
אוניברסיטת ת"א

(12:05)08/08/2022תוכנות בית השיטה תאריך:

1 עמוד:

מערכת שעות שבועית 2022/1 לתכנית לימוד לשון עברית תואר ראשון - כללי

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

08:00 - 10:0008:00 - 10:00
הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

06141404/01
שיעור ותרגיל

מר קיטנפלון טל

10:00 - 12:0010:00 - 12:00
הלשון ועשייה חינוכית

06146011/01
שיעור

ד"ר גונן עינת
כיתה: כיתה 103, בניין 56
------------------------------------

10:00 - 12:00
ארמית מקראית

06143001/01
שיעור ותרגיל

ד"ר מאסטי עמנואל
כיתה: כיתה 105, בניין 56

10:00 - 12:00
Contemporary Research1:

Academic Reading
06146003/01

שיעור
פרופ' מורגנשטרן משה

כיתה: כיתה 106, בניין 56

10:00 - 12:00
תרגיל מבוא לבלשנות: מבט

פנורמי
06271011/06

תרגיל
גב' גדרון נעמה

כיתה: כיתה 102, בניין 56

12:00 - 14:0012:00 - 14:00
לשון ימי הביניים

06143004/01
שיעור

ד"ר אריאל חנן
כיתה: כיתה 105, בניין 56

12:00 - 14:00
לשון חכמים א': דקדוק

06142437/01
שיעור ותרגיל

ד"ר אריאל חנן
כיתה: חדר 205, בניין 56

------------------------------------
12:00 - 14:00

התגבשות העברית הישראלית
החדשה

06144029/01
סמינר

ד"ר גונן עינת
כיתה: כיתה 204, בניין 56

12:00 - 14:00
מבוא לארמית בבלית

06141408/01
שיעור

פרופ' מורגנשטרן משה
כיתה: כיתה 105, בניין 56

14:00 - 16:0014:00 - 16:00
מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

06271010/01
שיעור

פרופ' מלצר אשר איה טובה
כיתה: אולם 282, בניין 46
------------------------------------

14:00 - 16:00
דקדוק לשון המקרא א': תורת

ההגה
06142160/01
שיעור ותרגיל

14:00 - 16:00
תרגיל מבוא לבלשנות: מבט

פנורמי
06271011/02

תרגיל
מר מרקו אייל

כיתה: כיתה 102, בניין 56
------------------------------------

14:00 - 16:00
תחביר למתקדמים

06146009/01
שיעור

14:00 - 16:00
ניקוד עברי

06141405/01
שיעור

גב' פלק עינב



אוניברסיטת ת"א

(12:05)08/08/2022תוכנות בית השיטה תאריך:

2 עמוד:

מערכת שעות שבועית 2022/1 לתכנית לימוד לשון עברית תואר ראשון - כללי

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

ד"ר אריאל חנן
כיתה: כיתה 105, בניין 56

ד"ר סיידון ורד
כיתה: כיתה 105, בניין 56

16:00 - 18:0016:00 - 18:00
ארמית מדוברת בת זמננו

06243001/01
שיעור

פרופ' מוצפי יחזקאל
כיתה: כיתה 107, בניין 56

16:00 - 18:00
ניקוד עברי

06141405/01
שיעור

גב' פלק עינב
------------------------------------

16:00 - 18:00
השפות השמיות: מבט השוואתי

06241001/01
שיעור

ד"ר צרקווליני לטיציה

16:00 - 18:00
קריאה בטקסטים קלאסיים: לשון

המקרא עד לשו
06141403/01

שיעור
גב' פלק עינב

------------------------------------
16:00 - 18:00

ארמית מדוברת בת זמננו
06243001/01

שיעור
פרופ' מוצפי יחזקאל

כיתה: כיתה 107, בניין 56

16:00 - 18:00
תרגיל מבוא לבלשנות: מבט

פנורמי
06271011/05

תרגיל
גב' ברוק שבותיה

כיתה: כיתה 102, בניין 56
------------------------------------

16:00 - 18:00
תחביר עברי

06141407/01
שיעור

גב' פלק עינב
------------------------------------

16:00 - 18:00
השפות השמיות: מבט השוואתי

06241001/01
שיעור

ד"ר צרקווליני לטיציה

18:00 - 20:0018:00 - 20:00
העברית ממעוף הציפור

06141402/01
שיעור

ד"ר מאסטי עמנואל
כיתה: כיתה 281, בניין 46
------------------------------------

18:00 - 20:00
דיאלקטולוגיה והשפות השמיות

החיות
06144770/01

סמינר
פרופ' מוצפי יחזקאל

כיתה: כיתה 204, בניין 56

18:00 - 20:00
טקסטים ארמיים מקומראן

06144006/01
סמינר

פרופ' מורגנשטרן משה


