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 4102יולי 

 

 ,שלום לכולם
 

ת אני מבקש, ד ובפתחו של סמסטר הקיץ לשנה זו"לקראת סוף שנת הלימודים תשע
ובפעילויות בהוראה , על תרומתכם הרבה והחשובה לחוג במחקרלהודות לכולכם 

 :חברתיות
ר "ד, אילן אלדר' פרופ, אטיאס-ר סול אזואלוס"ד :לחברי הסגל שלנותודה  

' פרופ, ר אוהד כהן"ד, ר יהודית הנשקה"ד, מיכל אפרת' פרופ, דלית אסולין

 .יעל משלר' פרופעירית מאיר ו

 .רר טלי ב"ר מיכל ארן וד"ד: תודה לעמיתות ההוראה שלנו 

 .ור שפיראוד נוה טל, מור דוגמא, תום אלפיה :שלנותודה לעוזרי ההוראה  

עדן : הסטודנטיםבשיעורי תגבור מטעם דיקנאט  תודה לסטודנטים שלנו שסייעו 

 . וטל נוה יובל

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

 .לכל ענייני החוג

 

על שבחרתם  מתקדמים לתואר הראשון ולתארים לסטודנטים שלנומיוחדת תודה 

ברכות חמות על  :ולבוגרינו השנה, נו ועל השתתפותכם בפעילויות החוגללמוד אצל

 .אנו מזמינים אתכם להמשיך ללמוד אצלנו! סיום התואר

 

אנו מברכים אותו על . והד כהןר א"ד, בשנה זו הצטרף אלינו חבר סגל חדש

 .הצטרפותו לחוג ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו האקדמית אצלנו

פרטים נוספים . פירוט אירועי החוג וההישגים האקדמיים של הסטודנטים שלנו להלן
נשמח לקבל מכם הצעות ורעיונות . דף הפייסבוק של החוגוב אתר החוגבראו 

 . לפעילות נוספת

 

 
 ,להתראות בשנה הבאהבברכת שלום ושלווה לכולנו ו 

 

 
 תמר צבי' פרופ

 ראש החוג ללשון העברית

 
 

 
 

http://hebrew-language.haifa.ac.il/index.php/he/
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/110512872298016
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 אירועי החוג

 
 ד התקיימו שמונה הרצאות של מרצים אורחים במסגרת "במהלך שנת תשע

 :הסמינר החוגי

מן החוג שלנו הרצה על מערכת הזמנים של העברית בתקופת  ר אוהד כהן"ד 
אביב הרצה על סוגיות לשוניות -מאוניברסיטת תל ר אבי טל"ד, בית שני

מן האוניברסיטה  ר דורון יעקב"ד, תנחום הירושלמי למקרא' בפרשנותו של כ

 זוהר לבנת' פרופ, ל"העברית הרצה על מסורת תימן של לשון חז
אילן הרצתה על שיבוצים מן המקורות ליצירת אפקט אירוני -מאוניברסיטת בר

גוריון -מאוניברסיטת בן אלדעה ויצמן' פרופ, טיבשיח הביקורת הפובליציס
בנגב הרצתה על תגוביות למאמרי עמדה אירוניים בעיתונות המקוונת 

הרצתה על שמות פרטיים  רצהבי-הדוקטורנטית מתקה גולוב, היומית
 ניק'ר מלכה מוצ"ד, כמאפיינים אתניים בארץ ישראל בתקופת הבית הראשון

, סינטקטיים בעברית החדשה-שינויים מורפואילן הרצתה על -מאוניברסיטת בר
מן האוניברסיטה העברית הרצו סיגל -אשר-ר אליצור בר"דור נורה בונה "דו

 . על דטיבים בלתי מוצרכים בעברית החדשה
שארגנו את הרצאות , ר יהודית הנשקה"ולד אטיאס-סול אזואלוס ר"דתודה ל 

 .הסמינר בהצלחה רבה
 

 
 יריה'יום עיון בשפת הסימנים של יהודי אלגהתקיים  4102באוקטובר  44-ב 

 . באוניברסיטת חיפה
 עירית מאיר' פרופבהצלחה רבה את יום העיון המיוחד והמעניין ארגנה  

ראש המעבדה לחקר שפות הסימנים באוניברסיטת , וונדי סנדלר' פרופבשיתוף 
 . חיפה

 .עירית מאיר בהרצאה בשפת הסימנים הישראלית' פתחה פרופאת יום העיון  
 

 
 כינוס בנושא לשונות היהודים והעברית בת זמננו התקיים  4102בדצמבר  42-ב

 .  באוניברסיטת חיפה
 .ר יהודית הנשקה"דארגנה בהצלחה רבה המרתק את הכינוס  

 
 

 
 
 

 

http://hebrew-language.haifa.ac.il/index.php/he/dep-semminar
http://hebrew-language.haifa.ac.il/index.php/he/dep-semminar
http://hebrew-language.haifa.ac.il/index.php/he/academic-events/119-22-10-13
https://www.youtube.com/watch?v=irbhTx7--g8
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/poster-web.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/poster-web.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/poster-web.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/poster-web.pdf
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 ספר הספרים במוזיאון תערוכת בהתקיים סיור לימודי מוצלח  4102בינואר  6-ב
 .בירושלים מוזיאון ישראלבו ארצות המקרא

שיזמה את הסיור וטרחה , לילך רוקר, תודה לסטודנטית שלנו לתואר הראשון 
שתרמו , טל נוהומור דוגמא , לסטודנטיות שלנו לתארים מתקדמים, בארגונו

 .שסייעה בידןלאה בטש ותודה ל, לצדה של לילך רוקר רבות לארגון הסיור

 

 
 

 
 

 
 עם הופעת קובץ  אילן אלדר' ערב לכבוד פרופהתקיים  4102בפברואר  42-ב

 עירית מאיר' אשר ופרופ-משה בר' פרופבעריכת " נטעי אילן"המחקרים לכבודו 
 .עירית מאיר' פרופאת הערב ארגנה בהצלחה רבה . ולרגל יציאתו לגמלאות

לרגל פרישתו ומודים לו שנים רבות של  אילן אלדר' פרופאנו מברכים את  
 .עשייה למען החוג והאוניברסיטה

 

                                                   
                              

 
 

 
 

 

http://www.blmj.org/template/default.aspx?PageId=16
http://www.blmj.org/template/default.aspx?PageId=16
http://www.blmj.org/template/default.aspx?PageId=16
http://www.imjnet.org.il/page_2060
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/Eldar-web.pdf
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 יום העיון השנתי של החוג ללשון העברית לזכרו של התקיים  4102במרץ  01-ב
 .ל"משה אזר ז' פרופ

לתלמידינו  ל"משה אזר ז' פרופביום העיון חולקו פרסי הצטיינות על שם  
בפרסי  אנו מברכים את תלמידינו על זכייתם .מור דוגמאו נתנאל גורצקי

 .ההצטיינות הללו ומודים למשפחת אזר על תרומתם לפרסים

 .שארגנה בהצלחה רבה את תכנית יום העיון, יעל משלר 'פרופתודה ל 

 .שהשתתפו והרצו ביום העיוןכל חברי הסגל שלנו לתודה  

, יצחקי-פולק הלה, ברק אוירבך: שהרצו ביום העיון תודה לדוקטורנטים שלנו  

 .יריב שוקו יונתן וורמסר

 
 

 בוגרי החוג ומתעניינים , מפגש לתלמידי שנה שלישיתהתקיים  4102במאי  46-ב
 . לקראת לימודים לתואר השני בחוג

ר יהודית הנשקה "דול, החוג א של"ר ועדת המ"יו, עירית מאיר' פרופתודה ל 
על תרומתן  ,של החוג א"חברות וועדת המ, ר סול אזואלוס אטיאס"דול

 .למפגש

אלחנן ו תום אלפיה, ולין אבו חדרא'גתודה לסטודנטים שלנו לתואר השני   

 . על דברי הטעם ששמענו מפיהם במפגשאבטה 

 

 
 התקיים ערב חגיגי לסיום שנת הלימודים 4102ביוני  4-ב . 

יועצת הלשון של רשות , רמון-רות אלמגור, תודה למרצה העורכת שלנו 
 .על הרצאתה המהנה והמעניינת, השידור

על שעשועי הלשון  טל נוהו מור דוגמא, לילך רוקר, תודה למארגנות האירוע 
 .לאה בטשבסיועה של , המהנים ועל ארגון האירוע כולו

 .שסייעה בידן, ר יהודית הנשקה"דתודה מיוחדת ל 

 .שתרמה לאירוע, אגודת הסטודנטיםתודה ל 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/azar-web.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/azar-web.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/azar-web.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/mifgash_MA.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/mifgash_MA.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/mifgash_MA.pdf
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 פעילויות נוספות

 

 
 . בחוג' א במסלול א"התקיים מפגש תלמידי מ 4102בנובמבר  42-ב

 . שניהלה את המפגשעירית מאיר ' פרופתודה ל 

ר "דו אטיאס-ר סול אזואלוס"ד, א החוגית"במפגש נכחו גם חברות ועדת המ 

 .תמר צבי' פרופו, יהודית הנשקה

 
 

 הדוקטורנטים בחוג התקיימו שני מפגשים של  4102במאי  00-וב 4102בדצמבר  02-ב

 עירית מאיר' פרופ ,ר הוועדה"יו -יעל משלר ' פרופ)ועדת הדוקטורט החוגית ו
 (. חברות הוועדה - תמר צבי' ופרופ

בכוונתנו לקיים מפגשים כאלה גם בשנים , לבקשתם של הדוקטורנטים שלנו 
 .הבאות

 
 

 
 העברית ואחיותיה, ד יצא לאור כרך י של כתב העת של החוג"במהלך שנת תשע ,

בשיתוף הפקולטה למדעי הרוח ומכון בן צבי ובעריכתם , כרִמליםבשמו המחודש 

 .תמר צבי' פרופו, אהרן ממן' פרופ, ר יהודית הנשקה"דשל 

 

 

 

 

 

http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/karmilim-tochen.pdf
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 מלגות והצטיינות בלימודים, פרסים - !כל הכבוד

 
 

 : סגל החוג מברך את תלמידינו

 
על קבלת מלגת , יעל משלר' פרופתלמידתה של  ,גלית אגיוןהדוקטורנטית  

 הצטיינות לתואר השלישי

על , ר דלית אסולין"דתלמידתה של , אסנת זעפרני, תלמידתנו לתואר השני 

 זכייתה בפרס גוסטה סדן
על סיום , יעל משלר' פרופתלמידתה של , סתו פישמן, תלמידתנו לתואר השני 

התואר הראשון בהצטיינות יתרה ועל זכייתה במלגת הצטיינות לתואר השני 
 'לשנה א

על זכייתו , תמר צבי' פרופתלמידה של , זקעותמאן רי, תלמידנו לתואר השני 
 'במלגת הצטיינות לתואר השני לשנה ב

ר "דתלמידתה של , מור דוגמא, תלמידתנו לתואר השני ולמחקר מקדים 
ל ועל "משה אזר ז' על זכייתה בפרס הצטיינות על שם פרופ, יהודית הנשקה

 29סיום התואר השני בציון גמר 

, משה מורגנשטרן 'פרופתלמידתו של , יהתום אלפ, תלמידתנו לתואר השני 

 על זכייתה בתואר מצטיינת דיקן
על זכייתו בפרס הצטיינות על שם , נתנאל גורצקי, תלמידנו לתואר הראשון 

על זכייתו בתואר מצטיין דיקן ועל זכייתו בפרס דיקן , ל"משה אזר ז' פרופ
 .הסטודנטים

 

 אקדמיים השתתפות סטודנטים בכנסים

 

 :תלמידינואת  סגל החוג מברך

  

 הרצאתה על, מיכל אפרת 'פרופתלמידתה לתואר השלישי של , מיכל שקט 
עיון במבעיה : "נושאב 4102 באוגוסט 0-ב בקונגרס העולמי למדעי היהדות

 ".ובמשמעויותיה של השתיקה המדברת במבחר שירי זיכרון

על , יעל משלר' פרופתלמידתה לתואר השלישי של , יצחקי-הלה פולק 

 ISCA ( =International Society for Conversation-הבכנס הרצאתה 

Analysis )42 - 42 שהתקיים בתאריכים ,לס קליפורניה'בלוס אנג 

 :בנושא ,4102 ביוני

“Disclaiming Understanding: Hebrew 'ani lo mevin (‘I don’t understand’) in 

Everyday conversation.” 
על הרצאתו , אילן אלדר' פרופתלמידו לתואר השלישי של , יוני וורמסר 

 EAJS = European Association of)בקונגרס האגודה האירופאית למדעי היהדות 

Jewish Studies ) בנושא 4102ביולי  42-ב: 

“New Ideas in the Traditional Hebrew Grammar: The Grammatical 

Theory of Rabbi Zalman Hanau.” 
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 פרסומי תלמידים

 

 

  פרופתלמידתו של , תום אלפיהסגל החוג מברך את תלמידתנו '
 : על פרסום מאמרם המשותף, משה מורגנשטרן

 

“Arabic Magic Texts in Mandaic Script: A Forgotten Chapter in Near-Eastern Magic.” 

In: Voigt, R. Ed. “Through Thy Word All Things Were Made!”: 2nd International Conference 

of Mandaic and Samaritan Studies. Wiesbaden: 1-17. 

 
 
 

  

 ושלישישני , ראשוןברכות לבוגרי החוג לתואר 

 

 
 :את בוגרינו בכל התארים סגל החוג מברך

 
 

 תואר דוקטור
 

 ר תאיר קיזל"ד
בלשונו של  במילים הדקדוקיותהשימוש  דרכיהשפעת הערבית על "על עבודתו  

 .משה מורגנשטרן' פרופבהנחיית " כמתרגם וכמחבר עצמאי אברהם אבן עזרא
ר תאיר קיזל יתקיים בשנת "לד" דוקטור לפילוסופיה"טקס הענקת התואר  

 .הלימודים הבאה

 

 
 

 תואר שני במסלול מחקרי

 

 אושרי זיגלבוים 
  טל נוה

 . יאישור עבודות הגמר שלהן לתואר השנעל  
בשנת הלימודים  מוסמכי האוניברסיטהבטקס  יוענקו להןתעודות הגמר  

 .הבאה
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

   
 
 

 

 העברית ללשון החוג

 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 
 

 
 

 
 :ד"ת תשעמקבלי תעודות המוסמך והבוגר בשנ

 
 

 תואר שני
 

 סוהא סקראן מוחסן

29בציון גמר   מור דוגמא   

 יעל צדוק

 נעמה חרדק 

 אביבית אהרון 

 אלינה פנזוביץ 

 ורוד ליל'ח 

  
 

 

 תואר ראשון
 שרית מזרחי

 הדס פישמן 

 אימאן סמרי 

 איאד מוהרה 

 סוהיר אבו הלאל 

 נעמה הסי'ג 

 דיר'ג ליל'ח 

 ראני חסן 

 סמר חסן 

 לובנה מחולי 

 מונה כילאני 

 בהצטיינות יתרה סתו פישמן 

 יעל נווה

 אירינה אטין 

 ערין ורור 

 שפא עזאם 

 ברלנתי עוכל 

 דורית אוחנה 

 מרוה דרויש 

 שיר שטרן 

 בהצטיינות חן מורד 

 יאסין חלאילה

 שורוק עאמר סעד 

 ניווין ביבאר 

 בהצטיינות אלינור קימל 

 רחל דוידוביץ

  


