
 שנה"ל תשפ"ג סמסטר א'לשון עברית למערכת לימודים 

 ימים
         

 שעות  

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 
8:00-10:00 

 

ארמית מערבית חדשה מהרי   103.4062 

"א דר' עברי מחובה  הקלמון בסוריה

 שש"ס 4בוניס 

 
 

תורת ההגה של העברית  103.1113
ה א' פרופ' תמר צבי המקראית חובה שנ
 נ"ז  2

 מה הזמן הדקדוקי  103.2915
מסמן לי? זמן, אספקט, ומודאליות 

 בעברית בחירה ב"א 
 נ"ז    2פרופ' נורה בונה 

 

תורת הניקוד חובה שנה א' דר'  103.1020
 נ"ז  2אוהד כהן 

 
10:00-12:00 

 

ארמית מערבית חדשה מהרי   103.4062 
א דר' עברי חובה מ" הקלמון בסוריה

 שש"ס 4בוניס 
 

תורת הצורות חובה שנה ב'  103.2140
 נ"ז  2 אורנן אפרתפרופ' מיכל 

 

השם הפרטי כמפגש לשון,  103.3023
)המשך חברה ופרט סמינר ב"א חלק א' 

 נ"ז  2 אורנן אפרתפרופ' מיכל  סמסטר ב'( 

 

מבוא לסמנטיקה חובה שנה א'  103.1124
 "ז נ 2דר' סול אזואלוס אטיאס 

השם הפרטי כמפגש לשון,   103.2922
 חברה ופרט בחירה ב"א 

 אורנן אפרתפרופ' מיכל   

 
12:00-14:00 

 

ארמית מקראית חובה  103.2310
 שנה ג' דר' אוהד כהן

 נ"ז 2 

 

 

 מ"א  חובה שיטות מחקר 103.4026
 שש"ס  2פרופ' יעל משלר 

 

תחביר חובה שנה א' פרופ'  103.1240
 נ"ז  4יעל משלר 
 

חקר הלשון ודובריה בחירה  103.2302
 אורנן אפרתפרופ' מיכל  נ"ז  2ב"א 

 

עיונים בטקסטים עבריים חובה  103.2819
 נ"ז  2שנה א' דר' סול אזואלוס אטיאס 

 

עיון בלשני בשתיקה מבעיה  103.2916
 נ"ז  2ותפקידה בחירה ב"א 

 אורנן אפרתפרופ' מיכל 
 

קה מבעיה עיון בלשני בשתי 103.3605
)המשך  ותפקידה סמינר ב"א חלק א'

 נ"ז  2 סמסטר ב'(
 אורנן אפרתפרופ' מיכל 

העברית בראי הבלשנות  103.2316
 נ"ז  2השמית חובה שנה ג' פרופ' תמר צבי 

 
14:00-16:00 

 

תחביר העברית המקראית  103.4218 
 2סמינר מ"א )חלק א'( פרופ' תמר צבי 

 שש"ס
  

ר חובה שנה א' פרופ' תחבי 103.1240
 נ"ז 4יעל משלר 

-דקדוק הצרופים ופענוח דו 103.3025
נ"ז דר' סול  4משמעות סמינר ב"א 

 אזואלוס אטיאס

 

מבוא לפרגמטיקה וחקר השיח  103.2319
 נ"ז   2חובה שנה ב' פרופ' יעל משלר 

 
16:00-18:00 

 

 
 לשון חכמים א'  103.2205

 חובה שנה ב' דר' עברי בוניס
-"דקדוק הצרופים" ופענוח דו 103.3025 

נ"ז דר' סול  4משמעות סמינר ב"א 
 אזואלוס אטיאס

 

 מקרא:

 שנה א'

 שנה ב'

 שנה ג'

 מ"א



 

 שנה"ל תשפ"ג סמסטר ב'לשון עברית למערכת לימודים 

 ימים
         

 שעות  

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 
08:00-10:00 

השפה האוגריתית בחירה מ"א  103.4231 

 שש"ס  2דר' אוהד כהן 
לשון חכמים ב' חובה שנה ב'  103.2234 

"ז  2דר' עברי בוניס   נ
  

 

 
10:00-12:00 

 
 

 

"פרוזודיה סמנטית" ושחזור  103.4243 

משמעויות עמדתיות/רגשיות  דר' סול 

 שש"ס 4אזואלוס אטיאס 

 איקוניות בשפה בחירה ב"א  103.2303

 שש"ס  2 אורנן אפרתכל פרופ' מי

 
 

 

 
תולדות הלשון העברית חובה  103.2233

 נ"ז 2שנה א' דר' עברי בוניס 

 

השם הפרטי כמפגש לשון,  103.3024
"ז  2חברה ופרט סמינר ב"א )חלק ב'(   נ

 אורנן אפרתפרופ' מיכל 
 

לשון המקרא חובה שנה ב'  103.2221

 נ"ז 4פרופ' תמר צבי 

 הניקוד  תורת 103.1021

"ז  2חובה שנה א' דר' אוהד כהן   נ

 
12:00-14:00 

 

 
 

 

רוזודיה סמנטית" ושחזור "פ 103.4243

 עמדתיות/רגשיות  משמעויות 

 שש"ס 4דר' סול אזואלוס אטיאס 

עיון בלשני בשתיקה ומבעיה  103.3606
פרופ' ותפקידה סמינר ב"א )חלק ב'( 

"ז  2 אורנן אפרתמיכל   נ

 מילונים בחירה ב"א  תחדישים 103.2304
"ז  2 אורנן אפרתפרופ' מיכל   נ

 

מבוא לבלשנות כללית חובה  103.1241
"ז  2שנה א' דר' דלית אסולין   נ

לשון המקרא חובה שנה ב'  103.2221

 נ"ז 4פרופ' תמר צבי 

 
14:00-16:00 

 

לשונות היהודים והעברית  103.4048 
 שש"ס 2בחירה מ"א דר' דלית אסולין 

 

טקסטים בלשון חכמים  103.2918
בחירה ממדרש האגדה בראשית רבה 

 ב"א 
"ז  2דר' עברי בוניס   נ

 סטריאוטיפיםעיון בלשני ב 103.2919
דר' סול  בחברה הישראלית בחירה ב"א 

 שש"ס 2אזואלוס אטיאס 
 

 

עברית בתקופת ההשכלה  103.2305
"ז  2בחירה ב"א דר' דלית אסולין   נ

 

 
16:00-18:00 

 

אוריינות המידע חובה  103.1030
 שנה א' דר' אוהד כהן 

 נ"ז 2מתוקשב 

תחביר העברית המקראית  103.4219
 סמינר מ"א )חלק ב'( 

 שש"ס  2פרופ' תמר צבי 
 

מקומה של הלשון בהוכחת  103.2920 
דר' סול  כוונה פלילית בחירה ב"א 

 שש"ס 2אזואלוס אטיאס 

 

ברית תורת ההגה של הע 103.1112
 2החדשה חובה שנה א' דר' דלית אסולין 

 שש"ס 

 מקרא:

 שנה א'

 שנה ב'

 שנה ג'

 מ"א


