
 א סמסטר ,תשפ"א מערכת –המחלקה ללשון העברית 

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

8–10 

 

  
123-1-0028  

 א' לשונו של ספר בן סירא
 (ד"ר חיים דיהי) 

 ג I –סמינר 

123-2-0049 
סוגות ומשלבים של העברית 

 החדשה
 נגר)- (ד"ר פנינה שוקרון

 א II –חובה 

123-1-1131 
 'א המקראלשון  תורת הצורות של

 )ד"ר אסנת דמרי(
 ב I –חובה 

123-2-0261  
  א' סטרטגיות שיח פוליטי בפייסבוקא

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

10–12  

 
  123-1-5001 

 תסיסיב ערבית
 )ד"ר משה קהן(

   א I –חובה 
--  

123-1-1091  
  ארמית מקראית

  (ד"ר כריסטיאן שטאדל)
  ג I –חובה 

 

123-1-0119  
  יסודות התחביר
  (ד"ר אורי מור)

  א I –חובה 
-- 

123-1-1071 
  דשההחברית השיח של הע חקר

 )נגר- ד"ר פנינה שוקרון(
 ב I – חובה

123-1-0041  
  א' לשוניות ומגע בין לשונות-רב

 )טררועי גפ(ד"ר  
 ג I – סמינר 

  

123-2-0210  
  סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית 

  (מר ניב שטנדל)
 ב II – חובה

12–14 

 

123-1-0230  
מיומנויות בעברית כשפה 

  שנייה
  (ד"ר משה קהן)

 א I –חובה לדוברים לא ילידיים 

 

123-1-2571  
 א' מבוא לדקדוק העברי

 (ד"ר משה קהן)
  א I –חובה 

--  
123-1-0021  

  : טקסט ולשוןברית מקראיתע
 דיהי) חיים ר"(ד

 ג I – חובה

123-2-0241  
  א'שון המגילות הגנוזות ל
 )כריסטיאן שטאדל(ד"ר  

 II –בחירה  

123-1-1801 
 מבוא – ל"חז לשון

 דיהי) חיים ר"(ד
  ב I –חובה 

123-2-0069 
 א' הנורמטיבית העברית

 דמרי) אסנת ר"(ד
  א II –חובה 

--  
123-2-0020 

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

 ב II –חובה 

14–16 

 

123-1-1311  
 תולדות הלשון

 ד"ר כריסטיאן שטאדל) (
 א I – חובה

 
  
 

123-1-1461 
 סמנטיקה

 )אחדות- ד"ר מירי כהן(
 א I –חובה 

123-2-5481 
 'א מחלקתי סמינר

 ב–א II – חובה

123-1-1451 
 החדשה העברית של ההגה תורת

 )ררועי גפט ר"(ד
 ב I –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 

 

  

123-1-1011 
 'א ניקוד

 )דמרי אסנת ר"ד(
  א I – חובה

--  
123-1-0031  

 כתיבה מדעית
 )אחדות- ד"ר מירי כהן(

 ג I –חובה 

123-2-0221  
שינוי  סוגיות של: טיזציהרמג

  א' לשוני בעברית
 (ד"ר דני כלב) 

 II –בחירה  

  

I  .תואר ראשון =II  השנה בתואר. –= תואר שני. א/ב/ג  
 . לשוניתהריכה עתוכנית הקורס חובה לתואר השני ב. קורס בחירה לתואר הראשון או השני. השני לתואר השלמה שהוא ראשוןה לתואר חובה קורסן. ראשוה לתואר חובה קורס


