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 3102יולי 

 

 ,שלום לכולם
 

אנו מבקשות להודות לכולכם על שנה ברוכה של , ג"לקראת סוף שנת הלימודים תשע
 עשייה רבה וחשובה בהוראה ובמחקר

, אילן אלדר' פרופ, אטיאס-ר סול אזואלוס"ד ,של החוג תודה לסגל האקדמי 

, ר יהודית הנשקה"ד, ר אסנת ארגמן"ד, מיכל אפרת' פרופ, ר דלית אסולין"ד

על תרומתכם  ,ר חיה פישרמן"ד, יעל משלר' פרופ, ר משה מורגנשטרן"ד

 הרבה לחוג בהוראה ובמחקר

מור לוגם , דור שפירא, טל נוה, תום אלפיהתודה לעוזרי ההוראה של החוג  

שסייעו לסטודנטים שלנו בשיעורי תגבור מטעם דיקנאט חן מורד לו דוגמא

בסיוע להוראה וביוזמות לפעילות , על תרומתכם הרבה בהוראה ,הסטודנטים

 חברתית מבורכת

על ההשקעה הרבה ועל המסירות הרבה  לאה בטש' גבתודה למרכזת החוג  

 לעבודתך

רומתכם לחוג ועל על ת מתקדמים תודה לסטודנטים שלנו לתארים 

 השתתפותכם הפעילה בפעילויותיו האקדמיות

על שבחרתם ללמוד אצלנו ועל  ודה לסטודנטים שלנו לתואר הראשוןת 

 נשמח לראותכם אתנו גם בהמשך –השתתפותכם בפעילויות החוג 

 

תמצאו את פירוט אירועי החוג וההישגים האקדמיים של הסטודנטים  בעמודים הבאים
נשמח לקבל מכם הצעות ו ,ים להצטרף לדף הפייסבוק של החוגאתם מוזמנ – שלנו

 . ורעיונות לפעילות נוספת

 

 
 ,ם ולהתראות בשנה הבאהכבברכת חופשת קיץ מוצלחת לכול

 
 

 
 ר עירית מאיר"ד

 'בסמסטר אראש החוג 
 

 

 

 
 תמר צבי ' פרופ

 'בסמסטר בראש החוג 
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 אירועי החוג
 

שמונה הרצאות של מרצים אורחים במסגרת הסמינר תקיימו ג ה"במהלך שנת תשע

 החוגי
 שארגנה את הסמינר בהצלחה רבה, יעל משלר' פרופלתודה  

 שסייעה בידהלאה בטש ול
 :את תכנית הסמינר ראו כאן

semminar-language.haifa.ac.il/index.php/he/dep-http://hebrew 
-------- 

של החוג לציפורי ולבית מהנה ומוצלח התקיים סיור לימודי  3102 באפריל 30-ב

 שערים
שיזמו את הסיור , מור דוגמאוטל נוה , תודה לסטודנטיות שלנו לתואר השני 

 וטרחו רבות בהוצאתו אל הפועל
, תודה לסטודנטית שלנו לתואר הראשון ונציגת החוג באגודת הסטודנטים 

 על עזרתה בהשגת התמיכה של אגודת הסטודנטים בסיור, לילך רוקר
 

 :ראו כאן מן הסיורתמונות 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640370755978889.10

73741827.110512872298016&type=1 
 

 
 

-------- 
  ום העיון החוגי באוניברסיטת חיפההתקיים י 3102 במאי 6-ב

שהרצו ביום  טים שלנו לתארים מתקדמיםסטודנשלנו ולתודה לכל חברי הסגל  
יוני ו טל נוה, מור דוגמא, תום אלפיה, זפרניאסנת , יצחקי-הלה פולק: העיון

 וורמסר 
 :את תכנית יום העיון ראו כאן

http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/YomEyun.pdf 

 

 :תמונות מיום העיון ראו כאן
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647170778632220.1073741828.11051287

2298016&type=1 
 

-------- 
 החוג ומתענייניםבוגרי , התקיים מפגש לתלמידי שנה שלישית 3.6.3102-ב

 :את תכנית המפגש ראו כאן
9.6.2013.pdf-language.haifa.ac.il/images/pdf/mifgash-http://hebrew 

 

 במפגש בנושא  המרתקתעל הרצאתה  הנשקה ר יהודית"דתודה ל 
 "יד-מחקר שדה למחקר כתבי ןיב"

 
 

                     -------- 
 

ר "ד)במהלך השנה התקיימו שני מפגשים של ועדת הדוקטורט החוגית 
והדוקטורנטים ( תמר צבי' אטיאס ופרופ-ר סול אזואלוס"ד, עירית מאיר

ביקשו להמשיך ולקיים הדוקטורנטים שלנו  - 31.2.3102-וב 2.03.3103-ב, בחוג
 את המפגשים הללו גם בשנים הבאות

http://hebrew-language.haifa.ac.il/index.php/he/dep-semminar
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640370755978889.1073741827.110512872298016&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.640370755978889.1073741827.110512872298016&type=1
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/YomEyun.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647170778632220.1073741828.110512872298016&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.647170778632220.1073741828.110512872298016&type=1
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/mifgash-9.6.2013.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pic2.jpg
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 והצטיינות בלימודים מלגות, פרסים
 

 
  :את תלמידינו סגל החוג מברך

 
על קבלת מלגת , תמר צבי' פרופתלמידתה של  ,חן בוחבוטהדוקטורנטית  

 הצטיינות לתואר השלישי
ר משה "דואילן אלדר ' פרופתלמידם של , יוני וורמסרהדוקטורנט  

 על קבלת מלגת הצטיינות לתואר השלישי, מורגנשטרן
על זכייתה , יעל משלר' פרופתלמידתה של , הדיל כמאלהדוקטורנטית  

ערבי ואגודת ידידי אוניברסיטת חיפה -היהודיבמלגת ורנר אוטו מטעם המרכז 
 ג"לשנת תשע בגרמניה

מלגה מטעם על זכייתו ב, תמר צבי' פרופתלמידה של , יריב שוקהדוקטורנט  
 ג"לשנת תשע" הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי"

 על סיום התואר הראשון, תום אלפיהבוגרת החוג ותלמידתנו לתואר השני  
 הצטיינות יתרהב

 הצטיינותב סיום התואר הראשון על, אשכנזי הדרבוגרת החוג  
 הצטיינות התואר השני בעל סיום , רננה קריסטל בוגרת החוג לתואר השני 

פרס דיקן הפקולטה ב על זכייתה, פישמןסתו תלמידתנו לתואר הראשון  
למדעי הרוח כתלמידה המצטיינת מקרב תלמידי התואר הראשון בפקולטה 

 למדעי הרוח

 

 

 השתתפות סטודנטים בכנסים

 

 :תלמידינואת  סגל החוג מברך

  

 על, יעל משלר 'פרופתלמידתה לתואר השלישי של , יצחקי-הלה פולק 
בעיות מתודולוגיות בחקר : "נושאב 3103 בדצמבר 2-בבסמינר הדיקן  הרצאתה

 "ומשלימו המושאי בשיח העברי הדבור' עשה'הפועל  –השיח 
 הרצאתה על, מיכל אפרת' פרופתלמידתה לתואר השלישי של , רחל פלטיאלי 

, במאי 06-באילן -בכנס תלמידי המחקר של העברית החדשה באוניברסיטת בר
ם ליצירת האמצעים הלשוניי: חבל על הזמן....סוף הדרך או: "נושאב 3102

 "ניבים חדשים בשפה העברי
' פרופותלמידתה של  א"בבסמינר  ר אסנת ארגמן"דתלמידתה של , טל נוה 

בינלאומי הס ר אסנת ארגמן בכנ"על הרצאתה עם ד ,לתואר השני תמר צבי

 3102 ביוני 32-ב( NAPH)ארגון הפרופסורים לעברית בארצות הברית של 

 בניו יורק( The Jewish Theological Seminary)בסמינר התיאולוגי היהודי 

אמצעים לשוניים להבעת רגשות  –" אני בכלא של הגוף שלי: ""נושאב
 "בפורומים של הפרעות אכילה

 ר משה לביא"דומורגנשטרן ר משה "דתלמידם לתואר השני של , יוני וורמסר 
על , ר משה מורגנשטרן"דואילן אלדר ' פרופותלמידם לתואר השלישי של 

בנושא  21.1.3102-למדעי היהדות בירושלים ב 06-בקונגרס העולמי ה הרצאתו
 "הבחנות לשוניות בין מהדורות תנחומא על פי כתבי יד וקטעי גניזה"

 

 



 
 
 

   
 
 

 

 החוג ללשון העברית

 العبرية اللغة قسم

Department of Hebrew Language 

 

 10-2409454: פקס, 10-2409420: 'טל. 50913חיפה , אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, החוג ללשון העברית

http://hebrew-language.haifa.ac.il 
 

 
 

 פרסומי תלמידים

 

 :את תלמידינו סגל החוג מברך
 

 ובוגרת החוג תמר צבי' פרופשל לתואר השלישי תלמידתה , מיכל ארן ר"ד 
 : על פרסום מאמרה, ג"תשע

 “Interference in Ancient Languages as Evidenced by Governed 

Prepositions”   

Journal of Semitic Studies 58 (2013) 
 

 ובוגר החוג תמר צבי' פרופתלמידה לתואר השלישי של , ר זאהי עבאס"ד 

 :לפרסום בנושא מאמרו קבלתעל , ב"תשע

 " ג לפענוח הרצף בטקסט המקראי"תרומת התרגום הפרשני של רס"

 (3102)בין עבר וערב ח 

 

 ר משה לביא"וד ר משה מורגנשטרן"ד של השנילתואר תלמידם , יוני וורמסר 

על , מורגנשטרןר משה "אילן אלדר וד' פרופותלמידם לתואר השלישי של 
 :פרסום מאמרו

 " ילמדנו-של לשון התנחומא קווים לדמותה" 
  (ג"תשע) 12לשוננו 

 

 ושלישישני , ראשוןלבוגרי החוג לתואר ברכות 

 

 :את בוגרינו בכל התארים סגל החוג מברך
 

 :תואר דוקטור
 ר מיכל ארן "ד

 
 :תואר ראשון תואר שני

 קאסם איה רויטל אזולאי
 מחמוד עיסא שימרית אזולאי

 מי'סמאח נג אסולין רות
 ביסט קסאון אדווה גודין

 (יתרהבהצטיינות )*     תום אלפיה   קרוב'צ-לילך גלבוע
 אוסנת סלאמנה מדין ויקסלבאום

 (בהצטיינות)*הדר אשכנזי        מירב חורי
 שחאדה היתם ניצן לוינסון

 שושנה פרץ מאיה מזור
 אורטל שביט סוזי ממן

 עינת אבדלחק גורדון-ניצן פוגל
 אסיל אבו ראס סגלית פרל

 וולפסון תקוהקארין  (בהצטיינות*)    רננה קריסטל 
  קרוב'צ-לילך גלבוע

 
         


