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יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

תרגיל חישוב פונ תר' יסודות הסמנ סטטיסטיקה לבלשנ פסיכובלשנות: שי 08:00 
 0627402801 0627224401 0627217702 0627406702

תרגיל תרגיל שיעור שיעור 
גב' רדן נוסראלל מר איתמר ארב גב' טל נס פרופ' איה מלצר- 

 ---------------
תר' יסודות הסמנ 

 0627217703
תרגיל 

מר עמרי קיסרי 

תר' מבוא לבלשנו תר' מבוא לבלשנו תר' תחביר מתחיל תר' תחביר מתחיל תר' תחביר מתחיל 10:00 
 0627213002 0627213003 0627213004 0627101103 0627101106

תרגיל תרגיל תרגיל תרגיל תרגיל 
גב' מעיין ויסמן גב' דניאלה מגדל גב' מנדי קרטנר מר דורי שהרבני מר זיו פלוטניק 
 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

בלשנות חישובית תר' מבוא לבלשנו בלשנות חישובית יסודות הסמנטיקה סמינר פסיכובלשנ 
 0627408501 0627217701 0627409001 0627101104 0627409001

שיעור תרגיל שיעור פרו"ס סמינר 
ד"ר רוני קציר --------------- ד"ר רוני קציר פרופ' אלפרד לנד פרופ' איה מלצר- 

יסודות הסמנטיקה --------------- 
0627217701 דמיון מבני ותפי 

פרו"ס 0627415001 
פרופ' אלפרד לנד סמינר 

ד"ר אוון גרי כה 

תחביר מתחילים פונטיקה תחביר מתחילים פונטיקה רכישה טיפוסית ו 12:00 
 0627324001 0627112001 0627213001 0627112001 0627213001

שיעור שיעור שיעור שיעור סמינר 
פרופ' טל סילוני ד"ר אוון גרי כה פרופ' טל סילוני ד"ר אוון גרי כה ד"ר אירנה בוטוו 

 --------------- --------------- ---------------
ממשק הפונולוגיה תרגיל פונולוגיה ממשק הפונולוגיה 

 0627324101 0627216602 0627324101
סמינר תרגיל סמינר 

ד"ר עזר ראסין מר פיטר בראוט ד"ר עזר ראסין 
 --------------- --------------- ---------------

 Modern Syntax פסיכובלשנות: שי Modern Syntax
 0627401801 0627402801 0627401801

שיעור שיעור שיעור 
פרופ' ג'וליה הו מר חזי שבנוב פרופ' ג'וליה הו 

סמינר עיבוד תרגיל פונולוגיה תר' מבוא לבלשנו מבוא לבלשנות: מ חישוב פונולוגי 14:00 
 0627406701 0627101001 0627101102 0627216603 0627419101

סמינר תרגיל תרגיל שיעור שיעור 
ד"ר רוני קציר גב' אלונה גולוב מר אמיר מנו פרופ' איה מלצר- ד"ר עזר ראסין 
 --------------- ---------------

Academic skills רכישת שפה: גישו 
 0627407201 0627210501

שיעור שיעור 
ד"ר אוון גרי כה ד"ר עינת שיטרית 

 ---------------
סמינר עיבוד 
 0627419101

סמינר 
ד"ר רוני קציר 

קולוקוויום מחקר תר' מבוא לבלשנו חישוב פונולוגי פונולוגיה מתקדמ תרגיל בלשנות חי 16:00 
 0627409002 0627216601 0627406701 0627101105 0627414301

קולוק' תרגיל שיעור שיעור תרגיל 
פרופ' ג'וליה הו גב' ענבל קופרוס ד"ר עזר ראסין ד"ר אוון גרי כה גב' עלמה פרישוף 

 ---------------
פונולוגיה מתקדמ 

 0627216601
שיעור 

ד"ר אוון גרי כה 
 ---------------

רכישת שפה: גישו 
 0627407201

שיעור 
ד"ר עינת שיטרית 
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