   יסודות התחביר  123-1-0119  א
ד"ר כריסטיאן   תולדות הלשון  123-1-1311  א

  שטאדל
    סמסטריאלי  2  14:00  12:00  ה

  א
  ב

123-1-2571  
123-1-2581  

    שנתי  2  14:00  12:00  ד  ד"ר משה קהן  מבוא לדקדוק העברי

    סמסטריאלי  2  18:00  16:00  ב  ד"ר משה קהן  ערבית בסיסית  123-1-5001  א
                    
ערבית לחוקרי   123-1-0109  ב

  עברית
(או  ערבית בסיסית  סמסטריאלי   2  18:00  16:00  ב  פרופ' רוני הנקין

  פטור)
מיומנויות בעברית     ב

  כשפה שנייה
  סמסטריאלי  2  18:00  16:00  ג  פרופ' רוני הנקין

  חובה לדוברים לא ילידיים
  

- ד"ר מירי כהן  סמנטיקה  123-1-1461  ב
  אחדות

    סמסטריאלי  2  12:00  10:00  ד

ד"ר כריסטיאן   הדרכה ביבליוגרפית  123-1-1651  ב
  שטאדל

  תולדות הלשון  סמסטריאלי  2  12:00  10:00  ה

תורת ההגה של לשון   123-1-1081  ב
  המקרא

ד"ר כריסטיאן 
  שטאדל

    סמסטריאלי  2  14:00  12:00  ה

   



  שנה ב 

  קורס קדם  הערות  נק"ז  עד שעה  משעה  יום  מרצה  שם הקורס  קורסה 'מס  סמסטר
ההגה של העברית תורת   123-1-1451  א

  החדשה
    סמסטריאלי חובה  2  16:00  14:00  ב  ד"ר רועי גפטר

חקר השיח של העברית   123-1-1071  א
  החדשה

ד"ר פנינה 
  נגר- שוקרון

  סמנטיקה  סמסטריאלי חובה  2  12:00  10:00  ד

לשון תורת ההגה של   חובה סמסטריאלי  2  10:00  08:00  ה  ד"ר חיים דיהי  מבוא –לשון חז"ל   123-1-1081  א
תורת הצורות , המקרא

  )נלמד במקביל(
  מבוא –לשון חז"ל   )3בחירה (מתוך  סמסטריאלי  2  10:00  08:00  ה  ד"ר חיים דיהי  צורות –לשון חז"ל   123-1-1811  ב
  א
  ב

123-1-1131  
123-1-2261  

תורת הצורות של לשון 
  המקרא

תורת ההגה של לשון   שנתי חובה  4  12:00  10:00  ה  ד"ר אסנת דמרי
  המקרא

    סמסטריאלי בחירה  2  18:00  16:00  ד  ד"ר רועי גפטר  בין שפות לדיאלקטים  123-1-0210  ב
תורת ההגה של   )3בחירה (מתוך סמסטריאלי   2  16:00  14:00  ב  ד"ר רועי גפטר  שפה וחברה  123-1-0097  ב

  העברית החדשה
ד"ר פנינה   תחביר העברית החדשה  123-1-1141  ב

  נגר- שוקרון
    סמסטריאלי חובה  2  12:00  10:00  ד

פרגמטיקה של העברית     ב
  החדשה

ד"ר פנינה 
  נגר- שוקרון

חקר השיח של העברית   )3בחירה (מתוך סמסטריאלי   2  12:00  10:00  ד
  החדשה

  

   



  שנה ג

  קורס קדם  הערות   נק"ז  עד שעה  משעה  יום  מרצה  שם הקורס  קורסה 'מס  סמסטר
    סמסטריאלי חובה  2  12:00  10:00  ה  דיהי ד"ר חיים  תחביר לשון המקרא  123-1-1111  א
  א
  ב

123-1-0170  
123-1-0180  

שינוי לשוני ושונות 
  לשונית

  סמינר  שנתי בחירה  4  14:00  12:00  ב  ד"ר רועי גפטר

  א
  ב

123-1-5021  
123-1-5031  

ד"ר כריסטיאן   העברית של השומרונים
  שטאדל

  סמינר  שנתי בחירה  4  12:00  10:00  ד

  א
  ב

123-1-0190  
123-1-0200  

- ד"ר מירי כהן  לשון ומגדר
  אחדות

  סמינר  שנתי בחירה  4  14:00  12:00  ד

    סמסטריאלי בחירה  2  18:00  16:00  ד  ד"ר רועי גפטר  בין שפות לדיאלקטים  123-1-0210  ב
של לשון תורת הצורות   סמסטריאלי חובה  2  12:00  10:00  ב  ד"ר משה קהן  העברית של ימי הביניים  123-1-1351  ב

  מבוא –, לשון חז"ל המקרא
    סמסטריאלי בחירה  2  18:00  16:00  ד  ד"ר רועי גפטר  בין שפות לדיאלקטים  123-1-0210  ב
טקסטים של העברית   123-1-1151  ב

  הקדומה
  סמסטריאלי חובה  2  12:00  10:00  ה  ד"ר חיים דיהי

  
  

עברית תקנית הלכה   123-1-0018  א
  למעשה

לתלמידי פתוח קןרס כללי (  2  14:00  12:00  ד  ד"ר אסנת דמרי
  )המורחבתכנית ותה

  

    קורס כללי  2  18:00  16:00  ד  ד"ר רועי גפטר  העברית ולשונות העולם  123-1-0160  א
 


