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 5102יולי 

 

 ,שלום לכולם
 

אני , ה ותחילת סמסטר הקיץ לשנה זו"שנת הלימודים תשעל' עם תום סמסטר ב
 בהוראה, על תרומתכם הרבה והחשובה לחוג במחקרת להודות לכולכם מבקש

 :ובפעילות חברתית
' פרופ, ר דלית אסולין"ד, אטיאס-ר סול אזואלוס"ד :לחברי הסגל שלנותודה  

עירית מאיר ' פרופ, ר אוהד כהן"ד, ר יהודית הנשקה"ד, אפרת-אורנןמיכל 

 .יעל משלר' פרופו

 .ברק אוירבךר "ד: תודה לעמית ההוראה שלנו 

 .וסתו פישמן מור דוגמא :שלנוההוראה  תודה לעוזרות 

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

 .לכל ענייני החוג

 טל נוה: שסייעו בשיעורי תגבור מטעם דיקנאט הסטודנטיםתודה לתלמידותינו  

 . סתו פישמןו

 תחזוק השוטף המוצלח של דף הפייסבוק של החוגעל הטל נוה תודה ל 

 .בהתנדבות

 . לתואר הראשון ולתארים המתקדמים כל תלמידינולתודה מיוחדת  

 

  :למוסמכינו ולדוקטורים החדשים שלנו, לבוגרינו

 ! ברכות חמות עם סיום התואר

 .אנו מזמינים אתכם לשמור אתנו על קשר ולהמשיך ללמוד אצלנו

 

פרטים נוספים ראו . תלמידינופירוט אירועי החוג וההישגים האקדמיים של  להלן

נשמח לקבל מכם הצעות ורעיונות לפעילות . גדף הפייסבוק של החווב אתר החוגב
 . נוספת

 
 

 ,להתראות בשנה הבאהחופשה נעימה ו, בהצלחה בבחינות 
 

 
 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
 
 הסמינר הרצאות של מרצים אורחים במסגרת  ששהתקיימו  ה"במהלך שנת תשע

 :החוגי

העיצורים מערכת " בנושאהרצה  מאוניברסיטת תל אביב נועם מזרחיר "ד 
ר "ד ;"לתולדותיו המקוטעים של מאפיין דיאלקטלי: הגרוניים במסורת שומרון

' אין לפעול'ו' לא לפעול'" בנושאאביב הרצה -מאוניברסיטת תל אורי מור

בירושלים  מן האוניברסיטה העברית מירי בר זין' גב ;"בעברית של בית שני
החייאת הדיבור העברי בראי סרטים העוסקים בעלייה "הרצתה בנושא 

תרגומי "יורק הרצה בנושא -ניומאוניברסיטת  בנימין הרי' פרופ ",הראשונה
גוריון -מאוניברסיטת בן מסטיימר עמנואל  ;"יהודית מצרית-בבואה ערבית

קווי ייחוד בלשון האמוראים בארץ ישראל על פי גניזת "בנושא ה בנגב הרצ
על הצורך להבחין "בנושא ה הרצאוניברסיטת חיפה מ רון כוזר' פרופ ",קהיר

  ".בין חלקי דיבור פשוטים לחלקי דיבור משוימים
ר יהודית "דו אטיאס-סול אזואלוס ר"דללמרצים האורחים בסמינר ותודה  

ר "דואיחולי הצלחה ל, שארגנו את הרצאות הסמינר בהצלחה רבה, הנשקה
 .הרצאות הסמינר בשנה הבאה את שיארגנו, ר אוהד כהן"דולדלית אסולין 

 
 

   
 

 

 

 מורשת יהדות טקס הענקת פרס הקתדרה לחקר התקיים  5102 בנובמבר 3-ב
בטקס נשאה . (תמר צבי' פרופ: ראש הקתדרה) ש יוסף ורשלין ברדה"מצרים ע

על הצעת המחקר שלה לעבודת , אלון-ליאת מגיד' גב, דברים הזוכה בפרס
: הבורגנות היהודית במצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים"דוקטור בנושא 

( טאטה-בן)אב -בר הסופר אברהם, כמו כן". פרספקטיבה של מגדר ומשפחה
על פי " החלום ושברו: 0121–0111סיפורה של משפחה יהודית בקהיר "הרצה על 

 ".קהיר, 01חאמזה ' רחוב שיח"ספרו 
 . שארגנה את הטקס בהצלחה רבה ואף נטלה בו חלק, טל נוהתודה ל 

 .שכיבדו בנוכחותם את הטקס נותלמידיול חברי הסגללתודה  
 

 

 

 

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/dep-semminar
http://hebrew-language.haifa.ac.il/index.php/he/dep-semminar
http://hcc.haifa.ac.il/images/kathedra.pdf
http://hcc.haifa.ac.il/images/kathedra.pdf
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 ום העיון השנתי של החוג ללשון י :מחקרי לשון ובלשנותהתקיים  5102במרץ  01-ב
יום העיון הוקדש הפעם ברובו להרצאות מפרי מחקרם של תלמידינו . העברית

 .לתארים המתקדמים
 .שארגנה בהצלחה רבה את יום העיון ר יהודית הנשקה"דתודה ל 

על הנחיית התלמידים שהרצו ביום העיון במחקריהם  חברי הסגל שלנולתודה  

 .ובהרצאותיהם ועל השתתפותם ביום העיון

שנטלה חלק פעיל בהרצאות לצד תלמידתה יעל משלר ' פרופתודה מיוחדת ל 

 . שנשא את הרצאת הנעילה ר אוהד כהן"דול, סתו פישמן

אושרי , ר ברק אוירבך"ד: ב לב לתלמידינו שהרצו ביום העיוןתודה מקר 

ר רחל "ד, סתו פישמן, יצחקי-הלה פולק ,טל נוה, אלד מריסאת'ח, זיגלבוים
 .יריב שוקו פלטיאלי

 

 

       
 

 
 
 

  

http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/kinus2015.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/kinus2015.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/kinus2015.pdf
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 ערב חגיגי לסיום שנת הלימודיםהתקיים  5102ביוני  8-ב . 

על , ר רוביק רוזנטל"דהעתונאי והסופר , הלשונאי, תודה למרצה האורח שלנו 
 ".בדגש על העברית החדשה, העברית והערביתיחסי "הרצאתו בנושא 

על הכנת התכנית וארגון הערב  טל נוהלו מור דוגמאל, לילך רוקרתודה ל 
 .על העזרה הרבה שהושיטה להן לאה בטשהמהנה בכללו ול

 .לאירוע על תרומתםם אגודת הסטודנטיולפקולטה למדעי הרוח תודה ל 

 

 
           

    
 

 

            
 

 
 הדוקטורנטים התקיימו שני מפגשים של  5102במאי  52-וב 5102בדצמבר  02-ב

 יעל משלר' פרופ ר הוועדה"יו) ועדת הדוקטורט החוגיתפעילות כחלק מבחוג 
 (. תמר צבי' פרופור יהודית הנשקה "ד חברות הוועדהו

https://www.facebook.com/110512872298016/photos/a.154242517925051.31484.110512872298016/1073056332710327/?type=1&theater
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 שני במסלול מוריםההסכם מלגות חדש לתלמידינו לתואר 

 

 
 

לאחרונה נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין 
. שניהמודים לתואר ילל, החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה

או סכום אחר )₪  2,211מורה הזכאי למלגה בסך , על פי ההסכם
, מטעם קרן ידע של ארגון המורים( עדכני לשנת ביצוע ההסכם

שון העברית באוניברסיטת חיפה ויתקבל ללימודי תואר שני בחוג לל
מטעם ₪  0,211יהיה זכאי למלגה נוספת בסך , ו"ל תשע"בשנה

 . אוניברסיטת חיפה
 
 
 
 

 :לפרטים נוספים ראו כאן
 

שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים : מיזם מלגות משותף
 ובין אוניברסיטת חיפה

 
 

 :וכאן
שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים : מיזם מלגות משותף

של ארגון " קשר עין"ם בירחון פרסו -ובין אוניברסיטת חיפה 
 (5102יולי ) 520גיליון , המורים

 

http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3.pdf
http://www.user-1723486.cld.bz/igm-251/#18
http://www.user-1723486.cld.bz/igm-251/#18
http://www.user-1723486.cld.bz/igm-251/#18
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 מלגות והצטיינות בלימודים, פרסים - !כל הכבוד

 
 

 
 

 : סגל החוג מברך את תלמידיו
 

 
, יעל משלר 'פרופתלמידתה של , יצחקי-הלה פולק, תואר השלישיהתלמידת  

לתלמידי התואר על זכייתה בתואר מצטיינת דיקן הפקולטה למדעי הרוח 
 .השלישי

 

על , משה מורגנשטרן' פרופתלמידתו של , תום אלפיה, תואר השניהתלמידת  
קלין מישל לתלמידה המצטיינת מקרב תלמידי התואר 'ג' זכייתה בפרס פרופ

 .השני בפקולטה למדעי הרוח

 

-אורנןמיכל ' פרופתלמידתה של , אושרי זיגלבוים, תואר השניהתלמידת  
 .  על שם אפרא גורן מטעם מכון שיטיםפרס בעל זכייתה , אפרת

 

על זכייתה במלגת הצטיינות לתואר , קרן דגן משה, תואר השניהתלמידת  
 .'שנה אלהשני 

 

על , משלר יעל' פרופתלמידתה של , סתו פישמן, תואר השניהתלמידת  

 .'זכייתה במלגת הצטיינות לתואר השני לשנה ב

 

זכייתה בפרס מצטיינת החוג מטעם על , נופר ולמן, תואר הראשוןהתלמידת  
 .דיקנאט הסטודנטים

 

 

  של תלמידינו אקדמיים בכנסיםהשתתפות 
 

 
 :סגל החוג מברך את תלמידיו

 
 

 משה מורגנשטרן' פרופשסיים תואר שלישי בהנחייתם של , ר ברק אוירבך"ד 
מיכל ' פרופשסיימה תואר שני בהנחייתה של  אושרי זיגלבוים ;תמר צבי' פרופו

ר יהודית "דני בהנחייתה של אר ששסיים תו ,אלד מריסאת'ח ;אפרת-אורנן
-הלה פולק ;תמר צבי' פרופשסיימה תואר שני בהנחייתה של  ,טל נוה ;הנשקה

תלמידתה  ,סתו פישמן ;יעל משלר' פרופתלמידתה לתואר השלישי של  ,יצחקי
 שלישיסיימה תואר ש, ר רחל פלטיאלי"ד ;יעל משלר' פרופלתואר השני של 

 השלישיתלמידה לתואר , יריב שוקו ;אפרת-מיכל אורנן' פרופבהנחייתה של 
במרץ  01-בשהתקיים על הרצאותיהם ביום העיון החוגי  ,תמר צבי' פרופשל 

ום העיון י :מחקרי לשון ובלשנות :ראו כאן יהםהרצאותפרטים על  .5102
 .השנתי של החוג ללשון העברית

http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/kinus2015.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/kinus2015.pdf
http://hebrew-language.haifa.ac.il/images/pdf/kinus2015.pdf
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 :על הרצאתו, אילן אלדר' פרופתלמידו לתואר השלישי של , וורמסריוני  

זלמן הענא על פי סוגיות בתורת ' עקרונות המחקר הבלשני של ר"
אוניברסיטת , [NAPH]ארגון הפרופסורים לעברית כנס ) "הההג

 (.5102 ביוני 55, טנסי, בממפיס, ממפיס

 

על , יעל משלר' פרופה לתואר השלישי של תתלמיד, יצחקי-הלה פולק 
 :הרצאתה

“‘N+/-copula+that’ in Hebrew talk in interaction – The case of N= ha'emet (‘the 

truth’)” (Talk to be presented at the 12th International Pragmatics Conference of 

IPrA [International Pragmatics Association], Antwerp, Belgium, 26-31 July 2015). 

 

, יעל משלר' פרופתלמידתה לתואר השני של , פישמןסתו ו יעל משלר' פרופ 
 :המשותפת על הרצאתן

-במבנים פסאודו -מה ש״על התהוותן מתוך השיח הדבור של תבניות 
מרכז , קבוצת המחקר על התהוות העברית החדשה) מבוקעים״

 (.5102ביוני  01, בירושלים בריתהאוניברסיטה הע, סכוליון
 

, יעל משלר' פרופתלמידתה לתואר השני של , פישמןסתו ו יעל משלר' פרופ 
 :המשותפת על הרצאתן

“From bi-clausality to discourse markerhood: The Hebrew ma she- (‘what that’) 

construction in so-called ‘pseudo-cleft’” (Talk to be presented at the 14th 

International Pragmatics Conference of IPrA [International Pragmatics 

Association], Antwerp, Belgium, 26-31 July 2015). 

 

 

 של תלמידינופרסומים אקדמיים 
 

 
 :סגל החוג מברך את תלמידיו

 
 

על , תמר צבי' פרופשסיימה תואר שלישי בהנחייתה של , ר מיכל ארן"ד 
 : המאמר

, 08–1: 18עברית בלשנות " )חבורים לפועל שאינם מושא ישיר כינויים"
5102.) 

 
' פרופשסיימה תואר שלישי בהנחייתה של , מיכל ארןר "דתמר צבי ו' פרופ 

 : המשותף רןמאמעל , תמר צבי
“Semitic Languages in Contact - Syntactic Changes in the Verbal System and in 

Verbal Complementation” (Studies in Semitic Language Contact, edited by Aaron M. 

butts, Leiden, pp. 405-421, 2015). 

 

' פרופתלמידתה לתואר השני של , פישמןסתו ו יעל משלר' פרופ 
 :המשותף מאמרןעל , יעל משלר

“Disclaiming understanding: Hebrew ani lo mevin/a (‘I don’t understand’ (MASC/FEM)) in 

Everyday Conversation” (Journal of Pragmatics [Forthcoming]). 
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 השני והשלישי, ברכות למקבלי התעודות לתואר הראשון

 
 

 :התאריםסגל החוג מברך את מקבלי התעודות בכל 
 
 

 תואר דוקטור
 

 ר ברק אוירבך"ד
ת הנוסח לשאל: תיבון-יהודה אבן' דרכי התרגום של ר" על עבודתו 

בחיי אבן ' לר 'תתורת חובות הלבבו'והלקסיקון בתרגומו לספר 
 .תמר צבי' פרופו משה מורגנשטרן' פרופבהנחיית " פקודה

 
 ר רחל פלטיאלי"ד

ניבים חדשים בשפה העברית אמצעים לשוניים ליצירת "על עבודתה  
 .אפרת-אורנןמיכל ' פרופבהנחיית " החדשה

 
 ר תאיר קיזל"ד

השפעת הערבית על דרכי השימוש במילים הדקדוקיות "על עבודתו  
בהנחיית " בלשונו של אברהם אבן עזרא כמתרגם וכמחבר עצמאי

 .משה מורגנשטרן' פרופ
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 (מסלול מחקרי)' תואר שני במסלול א

 מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים אושרי זיגלבוים 
    

השתקפותם של תהליכי גלובליזציה בבחירת "כתבה עבודת תזה בנושא  
בהנחייתה " שמות פרטיים לילודים יהודיים בישראל מתחילת המילניום

 .אפרת-אורנןמיכל ' פרופשל 
 

 10ובציון גמר  11בציון עבודת התזה  אלד מריסאת'ח
 

ישראלי בלשונם הערבית של -המרכיב העברי"תזה בנושא כתב עבודת  
ר יהודית "דבהנחייתה של " בחינה בלשנית: הבדואים בצפון ישראל

 .הנשקה
 

  11ובציון גמר  011בציון עבודת התזה    טל נוה
 

גזירת שורשים בעברית לתקופותיה ממילים "כתבה עבודת תזה בנושא  

 .מר צבית' פרופבהנחייתה של " זרות בלשון המקרא
  

 

 'תואר שני במסלול ב
 אסיל אבו ראס

 בהצטיינות  תמר דהן
 נועה לוי

 עודה עביר
 
 

 תואר ראשון
 בהצטיינות יתרה  נתנאל גורצקי

 גל הדר

 חנין זאהר
 ערין זבידאת

 סוהיר חוסיין
 שאן'אחלאם ח

 יקי טוביאק
 דרור כהן

 וזאל מגאדלה
 בהצטיינות   טל מטלון

 ם מסארוה'נג
 סנאא סעב

 עסליהיבה 
 נגה צורגיל 
 לירן קבילו
 לינא שאער

 


