
 סמסטר א ,מערכת תשפ"ג  –המחלקה ללשון העברית 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8–10    

123-1-1071 
 השיח של העברית החדשה  חקר

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

 
 

 

123-1-1131 
 'א המקרא לשון  תורת הצורות של

 (ד"ר אסנת דמרי)
 ב   I –חובה 

 
 

123-2-0144 
בפרגמטיקה של השיח הציבורי סוגיות 

 א
 נגר( -)ד"ר פנינה שוקרון

 II –בחירה 

10–12  
 

123-1-1451 
 של ההגה תורת 

 החדשה  העברית 
 רועי גפטר(  ר")ד

 א   I –חובה 

 

123-1-1141 
 החדשה  העברית  תחביר

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

123-1-0021 
 עברית מקראית: טקסט ולשון 

 דיהי(  חיים ר")ד
 ג  I –חובה 

123-2-0098 
 שונות סגנונית א' 
 )ד"ר רועי גפטר( 

 II –בחירה 
 

123-1-1311 
 תולדות הלשון העברית 

 פרופ'  כריסטיאן שטאדל( (
 א  I – חובה

 -- 
123-1-1781 

 העברית החדשה במבט היסטורי
 א

 )ד"ר חיים דיהי( 
 ב/ג  I –סמינר 

 

123-2-0089 
 א  העריכה  ביסודות סדנה

 טורצקי( מאירה ר")ד
 א   II –חובה 

 -- 
123-2-0130 

 ייעוץ ועריכה  –לשון התקשורת 
 סמדר כהן(  ר")ד

 ב  II –חובה 
 

12–14    

123-1-1011 
 א  ניקוד

 דמרי( אסנת  ר")ד
 א   I –חובה 
 -- 

123-1-0190 - 
 שפה ומגדר א 

 ( אחדות-ד"ר מירי כהן)
 ב/ג  I –סמינר 

 

 
123-2-0243 

 העברית מסורות קריאה ללשון 
 )פרופ'  כריסטיאן שטאדל( 

 II –בחירה 

123-1-5001 
 ערבית  

 ( פרופ'  כריסטיאן שטאדל)
 ב  I –חובה לדוברי עברית 

 

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  

 
123-1-0031 

 כתיבה מדעית 
 רועי גפטר )ד"ר 

 ג  I –חובה 
 

 
123-1-0230 

מיומנויות בעברית  
 כשפה שנייה א  

 רוני הנקין(  )פרופ'
 

חובה לדוברים לא   *
 א  I –ילידיים 
 

123-1-2571 
 א  מבוא לדקדוק העברי

 )ד"ר דני כלב( 
 א   I –חובה 
 -- 

123-1-1801 
 מבוא  – ל "חז לשון

 דיהי(  חיים ר")ד
   ב  I –חובה 

 

123-2-5121 
 'א מחלקתי  סמינר

 א+ב   II –חובה 

123-1-0093 
 רכישת שפה שנייה 
 )פרופ' רוני הנקין( 

 ב/ג I –בחירה 
 II –בחירה 

 

16–18   

123-1-0103 
סמני שיח בעברית  

 המדוברת 
 )ד"ר לאון שור( 

 ב/ג I –בחירה 
 

123-1-0119 
 יסודות התחביר 
 )ד"ר רועי גפטר( 

 א   I –חובה 
 

 

123-2-0149 
 שפות יהודיות א' 
 )פרופ'  רוני הנקין(

 II –בחירה 
  

I  .תואר ראשון =II  השנה בתואר. –= תואר שני. א/ב/ג  
 .עריכה לשוניתלתואר השני בתוכנית בקורס חובה תואר השני. בקורס בחירה  השני.  לתואר השלמה שהוא הראשון תוארב חובה קורסהראשון.  תואר ב קורס

 



 סמסטר ב ,מערכת תשפ"ג  –המחלקה ללשון העברית 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

8–10    

123-1-1651 
 הדרכה ביבליוגרפית 

 ד"ר חיים דיהי( (
 א   I –חובה 

 

 
 

123-1-2261 
 ב' המקרא לשון  תורת הצורות של

 (ד"ר אסנת דמרי)
 ב   I –חובה 

 

 123-2-244 
הציבורי סוגיות בפרגמטיקה של השיח 

 ב
 נגר( -)ד"ר פנינה שוקרון

 II –בחירה 
 

10–12  
 

123-1-0210 
 בין שפות לדיאלקטים

 )ד"ר רועי גפטר( 
 ב/ג I –בחירה 

 

123-1-1081 
 המקרא  לשון של ההגה תורת 

 פרופ'  כריסטיאן שטאדל( (
 א   I –חובה 

 -- 
123-1-1351 

 הביניים  ימי של הלשון העברית
 )ד"ר חיים דיהי( 

 ג  I –חובה 

123-2-0108 
 ' בשונות סגנונית 

 )ד"ר רועי גפטר( 
 II –בחירה 
 

123-1-1783 
  העברית החדשה במבט היסטורי

 ב
 )ד"ר חיים דיהי( 

 ב/ג  I –סמינר 
 

123-2-0079 
 ב'  הנורמטיבית העברית 

 דמרי( אסנת  ר")ד
 א   II –חובה 
 -- 

123-2-0030 
 ב'  תרגום  בעריכת  סדנה

 טורצקי( מאירה ר")ד
 ב  II –חובה 

12–14    

123-1-2331 
 ב'  ניקוד

 דמרי( אסנת  ר")ד
  א  I –חובה 

 -- 
123-1-200 

 שפה ומגדר ב 
 ( אחדות-ד"ר מירי כהן)

 ב/ג  I –סמינר 
 

123-2-0253 
 מסורות קריאה ללשון העברית 

 
 )פרופ'  כריסטיאן שטאדל( 

 II –בחירה 

123-1-1091 
 ארמית מקראית 

 כריסטיאן שטאדל( )פרופ'   
 ג  I –חובה 

123-2-0211 
 ב'  העריכה  ביסודות סדנה
 טורצקי( מאירה ר")ד

 א   II –חובה 
 -- 

123-2-0010 
 מדעיים טקסטים בעריכת  סדנה

 ( אורי מור ר")ד
 ב  II –חובה 

 

14–16  

123-1-0109 
 ערבית לחוקרי עברית 

 )פרופ'  רוני הנקין(
  ב  I –חובה 

 

123-1-0233 
מיומנויות  

בעברית כשפה  
 שנייה ב  

 )פרופ'  רוני הנקין(
 

חובה לדוברים   *
 א  I – לא ילידיים 

 

 
123-1-2581 

 ב'  מבוא לדקדוק העברי
 )ד"ר דני כלב( 

 א   I –חובה 
 

123-2-5131 
 מחלקתי ב'  סמינר

 א+ב   II –חובה 
 

123-2-0080 
קריאה מודרכת וסוגיות בעריכה של  

  טקסטים ספרותיים
 אורי מור( )ד"ר 
 א+ב   II –חובה 

 

16–18    

123-1-1461 
 סמנטיקה

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

123-1-0133 
 העברית  בתחיית היבטים

 )ד"ר אורי מור( 
   ג I –בחירה 

 באישור המרצה(   –)לשנה ב' 

123-2-0149 
 שפות יהודיות ב' 
 )פרופ'  רוני הנקין(

 II –בחירה 
 

 

 
 

123-2-0210 
סדנה בעריכת טקסטים במדיה  

 דיגיטלית 
 )מר ניב שטנדל(

 ב  II –חובה 
 

I  .תואר ראשון =II  השנה בתואר. –= תואר שני. א/ב/ג 
 .עריכה לשוניתלתואר השני בתוכנית בקורס חובה תואר השני. בקורס בחירה  השני.  לתואר השלמה שהוא הראשון תוארב חובה קורסהראשון.  תואר ב קורס

 


