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החוג ללשון העברית וללשונות השמיות
לימודי התואר הראשון

המחלקה ללשון העברית

א. כללי
המחלקה שואפת להקנות לתלמידים ידיעה במבנה הלשון העברית על פי גילוייה וסגנונותיה לתקופותיהם, ולהציג לפניהם את בעיות מחקרה ואת הישגיו.
הלימודים מיוסדים על השיטה ההשוואתית הכורכת את הכרת הלשונות השמיות הקרובות עם עיון בהתפתחותה של העברית לדורותיה, ועם זאת נתונה הדעת אל המחקר הבלשני בן-ימינו.

ב. מסלולי הלימודים
דו חוגי – סך הכל שעות הלימוד בלימודי המחלקה הוא (לכל היותר) 66 ש"ס + 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים ובסך הכל 70 ש"ס.
תלמיד יכול לבחור גם במתכונת חד-חוגית: לשון עברית ולשונות שמיות.

ג. תנאי קבלה לחוג
לפי דרישות המינימום הנהוגות בפקולטה למדעי הרוח.

ד. מבנה הלימודים של החוג	
במהלך לימודיהם ילמדו התלמידים:  1) 56 ש"ס; 2) עד 10 ש"ס של מיומנויות כמפורט להלן; 3) 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.
	
ה. מהלך הלימודים
שנה א'
יסודות הדקדוק (מיומנות)1 ציון "עובר" בקורס זה הוא "טוב מאוד", והוא תנאי מעבר לשנה ב'. פטורים מן הקורס תלמידים שיעמדו בבחינה ב"יסודות הדקדוק" בציון "טוב מאוד".	4	ש"ס 	(סמ' א')
יסודות התחביר (מיומנות)2 ציון "עובר" בקורס זה הוא "טוב מאוד", והוא תנאי מעבר לשנה ב'. פטורים מן הקורס תלמידים שיעמדו בבחינה ב"יסודות התחביר" בציון "טוב מאוד".	2	ש"ס 	(סמ' א')
ערבית למתחילים (מיומנות)3 פטורים מן הקורס תלמידים שלמדו ערבית בביה"ס התיכון ברמת 3 יחידות או יותר וקיבלו ציונים אלה: 8 במגמת 3 יחידות, 7 במגמות אחרות.
	4	ש"ס	(סמ' א'+ב')
הלשון העברית לתקופותיה (שו"ת)	4	ש"ס 	(סמ' א' או ב')
העברית והלשונות השמיות (ש')	2	ש"ס	(סמ' א' או ב')
מושגי יסוד במדע הלשון	2	ש"ס	(סמ' ב')
הדרכה ביבליוגרפית (ת')	2	ש"ס	(סמ' א')
סמנטיקה א' (שו"ת)	2	ש"ס	(סמ' ב')

שנה ב'
תורת ההגה (שו"ת)	4	ש"ס	(סמ' א')
ערבית למתקדמים (שו"ת)4 פטורים תלמידי החוג לערבית והחוג להיסטוריה של המזה"ת.	4	ש"ס	(סמ' א'+ב')
לשון חז"ל (שו"ת)5 השתתפות בקורס מותנית בקבלת ציון "עובר" (60) ומעלה בשיעור "תורת ההגה".	4	ש"ס	(סמ' ב')
תורת הצורות (שו"ת)6 השתתפות בקורס מותנית בקבלת ציון "עובר" (60) ומעלה בשיעור "תורת ההגה".
	4	ש"ס	(סמ' ב')
מושגי יסוד במדע הלשון ב' (שו"ת)	4	ש"ס	(סמ' ב')
תחביר למתקדמים	4	ש"ס 	(סמ' א')
סמנטיקה ב'	2	ש"ס	(סמ' א')	

שנה ג'
תחביר לשון המקרא (שו"ת)	2	ש"ס	(סמ' א')
ארמית (שו"ת)	4	ש"ס 	(סמ' א')
סמינריון א'	4	ש"ס	(סמ' א' או ב')
סמינריון ב'	4	ש"ס	(סמ' א' או ב')

שיעורי בחירה:		
(על התלמיד לבחור 6 ש"ס מתוך השיעורים שלהלן; 2אפשר לבחור ב 2 ש"ס מתוך שיעורי המחלקה ללשונות השמיות המפורטים להלן)
לשונה של הספרות העברית	4	ש"ס 	(סמ' א')
טקסט וקונטקסט	2	ש"ס 	(סמ' ב')
תחביר העברית החדשה	2	ש"ס 	(סמ' ב')
לשון התחייה	2	ש"ס 	(סמ' ב')
עיונים במורפולוגיה של העברית החדשה	2	ש"ס 	(סמ' א')
מדקדקי ימי הביניים	2	ש"ס	(סמ' ב')

שיעורי הבחירה מתוך  שיעורי המחלקה ללשונות השמיות:
מיון גנטי  וטיפולוגיה של שפות 	2	ש"ס 	(סמ' א')
דוגמאות לשון שמיות 	4	ש"ס	(סמ' ב')
מבוא לבלשנות שמית 	4	ש"ס 	(סמ' א')
אוגרתית	4	ש"ס	(סמ' ב')
לשונות וכתבים במרחב השמי 	2	ש"ס	(סמ' ב')

ו. דרישות במהלך הלימודים
הלימודים נערכים מתוך מגע הדוק בין המורים והתלמידים. במרבית השיעורים יחויב התלמיד להגיש אחת ל 2-3 שבועות עבודה בכתב, תרגיל וכיו"ב, הקשורים בנושא השיעור. לצורך זה תינתן הדרכה מתמדת על ידי מורי המחלקה. תלמיד שלא יעמוד בדרישות, לא יורשה להמשיך בלימודיו.
יש בחוג קורסי יסוד אחדים, שהלימוד בהם מהווה תנאי להשתתפות בקורסים אחרים. התלמידים, ובעיקר אלה שלימודיהם בחוג עתידים להתחיל בסמ' ב', ייקחו לתשומת לבם את תכנית הלימודים של החוג ואת פריסת הקורסים בסמסטרים השונים.

בדיקות ובחינות
בקורסים "יסודות הדקדוק" ו"יסודות התחביר" יהיה הציון העובר  "טוב מאוד".

בחינות מעבר
בסוף כל קורס ייבחנו התלמידים בחומר שנלמד בשיעורים במשך אותו סמסטר, וכן בחומר השלמה מתוך רשימה ביבליוגראפית הנמסרת לתלמידים בתחילת הסמסטר.
לא עמד תלמיד בתום שנת הלימודים בבחינות הקורס שלמד, יחזור על הקורס בשנה שלאחריה. אם לא עמד גם בשנה הזאת, יופסקו לימודיו במחלקה. בכל מקרה לא יצבור תלמיד יותר מ- 3 כישלונות במשך כל לימודיו.

בחינות בהבעה עברית
תלמידים שציון מקצוע ההבעה העברית בתעודת הבגרות שלהם נמוך מ-75, חייבים ללמוד את תרגיל היסוד הפקולטטי במסגרת החוג ללשון העברית.
	
בחינות בקיאות
במשך שנות לימודיהם נבחנים התלמידים בטקסטים מן הספרות העברית לתקופותיה. חומר הבחינה משתנה ונקבע בתחילת כל שנה.

עבודות סמינריוניות
על התלמיד לכתוב שני חיבורים סמינריוניים בהדרכת מורים שונים מקרב מורי החוג (ובכללם מורי המחלקה ללשונות השמיות). החיבורים יוגשו עד תום הסמסטר העוקב (כולל קיץ) לזה שבו נערך הסמינריון.

ז. סיום הלימודים לתואר וציון גמר
שקלול ציון הגמר
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים (4 ש"ס)	4%
לימודי החוג	96%
הציון בלימודי החוג נקבע כך:
1. שיעורים ותרגילים	75%
2. סמינריונים	25%

ח. חטיבות לימודים מיוחדות
הקבצי הלימודים של החוג בעבור תכנית הלימודים הכלליים מפורטים בידיעון במסגרת התכנית ללימודים כלליים.

ט. תכניות מיוחדות
המחלקה מקיימת סמינריון מחלקתי אחת לחודש. בסמינריון, הפתוח לתלמידי החוג, מרצים מורי החוג ומרצים אורחים.

י. ועדת ההוראה ותקנון החוג
ועדת ההוראה מטפלת בכל ענייני התלמידים של המחלקה. אל הוועדה אפשר לפנות בכתב או דרך מזכירות החוג.

לימודי התואר השני
במסגרת בית-הספר למדעי היהדות

המחלקה ללשון העברית

תנאי קבלה
יתקבלו ללימודי התואר השני תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון במחלקה  ללשון  העברית בציון "טוב" ל פחות.

מסלולי  הלימודים
תלמיד התואר השני יוכל לבחור אחד משני מסלולי הלימוד המוצגים להלן:

מסלול א' (עם חיבור גמר)
תלמיד המסלול הזה ילמד במשך שתי שנות לימודיו 8 סמינריונים (כל אחד 4 ש"ס) מלימודי החוג. עליו לכתוב שתי עבודות סמינריוניות וחיבור גמר ולהיבחן בבחינות על חומר ביבליוגרפיה. בחירת השיעורים וקביעת מהלך הלימודים ייעשו בהתייעצות עם היועץ לתלמידי התואר השני ובאישורו.

עבודות סמינריוניות
התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות. לא יוכל תלמיד להמשיך בלימודיו בשנה השנייה, אלא אם כן מסר לפחות עבודה סמינריונית אחת בתום השנה הראשונה.

חיבור הגמר
התלמיד יכתוב חיבור גמר בתחום שהוא מבקש להתמחות בו. רצוי שנושא החיבור ייקבע עם סיום שנת הלימודים הראשונה.

לימודי שפה
בשנת הלימודים הראשונה יסיים התלמיד בהצלחה קורס בגרמנית או בצרפתית למתקדמים.

בחינות
בסיומו של סמינריון ייבחן התלמיד בכתב או יגיש עבודה בהיקף המצומצם מעבודה סמינריונית ("רפראט"). במהלך לימודיו ייבחן התלמיד בבחינות ביבליוגרפיה בתחומים אלה: העברית העתיקה; העברית הבתר-מקראית; העברית של ימי הביניים; העברית של העת החדשה.

ציון הגמר
ציון הגמר ייקבע על פי שקלול זה:
ציוני השיעורים 	20%
ציוני העבודות הסמינריוניות	30%
ציון חיבור הגמר 	40%
ציון בחינות הביבליוגרפיה	10%

מסלול ב' (ללא חיבור גמר)
תלמיד המסלול הזה ילמד במשך שתי שנות לימודיו 9 סמינריונים (כל אחד 4 ש"ס) מלימודי החוג. עליו לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות ולהיבחן בבחינות על חומר  ביבליוגרפי. בחירת השיעורים וקביעת מהלך הלימודים ייעשו בהתייעצות עם היועץ לתלמידי התואר השני ובאישורו.

עבודות סמינריוניות
התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, אחת מהן לפחות עד תום שנת הלימודים הראשונה.

לימודי עזר
בשנת הלימודים הראשונה יסיים התלמיד בהצלחה קורס בגרמנית או בצרפתית למתקדמים.

בחינות
בסיומו של כל סמינריון ייבחן התלמיד בכתב או יגיש עבודה בהיקף המצומצם מעבודה סמינריונית ("רפראט"). במהלך לימודיו ייבחן התלמיד בבחינות ביבליוגרפיה בתחומים אלה: העברית העתיקה; העברית הבתר-מקראית; העברית של ימי הביניים; העברית של העת החדשה.

ציון הגמר
ציון הגמר ייקבע על פי שקלול זה:
ציוני השיעורים	60% 
ציוני העבודות הסמינריונית	30% 
ציון בחינות הביבליוגרפיה 	10%



המחלקה ללשונות השמיות

א. כללי
במחלקה ללשונות השמיות ירכשו התלמידים ידיעה בסיסית בלשונות שמיות חיות ועתיקות ובעקרונות הכלליים של הבלשנות המודרנית, כדי שיוכשרו לעסוק בשפות שמיות מתוך גישה בלשנית מודרנית.

ב. מסלולי הלימודים
במסלול דו-חוגי כוללים לימודי החוג שיעורים במסגרת של 60 ש"ס (כולל 2 ש"ס שיעור פנורמי  ו -  2 ש"ס תרגיל פקולטטי או אנגלית מוגבר). לימודים במחלקה ללשונות השמיות ובמחלקה ללשון העברית במקביל ייחשבו כלימודים בשני חוגים לקראת תואר. 

ג. תנאי קבלה
בנוסף על תנאי הקבלה של הפקולטה, נדרשת מתלמידי המחלקה ללשונות השמיות ידיעת ערבית ברמה של בחינות בגרות או השגת פטור מערבית במסגרת של מכינה אוניברסיטאית, כפי שיפורט להלן.

ד. מבנה תכנית הלימודים
קורס פנורמי	2	ש"ס
תרגיל פקולטטי/אנגלית מוגבר	2	ש"ס
שעורי חובה	8	ש"ס
לימודים תיאורטיים	4	ש"ס
לשונות עיקריות	36	ש"ס  (3X 12 ש"ס)
סמינריונים	8	ש"ס ( 2 X 4 ש"ס)

המחלקה מציעה במסגרת לימודי הלשונות העיקריות לימודי אמהרית, אכדית, ארמית-סורית, געז וערבית. לימודי לשון עיקרית נמשכים שנתיים, וכוללים שיעור למתחילים (8 ש"ס) ושיעור למתקדמים (4 ש"ס) בשנה שאחריה. תיתכן המרה של לימוד דו-שנתי של לשון עיקרית ללימוד חד-שנתי של שתי לשונות עיקריות. בכל מקרה יש ללמוד שתי לשונות עיקריות במסגרתן הדו-שנתית.
לקראת קבלת התואר הראשון, על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות.
תלמידים שלא השיגו פטור מערבית בטרם החילם את לימודיהם, ילמדו בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים לימודי מכינה בערבית למתחילים ומכינה בערבית למתקדמים (סה"כ 8 ש"ס). שעות לימוד אלה יתווספו על מניין 60 שעות לימודי המחלקה. 
כל שיעורי המחלקה ללשונות השמיות פתוחים בפני תלמידי החוג ללשון העברית בהתאם להנחיית יועצי החוג.



ה. מהלך הלימודים	
להלן דוגמה למהלך הלימודים במסגרת תלת-שנתית:

שנה א'
מבוא לבלשנות שמית 	שו"ת	4	ש"ס
תחביר הלשונות השמיות	שו"ת	4	ש"ס
שיעור תיאורטי	שו"ת	2	ש"ס
שפה א' למתחילים	שו"ת	8	ש"ס
תרגיל פקולטטי/אנגלית מוגבר 	ת'	2	ש"ס
מכינה בערבית למתחילים	ת'	4	ש"ס*
		 24 ש"ס, מהן 20  עם אקרדיטאציה 
שנה ב'
שפה א' למתקדמים	שו"ת	4	ש"ס
שפה ב' למתחילים	שו"ת	8	ש"ס
שפה ג' למתחילים	שו"ת	8	ש"ס
מכינה בערבית למתקדמים	ש'	4 	ש"ס*
		24 ש"ס, מהן 20 עם אקרדיטציה 

*קורסים אלה אינם נכללים במניין השעות לתואר
	
שנה ג'
שיעור תיאורטי	שו"ת	2	ש"ס
תחביר הלשונות השמיות	שו"ת	4	ש"ס
שפה ב' למתקדמים	שו"ת	4	ש"ס
שפה ג' למתקדמים	שו"ת	4	ש"ס
שיעור פנורמי	ש'	2	ש"ס
סמינריון	ס'	4	ש"ס
סמינריון	ס'	4     	ש"ס
	סה"כ שנה ג'	20	ש"ס

ו. ציון הגמר
ציון הגמר ישוקלל כדלקמן: 
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים	6%
לימודי שפות	45%
לימודים תיאורטיים	24%
עבודות סמינריוניות	25%



לימודי התואר השני

כללי
לימודי התואר השני מכוונים כך שיביאו את התלמיד לדרגת התמחות בענף אחד לפחות של הבלשנות השמית, ישלימו את ידיעותיו בתחומים שבהם השכלתו חסרה, ויעמיקו את תרבותו הבלשנית, כדי שיוכל לעסוק במחקר או בעיון בלשני המעוגן בלשונות שמיות.

תנאי קבלה
יתקבלו ללימודי התואר השני תלמידים בוגרי המחלקה ללשונות השמיות של אוניברסיטת תל-אביב בציון "טוב" (80) לפחות, או בעלי תואר ראשון אחר שידיעותיהם ורמתם מקבילות. במקרים אחרים תוצע למועמד תכנית השלמה כדי שיוכל לעמוד בדרישות הקבלה.

מסלולי הלימודים
המחלקה מאפשרת לימודים בשני מסלולים, עם ובלי עבודת גמר (תיזה). המסלול עם עבודת גמר מיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות במחקר בלשני. תלמידי המחלקה במסלול ללא עבודת גמר לא יכוונו לעיסוק מחקרי, אלא עיוני, ולפיכך לא יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תואר דוקטור. המעבר בין מסלול למסלול אפשרי במקרים חריגים באישור מרכז המחלקה, ומותנה בדרישות פקולטטיות ודיסציפלינאריות.

המסלול עם עבודת גמר
במשך שתי שנות לימודיו לקראת קבלת התואר השני ילמד התלמיד במסגרת המחלקה ללשונות השמיות 32 ש"ס, מהן 8 ש"ס לימוד שפה שמית נוספת. מהות וסדר הלימודים ייקבעו לכל תלמיד על בסיס אישי, ויורכבו מהיצע המחלקה ללשונות השמיות ומשיעורים בלשניים או לשוניים בהיצע מחלקות או חוגים אחרים. נדרשת גם השתתפות פעילה של התלמיד בסמינר המחלקתי. עוד יידרש התלמיד ללמוד לשון אירופית מודרנית, בהתאם לתחום התמחותו (שעות אלה לא ייחשבו במניין שעות הלימוד לתואר).
על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ואת עבודת הגמר. את העבודה הסמינריונית הראשונה יש להגיש עד תום שנת הלימודים הראשונה.
לשם הסמכתו, לאחר שישלים את חובותיו כנדרש, יהיה על התלמיד להיבחן בבחינה מסכמת. מרכז המחלקה ללשונות השמיות יקבע את הנושאים לבחינה, תוך התייעצות עם יועץ החוג שהרכיב את תכנית הלימודים לתלמיד. הבחינה תהיה אישית, בכתב ובעל-פה, ועל מועדה יסוכם בין מרכז המחלקה לתלמיד.

המסלול ללא עבודת גמר
במשך שתי שנות לימודיו לקראת קבלת התואר השני ילמד התלמיד סה"כ 36 ש"ס על פי הפירוט דלהלן: 32 ש"ס לימודי בלשנות ולשונות שמיות, מהן 8 ש"ס לימוד שפה שמית נוספת; 4 ש"ס לימודי השלמה מחוגים אחרים. מהות וסדר הלימודים ייקבעו לכל תלמיד על בסיס אישי, ויורכבו מהיצע המחלקה ללשונות השמיות ומשיעורים בלשניים או לשוניים בהיצע מחלקות או חוגים אחרים. לימודי ההשלמה אף הם יכוונו על פי נטיות התלמיד ותחומי התעניינותו. נדרשת גם השתתפות פעילה של התלמיד בסמינר המחלקתי. עוד יידרש התלמיד ללמוד לשון אירופית מודרנית, בהתאם לתחום התמחותו (שעות אלה לא ייחשבו במניין שעות הלימוד לתואר).
על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ועבודת גמר. את העבודה הסמינריונית הראשונה יש להגיש עד תום שנת הלימודים הראשונה.
לשם הסמכתו, לאחר שישלים את חובותיו כנדרש, יהיה על התלמיד להיבחן בבחינה מסכמת. מרכז המחלקה ללשונות השמיות יקבע את הנושאים לבחינה, תוך התייעצות עם יועץ החוג שהרכיב את תכנית הלימודים לתלמיד. הבחינה תהיה אישית, בכתב ובעל-פה, ועל מועדה יסוכם בין מרכז המחלקה לתלמיד.

ציון הגמר
ציון הגמר ישוקלל כדלקמן:

במסלול עם עבודת גמר
קורסים	10%
עבודות סמינריוניות	25%
עבודת הגמר	50%
בחינת גמר	15%

במסלול ללא עבודת גמר
קורסים	30%
עבודות סמינריוניות	40%
בחינת הגמר	30%






 סגל ההוראה


המחלקה ללשון העברית			      לימודי עריכה לשונית
ד"ר	חיים כהן - ראש החוג	ד"ר	 חיים כהן- ראש תכנית
ד"ר	עמנואל אלון	ד"ר 	 פנינה טרומר- מרכזת
ד"ר	אסתר בורוכובסקי	גב'	דנה אלעזר 
גב' 	קרן בן שושן	גב' 	אילנה ארבל
גב'	אירנה בלנקי	גב' 	נחמה ברוך 
גב'	עירית גטרוייר	גב'  	נירה הראל
גב'	רעיה חזון	גב'	עידית וולפה 
פרופ'	אברהם טל (אמריטוס)	ד"ר	תמר סוברן
ד"ר	פנינה טרומר	מר	איציק פרינטה 	
מר	אורי מור	מר	שמואל פרץ
ד"ר	יחזקאל מוצפי	גב'	מיכל צימרמן 
גב' 	מירב מיקוליצקי			
ד"ר	תמר סוברן
ד"ר	אורה עמבר
ד"ר	פלורנטין  משה
גב'	קלפוס נועה 

המחלקה ללשונות השמיות:
פרופ'	שלמה יזרעאל - מרכז המחלקה
ד"ר	ברוך פודולסקי
ד"ר	עדה ורטהיימר


מזכירת החוג -  רות טיטונוביץ








מזכירות החוג: בנין רוזנברג, חדר 115, טל': 6409787
קבלת קהל: ימים א'-ד', שעות 10.00-12.00
לימודי התואר הראשון

חשוב: חובה להירשם  לסדנת יסוד בשנה הראשונה ללימודים.
למידע על סדנות היסוד והקורסים הפנורמיים, יש לעיין בפרק הלימודים הפקולטטיים

שנה א'
שעורי חובה מסגרת  120
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1108.01" 0614.1108.01	הלשון העברית לתקופותיה 
ד"ר חיים כהן	סמ' א'	ש'	א'	16-18	רוזנברג	002

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1108.02" 0614.1108.02	הלשון העברית לתקופותיה 
ד"ר חיים כהן	סמ' ב'	ש'	א'	16-18	רוזנברג	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1109.01" 0614.1109.01	הלשון העברית לתקופותיה
גב' רעיה חזון	סמ' א'	ת'	ג'	10-12	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1109.02" 0614.1109.02	הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר פנינה טרומר	סמ' ב'	ת'	ד'	10-12	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1109.03" 0614.1109.03	הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' א'	ת'	ג'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1109.04" 0614.1109.04	הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' ב'	ת'	ה'	16-18	רוזנברג	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1255.01" 0614.1255.01	מושגי יסוד במדע הלשון א'
ד"ר עמנואל אלון	סמ' א'	ש'	א'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1512.02" 0624.1512.02	העברית והלשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1512.01" 0624.1512.01	העברית והלשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2893.03" 0614.2893.03	הדרכה ביבליוגרפית לשנה א'
גב' קרן בן שושן	סמ' א'	שו"ת	ד'	12-14	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2893.04" 0614.2893.04	הדרכה בבליוגרפית לשנה א'
מר אורי מור	סמ' ב'	שו"ת	ג'	10-12	רוזנברג	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2143.01" 0614.2143.01	סמנטיקה שנה א'
ד"ר פנינה טרומר	סמ' ב'	ש'	ב'	12-14	רוזנברג	106



שנה א'
מיומנויות מסגרת 121
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1310.01" 0614.1310.01	יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמבר	סמ' א'	ש'	ב'	08-10	רוזנברג	107
			ה'	08-10	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1310.02" 0614.1310.02	יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמבר	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	רוזנברג	107
			ה'	10-12	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1310.03" 0614.1310.03	יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזון	סמ' א'	ש'	א'	10-12	רוזנברג	107
			ד'	08-10	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1310.04" 0614.1310.04	יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזון	סמ' א'	ש'	א'	12-14	רוזנברג	107
			ד'	10-12	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1310.05" 0614.1310.05	יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמבר	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	רוזנברג	107
			ה'	10-12	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1320.01" 0614.1320.01	יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומר	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1320.02" 0614.1320.02	יסודות התחביר
גב' אירנה בלנקי	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1320.03" 0614.1320.03	יסודות התחביר
ד"ר אורה עמבר	סמ' ב'	ש'	ב'	08-10	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1320.04" 0614.1320.04	יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומר	סמ' ב'	ש'	ב'	14-16	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1320.05" 0614.1320.05	יסודות התחביר
ד"ר אורה עמבר	סמ' ב'	ש'	ה'	08-10	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1330.01" 0614.1330.01	ערבית למתחילים
מר טל קיטנפלון	שנתי	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1330.02" 0614.1330.02	ערבית למתחילים
גב' עירית גטרויר	סמ' א'	ש'	ד'	16-18	רוזנברג	107
			ד'	12-14	רוזנברג	107




שנה ב'
שעורי חובה מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1831.01" 0614.1831.01	תורת ההגה
ד"ר משה פלורנטין	סמ' א'	ש'	א'	08-10	רוזנברג	106
			ג'	08-10	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1833.01" 0614.1833.01	תורת הצורות
ד"ר משה פלורנטין	סמ' ב'	ש'	א'	08-10	רוזנברג	205
			ג'	08-10	רוזנברג	002

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2106.01" 0614.2106.01	תחביר למתקדמים
ד"ר אסתר בורוכובסקי 	סמ' א'	ש'	ג'	16-18	רוזנברג	106
			ה'	10-12	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2124.01" 0614.2124.01	מושגי יסוד במדע הלשון ב'
ד"ר עמנואל אלון	סמ' ב'	ש'	א'	14-16	רוזנברג	107

לימודי עזר - מסגרת 123
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.1202.01" 0614.1202.01	ערבית למתקדמים
מר טל קיטנפלון	שנתי	ש'	ב'	18-20	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2136.01" 0614.2136.01	קריאה מודרכת בספרות חז''ל
מר אורי מור	סמ' א'	ת'	ד'	12-14	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2893.02" 0614.2893.02	הדרכה ביבליוגרפית
גב' רעיה חזון	סמ' א'	ת'	ג'	12-14	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2137.01" 0614.2137.01	קריאה מודרכת בטקסטים מימה"ב
גב' רעיה חזון	סמ' ב'	ת'	ג'	10-12	רוזנברג	107

שנה ג'
שעורי חובה מסגרת- 124
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2116.01" 0614.2116.01	ארמית מקראית
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' א'	ש'	ג'	16-18	רוזנברג	002
			ה'	16-18	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2144.01" 0614.2144.01	סמנטיקה שנים ב' -ג'
ד"ר פנינה טרומר	סמ' א'	ש'	ב'	12-14	רוזנברג	001
			ד'	10-12	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.3112.01" 0614.3112.01	תחביר לשון המקרא
ד"ר אורה עמבר	סמ' א'	ש'	א'	08-10	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2111.01" 0614.2111.01	לשון חז"ל
ד"ר חיים כהן	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	רוזנברג	106
			ד'	12-14	רוזנברג	102


שעורי בחירה - מסגרת 125
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2141.01" 0614.2141.01	לשונה של הספרות העברית החדשה - פרוזה
ד"ר תמר סוברן	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2142.01" 0614.2142.01	לשונה של הספרות העברית החדשה - שירה
ד"ר תמר סוברן	סמ' א'	ש'	ד'	18-20	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2625.01" 0614.2625.01	טקסט וקונטקסט
ד"ר תמר סוברן	סמ' ב'	ש'	ב'	18-20	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2102.01" 0614.2102.01	תחביר העברית בת זמננו
ד"ר פנינה טרומר	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	002

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2128.01" 0614.2128.01	לשון התחייה
ד"ר פנינה טרומר	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	002

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.3129.01" 0614.3129.01	מדקדקי ימה"ב
גב' רעיה חזון	סמ' ב'	ש'	ג'	12-14	רוזנברג	107

שעורי בחירה  מהמחלקה ללשונות שמיות
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1347.01" 0624.1347.01	מיון גנטי וטיפולוגיה של לשונות - פנורמי
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1160.01" 0624.1160.01	דוגמאות לשון שמיות
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	204  
			ה'	16-18	רוזנברג	204 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1101.01" 0624.1101.01	מבוא לבלשנות שמית
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	רוזנברג	209
			ה'	16-18	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1104.01" 0624.1104.01	אוגריתית
פרופ שלמה יזרעאל	סמ' ב'	שו"ת	א'	14-16	רוזנברג	104
			ד'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.4331.01" 0624.4331.01	לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	204  

סמינריונים - מסגרת  126
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2139.01" 0614.2139.01	המערך הלקסיקלי והמושגי
ד"ר תמר סוברן	שנתי	ס'	ב'	14-16	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2606.01" 0614.2606.01	סוגיות בלשון המקרא
ד"ר פנינה טרומר	שנתי	ס'	ד'	08-10	רוזנברג	204  


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.3132.01" 0614.3132.01	עיונים מורפולוגיים ומורפוסינטקטיים בעברית
ד"ר עמנואל אלון	שנתי	ס'	א'	16-18	רוזנברג	א003

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.3602.01" 0614.3602.01	המשפט הפועלי בשפה הכתובה והדבורה
ד"ר אסתר בורוכובסקי סמ' ב'	ס'	ג'	16-18	רוזנברג	204  
			ה'	10-12	רוזנברג	204 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4662.01" 0614.4662.01	סוגיות בלשון התנאים
ד"ר חיים כהן	שנתי	ס'	ד'	10-12	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.3414.01" 0614.3414.01	סוגיות לשון בעברית העתיקה
ד"ר משה פלורנטין	שנתי	ס'	א'	10-12	רוזנברג	204 







לימודי התואר השני


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4350.01" 0614.4350.01	הארמית של א"י בתקופת רומא וביזנטיון
פרופ' אברהם טל	שנתי	ס'	א'	16-18	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4627.01" 0614.4627.01	הפועל - שימושים ליטרליים ומטפוריים
ד"ר אסתר בורוכובסקי	שנתי	ס'	ג'	12-14	רוזנברג	002

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4619.01" 0614.4619.01	מלשון התנאים ללשון האמוראים
ד"ר חיים כהן	שנתי	ס'	א'	14-16	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4629.01" 0614.4629.01	סמנטיקה לקסיקלית, סמנטיקה קוגניטיבית וסמנטיקה מושגית
ד"ר תמר סוברן	שנתי	ס'	ג'	16-18	רוזנברג	207

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.4121.01" 0624.4121.01	מחקר העברית המדוברת
פרופ שלמה יזרעאל	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4622.01" 0614.4622.01	עיון בטקסטים מקבילים דבורים וכתובים
ד"ר אסתר בורוכובסקי	שנתי	ס'	ג'	14-16	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.4628.01" 0614.4628.01	עיונים לקסיקוגרפיים
ד"ר משה פלורנטין	שנתי	ס'	ג'	10-12	רוזנברג	204  




















המחלקה ללשונות שמיות

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1347.01" 0624.1347.01	מיון גנטי וטיפולוגיה של לשונות -
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1160.01" 0624.1160.01	דוגמאות לשון שמיות
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' ב'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	204  
			ה'	16-18	רוזנברג	204 

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.2102.01" 0624.2102.01	געז למתקדמים
ד"ר ברוך פודולסקי	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1107.01" 0624.1107.01	סורית למתחילים
ד"ר עדה ורטהיימר	שנתי	שו"ת	ג'	10-12	רוזנברג	ב003
			ה'	10-12	רוזנברג	ב003
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1104.01" 0624.1104.01	אוגריתית
פרופ' שלמה יזרעאל	סמ' ב'	שו"ת	א'	14-16	רוזנברג	104
			ד'	16-18	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.4121.01" 0624.4121.01	מחקר העברית המדוברת
פרופ' שלמה יזרעאל	סמ' ב'	ס'	ד'	10-14	רוזנברג	ב003

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1101.01" 0624.1101.01	מבוא לבלשנות שמית
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	רוזנברג	209
			ה'	16-18	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.4113.01" 0624.4113.01	סמינר מחלקתי
ד"ר ברוך פודולסקי	שנתי	ס'	א'	18-20	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.4331.01" 0624.4331.01	לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקי	סמ' ב'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	204  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1350.01" 0624.1350.01	אמהרית למתחילים
ד"ר   עדה ורטהיימר	שנתי	שו"ת	ב'	12-14		
			ה'	12-14	רוזנברג	ב003

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1408.01" 0624.1408.01	אכדית למתקדמים
פרופ' שלמה יזרעאל	שנתי	שו"ת	א'	16-18	רוזנברג	ב003

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.1120.01" 0623.1120.01	דקדוק א'
ד"ר ישי פלד	סמ' ב'	שו"ת	א'	08-10	ווב	102
			ד'	16-18	רוזנברג	106



HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.1120.02" 0623.1120.02	דקדוק א'
מר מאדי קבלאן	סמ' ב'	שו"ת	ג'	08-10	רוזנברג	209
			ה'	10-12	רוזנברג	209

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.1122.01" 0623.1122.01	דקדוק ב'
ד"ר ישי פלד	סמ' א'	שו"ת	א'	08-10	ווב	105
			ד'	16-18	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.1122.02" 0623.1122.02	דקדוק ב'
מר מאדי קבלאן	סמ' א'	שו"ת	ג'	08-10	ווב	105
			ה'	08-10	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1512.01" 0624.1512.01	העברית והלשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0624.1512.02" 0624.1512.02	העברית והלשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	רוזנברג	107

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.2169.01" 0623.2169.01	תולדות השפה הערבית
ד"ר נאסר בסל	סמ' א'	שו"ת	א'	14-16	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.2425.01" 0623.2425.01	ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים
ד"ר ישי פלד	סמ' ב'	שו"ת	ד'	18-20	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.2425.02" 0623.2425.02	ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים
מר מאדי קבלאן	סמ' ב'	שו"ת	ה'	08-10	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.4155.01" 0623.4155.01	מושגי יסוד בתיאוריה הדקדוקית הערבית הקלאסית
ד"ר נאסר בסל	סמ' א'	ס'	ד'	14-16	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.3520.01" 0623.3520.01	עיונים בכתבי הרמב"ם הערביים
ד"ר נאסר בסל	סמ' ב'	שו"ת	ד'	14-16	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.2501.01" 0623.2501.01	עיונים בכתבי סיבויה וזמח'שרי
ד"ר ישי פלד	סמ' א'	ס'	א'	10-12		
			ד'	18-20	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0623.4153.01" 0623.4153.01	קריאה ב"אל-אצול פי אל-נחו" לאבן אלסראג'
ד"ר ישי פלד	סמ' ב'	ס'	א'	10-12	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.1010.01" 0627.1010.01	מבוא לבלשנות  -פנורמי
ד"ר טל סילוני	סמ' א'	ש'	ה'	14-16	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.1050.01" 0627.1050.01	יסודות הבלשנות התיאורטית
	סמ' ב'	ש'	ב'	14-16	גילמן	281
			ה'	14-16	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.1120.01" 0627.1120.01	פונטיקה
גב' אביבית בן דוד	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	280
			ג'	10-12	גילמן	280

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.2002.01" 0627.2002.01	מבוא לחקר השיח
פרופ רחל גיורא	סמ' א'	פרו"ס	ב'	16-18	ווב	102
			ד'	16-18	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.2189.01" 0627.2189.01	מבוא לפרגמטיקה
פרופ מירה אריאל	סמ' ב'	פרו"ס	ב'	10-12	ווב	103
			ד'	10-12	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0627.3510.01" 0627.3510.01	מבנה העברית
פרופ רות ברמן	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	ווב	101
			ה'	10-12	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2116.01" 0614.2116.01	ארמית מקראית
ד"ר יחזקאל מוצפי	סמ' א'	ש'	ג'	16-18	רוזנברג	002
			ה'	16-18	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.2092.01" 0671.2092.01	אכדית למתחילים א'
	סמ' א'	שו"ת	א'	16-18	גילמן	221
			ד'	16-18	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0671.2093.01" 0671.2093.01	אכדית למתחילים ב'
	סמ' ב'	שו"ת	א'	12-14	גילמן	221
			ד'	12-14	גילמן	221



















עריכה לשונית

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4000.01" 0699.4000.01	סדנת הבאה לדפוס
מר שמואל פרץ	סמ' א'	סדנה	ב'	12-14	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4002.01" 0699.4002.01	פגישות עם עורכים ומתרגמים
ד"ר חיים כהן	סמ' א'	סדנה	ב'	18-20	רוזנברג	 001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4003.01" 0699.4003.01	הכרעות נורמטיביות בעריכה
ד"ר חיים כהן	סמ' א'	שו"ת	ד'	16-18	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4006.01" 0699.4006.01	סדנה לעריכה מנהלית
גב' אידית וולפה	סמ' א'	סדנה	ד'	14-16	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2141.01" 0614.2141.01	לשונה של הספרות העברית החדשה - פרוזה
ד"ר תמר סוברן	סמ' א'	ש'	ב'	16-18	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0614.2142.01" 0614.2142.01	לשונה של הספרות העברית החדשה - שירה
ד"ר תמר סוברן	סמ' א'	ש'	ד'	18-20	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4001.01" 0699.4001.01	סדנה לעריכה עיתוניאית
ד"ר אילנה ארבל	סמ' ב'	סדנה	ד'	12-14	רוזנברג	207

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4004.01" 0699.4004.01	סדנה לעריכת התרגום מאנגלית
גב' דנה אלעזר	סמ' ב'	סדנה	ב'	18-20	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4008.01" 0699.4008.01	סדנת סגנון
ד"ר תמר סוברן	סמ' ב'	סדנה	ב'	16-18	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4009.01" 0699.4009.01	סדנה לעריכה מדעית
גב' נחמה ברוך	סמ' ב'	סדנה	ב'	14-16		  

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4010.01" 0699.4010.01	הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
ד"ר חיים כהן	סמ' ב'	שו"ת	ד'	16-18	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4014.01" 0699.4014.01	סדנה לעריכת ספרות ילדים
גב' נירה הראל	סמ' ב'	סדנה	ב'	12-14	רוזנברג	207

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4016.01" 0699.4016.01	סדנה לעריכה נורמטיבית
גב' אידית וולפה	סמ' ב'	סדנה	ד'	14-16	רוזנברג	207

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0699.4017.01" 0699.4017.01	סדנה לעריכת הרדיו והטלוויזיה
גב' מיכל צימרמן	סמ' ב'	סדנה	ד'	18-20	רוזנברג	205

