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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

סמסטר א'

יום היום דיום גיום ביום א

)1(ערבית למתחילים קבוצה )2(ערבית למתחילים קבוצה 10:00-08:00
 תורת הניקוד ללא12-001-01

מתמחים (ד"ר יצחק הילמן)
 שפה12-719-01 / 12-718-01

ופוליטיקה (בחירה לתואר שני
ושלישי, פתוח לתואר ראשון

שנה ג', בחירה לתואר שני
במסלול לחקר לשון וחברה -

פרופ' זהר לבנת)

 סמינריון בעברית12:00-10:0012-234-02
החדשה (חובה לתואר ראשון

שנה ב' - ד"ר רבקה
שמש-ריסקין)

 מילונאות (בחירה12-508-01
לתואר ראשון שנים ב'-ג',

פתוח לתואר שני ושלישי -
ד"ר צבי סדן)

 תורת הצורות א'12-202-01
(חובה לתואר ראשון שנה ב' -

פרופ' מיכאל ריז'יק)

 הדרכה ביבליוגרפית12-108-01
(חובה לתואר ראשון שנה א' -

ד"ר צבי סדן)
 לשון חכמים (חובה12-220-01

לתואר ראשון שנה ב' - ד"ר
רבקה שמש-ריסקין)

 סוגיות12-706-01 / 12-705-01
בסוציולינגוויסטיקה בישראל

(חובה לתואר שני במסלול
לחקר לשון וחברה, בחירה
לתואר שני ושלישי, פתוח

לתואר ראשון שנה ג' - פרופ'
מלכה מוצ'ניק)

 אכדית למתחילים12-860-01
א' (חובה למגמה

האשורולוגית, בחירה לתואר
שני ושלישי, פתוח לתואר

ראשון שנה ג' - ד"ר נגה
איילי-דרשן)

)2(ערבית למתחילים קבוצה 
)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
)2(ערבית למתקדמים קבוצה 

 מבוא לבלשנות12-116-01
שמית (חובה לתואר ראשון

שנה א' - ד"ר נגה איילי-דרשן)
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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

יום היום דיום גיום ביום א

)1(ערבית למתחילים קבוצה 14:00-12:00
 עיונים12-828-01 / 12-827-01

ביחידות שיח של לשון חכמים
(בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לתואר ראשון שנה ג' -
ד"ר רבקה שמש-ריסקין)

 תחביר העברית12-003-01
החדשה ללא מתמחים (ד"ר

אסתר הבר)
 סמנטיקה12-303-01

לקסיקלית (חובה לתואר
ראשון שנה ג' - ד"ר רבקה

שמש-ריסקין)

 מבוא לבלשנות12-132-01
כללית (חובה לתואר ראשון

שנה א' - פרופ' מלכה מוצ'ניק)
 תחביר הלשון12-208-02

העברית (חובה לתואר ראשון
שנה ב' - ד"ר עדינה מושבי)

12-829-01 / 12-830-01
אקולוגיה לשונית (חובה

לתואר שני במסלול לחקר
לשון וחברה, בחירה לתואר

שני ושלישי, פתוח לתואר
ראשון שנה ג' - ד"ר צבי סדן)

 אכדית למתחילים12-860-01
א' (חובה למגמה

האשורולוגית, בחירה לתואר
שני ושלישי, פתוח לתואר

ראשון שנה ג' - ד"ר נגה
איילי-דרשן)

)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
)2(ערבית למתקדמים קבוצה 

 הבעה וסגנון (חובה06-011-01
לתואר ראשון - ד"ר רקפת

דילמון)

 תורת הניקוד12-100-01
למתמחים (חובה לתואר

ראשון שנה א' - ד"ר חגית
אביעוז)

 יסודות התחביר12-104-01
למתמחים (חובה לתואר

ראשון שנה א' - פרופ' זהר
לבנת)

 אכדית12-844-01 / 12-843-01
למתקדמים (בחירה לתואר

שני ושלישי, פתוח לתואר
ראשון שנה ג' - ד"ר נגה

איילי-דרשן)

 תחביר הלשון16:00-14:0012-208-01
העברית (חובה לתואר ראשון

שנה ב' - ד"ר עדינה מושבי)
 סמינריון בעברית12-234-01

החדשה (חובה לתואר ראשון
שנה ב' - פרופ' מלכה מוצ'ניק)

 לשון ועבריינות12-634-01
(בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לשנה ג', בחירה לתואר
שני במסלול לחקר לשון

וחברה - ד"ר רקפת דילמון)

)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
 פרקים בלשון12-410-01

המקרא (חובה לתואר ראשון
שנה ג' - ד"ר עדינה מושבי)

 טקסטים בעברית12-315-01(קולוקוויום מחלקתי)
החדשה (חובה לתואר ראשון

שנה ג' - ד"ר רקפת דילמון)

 תורת הניקוד12-100-02
למתמחים (חובה לתואר

ראשון שנה א' - ד"ר חגית
אביעוז)

 יסודות התחביר12-104-02
למתמחים (חובה לתואר

ראשון שנה א' - פרופ' זהר
לבנת)

 סורית למתחילים12-841-01
(בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לתואר ראשון שנה ג' -
ד"ר ג'יימס פורד)

 ארמית מקראית18:00-16:0012-214-01
והמקורות הקרובים לה

(חובה לתואר ראשון שנה ב'
ראשי - ד"ר ג'יימס פורד)

12-708-01 / 12-709-01
סמנטיקה של לשון המקרא
(בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לתואר ראשון שנה ג' -
ד"ר עדינה מושבי)

)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
)2(ערבית למתקדמים קבוצה 

 תחביר העברית12-003-02
החדשה ללא מתמחים (ד"ר

אסתר הבר)
 לשון ימי הביניים12-579-01

(בחירה לתואר ראשון שנים
ב'-ג' - פרופ' מיכאל ריז'יק)

 הדרכה לכתיבה12-772-01
מדעית (חובה לתואר שני
ושלישי, חובה לתואר שני

במסלול לחקר לשון וחברה -
פרופ' אורה שורצולד)
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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

יום היום דיום גיום ביום א

 סורית למתחילים20:00-18:0012-841-01
(בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לתואר ראשון שנה ג' -
ד"ר ג'יימס פורד)

12-721-01 / 12-720-01)2(ערבית למתקדמים קבוצה 
תפתחויות במערכת הפועל

בעברית (בחירה לתואר שני
ושלישי, פתוח לתואר ראשון
שנה ג' - פרופ' מיכאל ריז'יק)
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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

סמסטר ב'

יום היום דיום גיום ביום א

)1(ערבית למתחילים קבוצה )2(ערבית למתחילים קבוצה 10:00-08:00
 תורת הניקוד ללא12-001-01

מתמחים (ד"ר יצחק הילמן)
 חקר12-806-01 / 12-805-01

השמות היהודיים (בחירה
לתואר שני ושלישי, פתוח

לתואר ראשון שנה ג' - ד"ר
צבי סדן)

 סמינריון בעברית12:00-10:0012-234-02
החדשה (חובה לתואר ראשון

שנה ב' - ד"ר רבקה
שמש-ריסקין)

 מילונאות (בחירה12-508-01
לתואר ראשון שנים ב'-ג',

פתוח לתואר שני ושלישי -
ד"ר צבי סדן)

 תורת הצורות ב'12-203-01
(חובה לתואר ראשון שנה ב' -

פרופ' מיכאל ריז'יק)

 הדרכה ביבליוגרפית12-108-02
(חובה לתואר ראשון שנה א' -

ד"ר צבי סדן)
 לשון חכמים (חובה12-222-01

לתואר ראשון שנה ב' - ד"ר
רבקה שמש-ריסקין)

12-711-01 / 12-712-01
דו-לשוניות ורב-לשוניות

(חובה לתואר שני במסלול
לחקר לשון וחברה, בחירה
לתואר שני ושלישי, פתוח

לתואר ראשון שנה ג' - פרופ'
מלכה מוצ'ניק)

 אכדית למתחילים ב'12-861-01
(חובה למגמה האשורולוגית,

בחירה לתואר שני ושלישי,
פתוח לתואר ראשון שנה ג' -

ד"ר נגה איילי-דרשן)

)2(ערבית למתחילים קבוצה 
)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
)2(ערבית למתקדמים קבוצה 

 "על נהרות בבל":12-694-01
מבוא לספרות המזרח הקדום

(בחירה לתואר שני ושלישי,
פתוח לתואר ראשון שנה ג',

ד"ר נגה איילי-דרשן)
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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

יום היום דיום גיום ביום א

)1(ערבית למתחילים קבוצה 14:00-12:00
 טקסטים מקראיים12-231-01

(חובה לתואר ראשון שנה ב' -
ד"ר עדינה מושבי)

 עיונים12-828-01 / 12-827-01
ביחידות שיח של לשון חכמים

(בחירה לתואר שני ושלישי,
פתוח לתואר ראשון שנה ג' -

ד"ר רבקה שמש-ריסקין)

 ארמית מקראית12-216-01
(חובה לתואר ראשון שנה ב'

משני - ד"ר יצחק הילמן)
 סמנטיקה של12-304-01

המשפט (חובה לתואר ראשון
שנה ג' - ד"ר רבקה

שמש-ריסקין)

 בלשנות כללית12-134-01
ופונטיקה (חובה לתואר

ראשון שנה א' - פרופ' מלכה
מוצ'ניק)
 תורת ההגה (חובה12-120-01

לתואר ראשון שנה א' - ד"ר
רקפת דילמון)

 תחביר הלשון12-208-02
העברית (חובה לתואר ראשון

שנה ב' - ד"ר עדינה מושבי)
12-829-01 / 12-830-01

אקולוגיה לשונית (חובה
לתואר שני במסלול לחקר

לשון וחברה, בחירה לתואר
שני ושלישי, פתוח לתואר

ראשון שנה ג' - ד"ר צבי סדן)
 אכדית למתחילים ב'12-861-01

(חובה למגמה האשורולוגית,
בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לתואר ראשון שנה ג' -
ד"ר נגה איילי-דרשן)

)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
)2(ערבית למתקדמים קבוצה 

 תורת ההגה (חובה12-120-02
לתואר ראשון שנה א' - ד"ר

רקפת דילמון)

 תורת הניקוד12-100-01
למתמחים (חובה לתואר

ראשון שנה א' - ד"ר חגית
אביעוז)

 אכדית12-844-01 / 12-843-01
למתקדמים (בחירה לתואר

שני ושלישי, פתוח לתואר
ראשון שנה ג' - ד"ר נגה

איילי-דרשן)

 תחביר הלשון16:00-14:0012-208-01
העברית (חובה לתואר ראשון

שנה ב' - ד"ר עדינה מושבי)
 סמינריון בעברית12-234-01

החדשה (חובה לתואר ראשון
שנה ב' - פרופ' מלכה מוצ'ניק)

)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
 פרקים בלשון12-410-01

המקרא (חובה לתואר ראשון
שנה ג' - ד"ר עדינה מושבי)

 הבעה וסגנון (חובה06-011-02(קולוקוויום מחלקתי)
לתואר ראשון - ד"ר אסתר

הבר)
 טקסטים בעברית12-315-01

החדשה (חובה לתואר ראשון
שנה ג' - ד"ר רקפת דילמון)

 תורת הניקוד12-100-02
למתמחים (חובה לתואר

ראשון שנה א' - ד"ר חגית
אביעוז)

 סורית למתקדמים12-842-01
(בחירה לתואר שני ושלישי -

ד"ר ג'יימס פורד)

 ארמית מקראית18:00-16:0012-214-01
והמקורות הקרובים לה

(חובה לתואר ראשון שנה ב'
ראשי - ד"ר ג'יימס פורד)

)1(ערבית למתקדמים קבוצה 
)2(ערבית למתקדמים קבוצה 

 תולדות הלשון12-110-01
(חובה לתואר ראשון שנה א' -

פרופ' מיכאל ריז'יק)
 מבוא לחקר שפה12-701-01

וחברה (חובה לתואר שני
במסלול לחקר לשון וחברה,
בחירה לתואר שני ושלישי,

פתוח לתואר ראשון שנה ג' -
פרופ' אורה שורצולד)

 סורית למתקדמים20:00-18:0012-842-01
(בחירה לתואר שני ושלישי -

ד"ר ג'יימס פורד)

 לשון12-826-01 / 12-825-01)2(ערבית למתקדמים קבוצה 
התפילה (בחירה לתואר שני

ושלישי, פתוח לתואר ראשון
שנה ג' - פרופ' מיכאל ריז'יק)
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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

לפי תואר

חובה לתואר ראשון
)1 שנתי: ערבית למתחילים (קבוצה 14:00-12:00יום א': 
)2 שנתי:  ערבית למתחילים (קבוצה 10:00-08:00יום ב': 
)1 שנתי:  ערבית למתקדמים (קבוצה 17:00-14:00יום ב': 
)2 שנתי: ערבית למתקדמים (קבוצה 20:00-17:00יום ב': 
)1 שנתי:  ערבית למתחילים (קבוצה 10:00-08:00יום ג': 
)2 שנתי:  ערבית למתחילים (קבוצה 12:00-10:00יום ד': 
)2 שנתי: ערבית למתקדמים (קבוצה 13:00-10:00יום ד': 
)1 שנתי: ערבית למתקדמים (קבוצה 14:00-11:00יום ד': 
 הבעה וסגנון (ד"ר רקפת דילמון)06-011-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ד' 
 הבעה וסגנון (ד"ר אסתר הבר)06-011-02 סמסטר ב': 16:00-14:00יום ד' 

חובה לתואר ראשון שנה א'
 הדרכה ביבליוגרפית (ד"ר צבי סדן)12-108-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
 הדרכה ביבליוגרפית (ד"ר צבי סדן)12-108-02 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 
 מבוא לבלשנות כללית (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-132-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ג' 
 תורת ההגה (ד"ר רקפת דילמון)12-120-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ג' 
 בלשנות כללית ופונטיקה (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-134-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ג' 
 תולדות הלשון (פרופ' מיכאל ריז'יק)12-110-01 סמסטר ב': 18:00-16:00יום ג' 
 הבעה וסגנון (ד"ר רקפת דילמון)06-011-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ד' 
 תורת ההגה (ד"ר רקפת דילמון)12-120-02 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ד' 
 הבעה וסגנון (ד"ר אסתר הבר)06-011-02 סמסטר ב': 16:00-14:00יום ד' 
 (ד"ר נגה איילי-דרשן)שמית לבלשנות  מבוא12-116-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ה' 
 תורת הניקוד למתמחים (ד"ר חגית אביעוז)12-100-01 שנתי: 14:00-12:00יום ה' 
 (פרופ' זהר לבנת)למתמחים התחביר  יסודות12-104-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ה' 
 תורת הניקוד למתמחים (ד"ר חגית אביעוז)12-100-02 שנתי: 16:00-14:00יום ה' 
 (פרופ' זהר לבנת)למתמחים התחביר  יסודות12-104-02 סמסטר א': 16:00-14:00יום ה' 

חובה לתואר ראשון שנה ב'
 סמינריון בעברית החדשה (ד"ר רבקה שמש-ריסקין)12-234-02 שנתי: 12:00-10:00יום א' 
 טקסטים מקראיים (ד"ר עדינה מושבי)12-231-01  סמסטר ב': 14:00-12:00יום א' 
 (ד"ר עדינה מושבי)העברית הלשון  תחביר12-208-01 שנתי: 16:00-14:00יום א' 
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 סמינריון בעברית החדשה (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-234-01 שנתי: 16:00-14:00 יום א' 
 ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה (ד"ר ג'יימס פורד)12-214-01  שנתי: 18:00-16:00יום א' 
 תורת הצורות א' (פרופ' מיכאל ריז'יק)12-202-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ב' 
 תורת הצורות ב' (פרופ' מיכאל ריז'יק)12-203-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ב' 
(ד"ר יצחק הילמן) מקראית  ארמית12-216-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ב' 
(ד"ר רבקה שמש-ריסקין) חכמים  לשון12-220-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
(ד"ר רבקה שמש-ריסקין) חכמים  לשון12-222-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 
 (ד"ר עדינה מושבי)העברית הלשון  תחביר12-208-02 שנתי: 14:00-12:00יום ג' 

חובה לתואר ראשון שנה ג'
 (ד"ר רבקה שמש-ריסקין) סמנטיקה לקסיקלית12-303-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ב' 
 (ד"ר רבקה שמש-ריסקין)המשפט של  סמנטיקה12-304-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ב' 
 פרקים בלשון המקרא (ד"ר עדינה מושבי)12-410-01  שנתי: 16:00-14:00יום ב' 
 טקסטים בעברית החדשה (ד"ר רקפת דילמון)12-315-01 שנתי: 16:00-14:00יום ד' 

בחירה לתואר ראשון שנים ב'-ג'
(פרופ' מיכאל ריז'יק) הביניים ימי  לשון12-579-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 

בחירה לתואר ראשון שנים ב'-ג', פתוח לתואר שני ושלישי
(ד"ר צבי סדן)  מילונאות12-508-01 שנתי: 12:00-10:00יום א' 

חובה למגמה האשורולוגית
 (ד"ר נגה איילי-דרשן) אכדית למתחילים א'12-860-01 סמסטר א': 14:00-10:00יום ג' 
 (ד"ר נגה איילי-דרשן) אכדית למתחילים ב'12-861-01 סמסטר ב': 14:00-10:00יום ג' 

חובה להשלמה לתואר שני
 תורת הצורות א' (פרופ' מיכאל ריז'יק)12-202-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ב' 
 (ד"ר רבקה שמש-ריסקין) סמנטיקה לקסיקלית12-303-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ב' 
 טקסטים מקראיים (ד"ר עדינה מושבי)12-231-01  סמסטר ב': 14:00-12:00יום ב' 
(ד"ר רבקה שמש-ריסקין) חכמים  לשון12-220-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
 מבוא לבלשנות כללית (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-132-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ג' 
 תורת ההגה (ד"ר רקפת דילמון)12-120-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ג' 
(ד"ר יצחק הילמן) מקראית  ארמית12-216-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 
 (ד"ר נגה איילי-דרשן)שמית לבלשנות  מבוא12-116-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ה' 
 תורת הניקוד למתמחים (ד"ר חגית אביעוז)12-100-02 שנתי: 14:00-12:00יום ה' 
 (פרופ' זהר לבנת)למתמחים התחביר  יסודות12-104-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ה' 
 תורת הניקוד למתמחים (ד"ר חגית אביעוז)12-100-02 שנתי: 16:00-14:00יום ה' 
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 (פרופ' זהר לבנת)למתמחים התחביר  יסודות12-104-02 סמסטר א': 16:00-14:00יום ה' 
חובה להשלמה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה

 (ד"ר רבקה שמש-ריסקין) סמנטיקה לקסיקלית12-303-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ב' 
 (ד"ר רבקה שמש-ריסקין)המשפט של  סמנטיקה12-304-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ב' 
 מבוא לבלשנות כללית (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-132-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ג' 
 תולדות הלשון (פרופ' מיכאל ריז'יק)12-110-01 סמסטר ב': 18:00-16:00יום ג' 
 טקסטים בעברית החדשה (ד"ר רקפת דילמון)12-315-01 שנתי: 16:00-14:00יום ד' 

חובה לתואר שני ושלישי
) (פרופ' אורה שורצולדמדעית לכתיבה  הדרכה12-772-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 

חובה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה
(פרופ' מלכה מוצ'ניק) בישראל בסוציולינגויסטיקה  סוגיות12-706-01 / 12-705-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
 דו-לשוניות ורב-לשוניות (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-712-01 / 12-711-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 
(ד"ר צבי סדן) לשונית  אקולוגיה12-830-1 / 12-829-01 שנתי: 14:00-12:00יום ג' 
 הדרכה לכתיבה מדעית (פרופ' אורה שורצולד)12-772-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 
 מבוא לחקר שפה וחברה (פרופ' אורה שורצולד)12-701-01 סמסטר ב': 18:00-16:00יום ג' 

בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג'
 עיונים ביחידות שיח של לשון חכמים (ד"ר רבקה שמש-ריסקין)12-828-01 / 12-827-01 שנתי: 14:00-12:00יום א' 
 לשון ועבריינות (ד"ר רקפת דילמון)12-634-01 סמסטר א': 16:00-14:00יום א' 
(ד"ר עדינה מושבי) המקרא לשון של  סמנטיקה12-709-01 / 12-708-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום א' 
 סורית למתחילים (ד"ר ג'יימס פורד)12-841-01 סמסטר א': 20:00-18:00יום א' 
 שפה ופוליטיקה (פרופ' זהר לבנת)12-719-01 / 12-718-01 סמסטר א': 10:00-08:00יום ג' 
 חקר השמות היהודיים (ד"ר צבי סדן)12-806-01 / 12-805-01 סמסטר ב': 10:00-08:00יום ג' 
 (ד"ר נגה איילי-דרשן) אכדית למתחילים א'12-860-01 סמסטר א': 14:00-10:00יום ג' 
 (ד"ר נגה איילי-דרשן) אכדית למתחילים ב'12-861-01 סמסטר ב': 14:00-10:00יום ג' 
(פרופ' מלכה מוצ'ניק) בישראל בסוציולינגויסטיקה  סוגיות12-706-01 / 12-705-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
 דו-לשוניות ורב-לשוניות (פרופ' מלכה מוצ'ניק)12-712-01 / 12-711-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 
(ד"ר צבי סדן) לשונית  אקולוגיה12-830-01 / 12-829-01 שנתי: 14:00-12:00יום ג' 
 מבוא לחקר לשון וחברה (פרופ' אורה שורצולד)12-701-01 סמסטר ב': 18:00-16:00יום ג' 
 תפתחויות במערכת הפועל בעברית (פרופ' מיכאל ריז'יק)12-721-01 / 12-720-01 סמסטר א': 20:00-18:00יום ג' 
(פרופ' מיכאל ריז'יק) התפילה  לשון12-826-01 / 12-825-01 סמסטר ב': 20:00-18:00יום ג' 
 "על נהרות בבל": מבוא לספרות המזרח הקדום (ד"ר נגה איילי-דרשן)12-694-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ה' 
 אכדית למתקדמים (ד"ר נגה איילי-דרשן)12-844-01 / 12-843-01 שנתי: 14:00-12:00יום ה' 
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 סורית למתחילים (ד"ר ג'יימס פורד)12-841-01 סמסטר א': 16:00-14:00יום ה' 
בחירה לתואר שני ושלישי

(ד"ר ג'יימס פורד) למתקדמים  סורית12-842-01 סמסטר ב': 20:00-18:00יום א' 
(ד"ר ג'יימס פורד) למתקדמים  סורית12-842-01 סמסטר ב': 16:00-14:00יום ה' 

בחירה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה
 לשון ועבריינות (ד"ר רקפת דילמון)12-634-01 סמסטר א': 16:00-14:00יום א' 
 שפה ופוליטיקה (פרופ' זהר לבנת)12-719-01 / 12-718-01 סמסטר א': 10:00-08:00יום ג' 

שירות למחלקות אחרות
מתמחים (ד"ר יצחק הילמן) ללא הניקוד  תורת12-001-01 שנתי: 10:00-08:00יום ג' 
 תחביר העברית החדשה ללא מתמחים (ד"ר אסתר הבר)12-003-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ב' 
 תחביר העברית החדשה ללא מתמחים (ד"ר אסתר הבר)12-003-02 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 

10



קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

לפי מורה

ד"ר חגית אביעוז
 תורת הניקוד למתמחים (חובה לתואר ראשון שנה א')12-100-01 שנתי: 14:00-12:00יום ה' 
 תורת הניקוד למתמחים (חובה לתואר ראשון שנה א')12-100-02 שנתי: 16:00-14:00יום ה' 

ד"ר נגה איילי-דרשן
 אכדית למתחילים א' (חובה למגמה האשורולוגית, בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג')12-860-01 סמסטר א': 14:00-10:00יום ג' 
 אכדית למתחילים ב' (חובה למגמה האשורולוגית, בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג')12-861-01 סמסטר ב': 14:00-10:00יום ג' 
 (חובה לתואר ראשון שנה א')שמית לבלשנות  מבוא12-116-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ה' 
 "על נהרות בבל": מבוא לספרות המזרח הקדום (בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג')12-694-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ה' 
 אכדית למתקדמים (בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג')12-844-01 / 12-843-01 שנתי: 14:00-12:00יום ה' 

ד"ר רקפת דילמון
בחירה לתואר שני במסלול לחקרבחירה לתואר שני ושלושי, פתוח לתואר ראשון שנים ב'-ג',  לשון ועבריינות (12-634-01 סמסטר א': 16:00-14:00יום א' 

לשון וחברה)
 תורת ההגה (חובה לתואר ראשון שנה א')12-120-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ג' 
 הבעה וסגנון (חובה לתואר ראשון)06-011-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ד' 
 תורת ההגה (חובה לתואר ראשון שנה א')12-120-02 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ד' 
 טקסטים בעברית החדשה (חובה לתואר ראשון שנה ג')12-315-01 שנתי: 16:00-14:00יום ד' 

ד"ר אסתר הבר
 תחביר העברית החדשה ללא מתמחים12-003-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ב' 
 תחביר העברית החדשה ללא מתמחים12-003-02 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 
 הבעה וסגנון (חובה לתואר ראשון)06-011-02 סמסטר ב': 16:00-14:00יום ד' 

ד"ר יצחק הילמן
(חובה לתואר ראשון שנה ב' משני) מקראית  ארמית12-216-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ב' 
מתמחים ללא הניקוד  תורת12-001-01 שנתי: 10:00-08:00יום ג' 

פרופ' זהר לבנת
/ 12-718-01 סמסטר א': 10:00-08:00יום ג'  , בחירה לתואר שניבחירה לתואר שני ושלושי, פתוח לראשון ראשון שנה ג' שפה ופוליטיקה (12-719-01 

במסלול לחקר לשון וחברה)
 (חובה לתואר ראשון שנה א')למתמחים התחביר  יסודות12-104-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ה' 
 (חובה לתואר ראשון שנה א')למתמחים התחביר  יסודות12-104-02 סמסטר א': 16:00-14:00יום ה' 

פרופ' מלכה מוצ'ניק
 סמינריון בעברית החדשה (חובה לתואר ראשון שנה ב')12-234-01 שנתי: 16:00-14:00יום א' 
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חובה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה, בחירה לתואר( בישראל בסוציולינגויסטיקה  סוגיות12-706-01 / 12-705-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
)שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג'

 דו-לשוניות ורב-לשוניות (חובה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה, בחירה לתואר שני ושלישי,12-712-01 / 12-711-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 
פתוח לתואר ראשון שנה ג')

 מבוא לבלשנות כללית (חובה לתואר ראשון שנה א')12-132-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ג' 
 בלשנות כללית ופונטיקה (חובה לתואר ראשון שנה א')12-134-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ג' 

ד"ר עדינה מושבי
 טקסטים מקראיים (חובה לתואר ראשון שנה ב')12-231-01  סמסטר ב': 14:00-12:00יום א' 
 (חובה לתואר ראשון שנה ב')העברית הלשון  תחביר12-208-01 שנתי: 16:00-14:00יום א' 
ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג') שני לתואר (בחירה המקרא לשון של  סמנטיקה12-709-01 / 12-708-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום א' 
 פרקים בלשון המקרא (חובה לתואר ראשון שנה ג')12-410-01 שנתי: 16:00-14:00יום ב' 
 (חובה לתואר ראשון שנה ב')העברית הלשון  תחביר12-208-02 שנתי: 14:00-12:00יום ג' 

ד"ר צבי סדן
ב'-ג', פתוח לתואר שני ושלישי) שנים ראשון לתואר (בחירה  מילונאות12-508-01 שנתי: 12:00-10:00יום א' 
חירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג') חקר השמות היהודיים (12-806-01 / 12-805-01 סמסטר ב': 10:00-08:00יום ג' 
 הדרכה ביבליוגרפית (חובה לתואר ראשון שנה א')12-108-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
 הדרכה ביבליוגרפית (חובה לתואר ראשון שנה א')12-108-02 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 

שנתי: 14:00-12:00יום ג'   12-829-01 / אקולוגיה12-830-01  חובה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה, בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח( לשונית  
)לתואר ראשון שנה ג'

ד"ר ג'יימס פורד
 ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה (חובה לתואר ראשון שנה ב' ראשי)12-214-01  שנתי: 18:00-16:00יום א' 
ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג') שני לתואר (בחירה למתחילים  סורית12-841-01 סמסטר א': 20:00-18:00יום א' 
ושלישי) שני לתואר (בחירה למתקדמים  סורית12-842-01 סמסטר ב': 20:00-18:00יום א' 
ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג') שני לתואר (בחירה למתחילים  סורית12-841-01 סמסטר א': 16:00-14:00יום ה' 
ושלישי) שני לתואר (בחירה למתקדמים  סורית12-842-01 סמסטר ב': 16:00-14:00יום ה' 

פרופ' מיכאל ריז'יק
 תורת הצורות א' (חובה לתואר ראשון שנה ב')12-202-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ב' 
 תורת הצורות ב' (חובה לתואר ראשון שנה ב')12-203-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ב' 
ב'-ג') שנים ראשון לתואר (בחירה הביניים ימי  לשון12-579-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 
 תולדות הלשון (חובה לתואר ראשון שנה א')12-110-01 סמסטר ב': 18:00-16:00יום ג' 
 תפתחויות במערכת הפועל בעברית (בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג')12-721-01 / 12-720-01 סמסטר א': 20:00-18:00יום ג' 
בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג')( התפילה  לשון12-826-01 / 12-825-01 סמסטר ב': 20:00-18:00יום ג' 
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קורסים תשע"ו - המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אורה שורצולד
) (חובה לתואר שני ושלישי, חובה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברהמדעית לכתיבה  הדרכה12-772-01 סמסטר א': 18:00-16:00יום ג' 

סמסטר ב': 18:00-16:00יום ג'  מבוא לחקר לשון וחברה (חובה לתואר שני במסלול לחקר לשון וחברה, בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח12-701-01   
לתואר ראשון שנה ג')
ד"ר רבקה שמש-ריסקין

 סמינריון בעברית החדשה (חובה לתואר ראשון שנה ב')12-234-02 שנתי: 12:00-10:00יום א' 
)בחירה לתואר שני ושלישי, פתוח לתואר ראשון שנה ג' עיונים ביחידות שיח של לשון חכמים (12-828-01 / 12-827-01 שנתי: 14:00-12:00יום א' 
 (חובה לתואר ראשון שנה ג') סמנטיקה לקסיקלית12-303-01 סמסטר א': 14:00-12:00יום ב' 
 (חובה לתואר ראשון שנה ג')המשפט של  סמנטיקה12-304-01 סמסטר ב': 14:00-12:00יום ב' 
(חובה לתואר ראשון שנה ב') חכמים  לשון12-220-01 סמסטר א': 12:00-10:00יום ג' 
(חובה לתואר ראשון שנה ב') חכמים  לשון12-222-01 סמסטר ב': 12:00-10:00יום ג' 
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