
 גפ"ל תשלשנה"לקה לערבית חהמ לים שד והלימתוכנית  

 ם במערכת ייתכנו שינויי 
 

 
 

רות   מכינות וקורסי שֵׁ
סוג   שם הקורס  הקורס ס'  מ

 הקורס 
 שנתי /  המרצה 

 סמסטריאלי 
 הערות  נ"ז  שעות ימים ו 

ערבית  36-001-11
 למתחילים 

-ד"ר שטרית תרגיל 
 ששון 

 )פרונטלי(  14-10ג  שנתי
 )זום(   20-18ה 

 מזה"ת  -

ערבית  36-001-16
 למתחילים 

 14-12ג  שנתי שפירא גב'  תרגיל 
 18-14ה 

 ת ה"זמ -

ית ערב 36-001-18
   למתחילים

 )פרונטלי(  18-14ג  שנתי  שפירא גב'  תרגיל 
 )זום(   20-18ה 

 מזה"ת  -

ערבית  36-0005-10
   למתחילים

ד"ר מירב   תרגיל 
 קירבע-נדלר

 לשון עברית  4 10-14' ה נתיש

        
ערבית  36-009-07

 למתקדמים 
-ד"ר שטרית תרגיל 

 ששון 
 מזה"ת  4 16-14 ה ג, שנתי

ערבית  36-009-09
 למתקדמים 

,  ד"ר לביא תרגיל 
 פירא שגב' 

 זה"ת מ 4 16-14 ב, ד שנתי

        
קריאת  36-509-03

טקסטים 
היסטוריים  

 קלאסיים

-ד"ר רון הרצאה
 גלבע 

 מזה"ת מורחב 2 16-14 ד שנתי

טקסטים  36-535-01
מדיניים 
 וחברתיים

ר  ד" הרצאה
 ד פלסגוט

 ורחבמזה"ת מ 2 20-18ד  שנתי

ערבית  36-214-01
   מדוברת

 

 מורחב   ת"המז 2 18-16 ב תינש גב' שפירא  ההרצא

ערבית  36-214-02
   דוברתמ

 

  מחפוד מר ההרצא
 לוי 

 מורחב   ת"המז 2 18-16ג  שנתי

 קורסי קיץ  

 
סוג   שם הקורס  מס' הקורס 

 הקורס 
 שנתי /  המרצה 

 סמסטריאלי 
 נ"ז  שעות 

ון וד"ר  שש-ד"ר שטרית הרצאה מכינה -ערבית למתחילים 36-002-20
 עקירב-נדלר

 15  – 9 קורס קיץ 
  

 נ"ז  6

ד"ר  ששון ו-תד"ר שטרי הרצאה מכינה-ים בית למתקדמרע 36-003-20
 עקירב-נדלר

 14  – 9 קורס קיץ 
  

 נ"ז  4

 נ"ז  2   20 – 16 קורס קיץ  גב' שפירא  הרצאה ערבית מדוברת  36-217-20
   שיג ושיח בערבית 36-006-20

 )מועדון דיבייט( 
 נ"ז   2    13  – 9 קיץ קורס  בו קישק מאן איא ב'ג תרגיל

 
36-155-20 

עיונים בספרות הערבית  
 המודרנית 

 נ"ז  2   18 – 16 קורס קיץ  ששון -ד"ר שטרית מתוקשב 

תקשורת פוליטית ורשתות   36-652-20
 ת במזה"ת תיו חבר

 נ"ז  2   18 – 16 קיץ ס קור ר לביאד" מתוקשב 

 
 
 
 
 
 



 ג"פשקה לערבית לשנה"ל תחלמודים של המליית התוכנ
 

 

 
 י חובה קורס-שנה א

 נ"ז  29נ"ז ; מסלול דו ראשי לא מובנה:  27מסלול דו ראשי מובנה: ;  נ"ז 46מסלול מורחב: 

 
ג  ו ס  שם הקורס  הקורס מס'  

 הקורס 
 שנתי /  המרצה שם  

 יאלי טר סמס 
שעות   עות ימים וש 

 נ"ז ו 
 הערות 

36-135-01 
 

של  ית ערב
אמצעי  

 התקשורת א' 

 תרגיל
 

-ריתד"ר שט
 ון שש

 "ס ש 2 12-10ב  א'  סטרסמ
 נ"ז  0

 

 מיומנות 
 חובה ללא ניקוד 

ספר ערביים פטורים  -בוגרי בתי
 מקורס זה 

ערבית של   36-136-01
אמצעי  

 התקשורת ב' 

 תרגיל
 

-ד"ר שטרית
 ששון 

 "ס ש 2 12-10ב  ב'  סטרסמ
 ז נ" 0

 

 נות וממי
 וד לא ניק חובה ל 

ערביים פטורים  ספר -בוגרי בתי
 מקורס זה 

קריאת טקסטים   36-153-01
מהספרות  

 בית החדשה הער

-ד"ר שטרית הרצאה
 ששון 

 ש"ס  2 14-12ב  א'  רטססמ
 נ"ז  1

למסלול   החובסים הם הקורשני 
יש   שירא-ו מסלול הדב  ב.המורח
 משני הקורסים הללו.באחד  לבחור 

קריאה  36-154-01
ביצירותיהם של  

יים  סופרים מצר
 ניים מודר

-ד"ר שטרית הרצאה
 ששון 

 ש"ס  2 14-12 ב סמסטר ב' 
 נ"ז  1

ק הדקדו יסודות 36-107-01
 א'

 ש"ס  2 16-14ב  סמסטר א'  ד"ר כשר  הרצאה
 נ"ז  1

 חובה לתלמידי כל המסלולים 
 ( 70)ציון מעבר   

 
 ש"ס  2 16-14ב  סמסטר ב'  ד"ר כשר  הרצאה דקדוק ערבי  36-108-01

 נ"ז  1
 ים כל המסלול תלמידיחובה ל
 ( 70  בר)ציון מע 

 
 א'  ירתחב 36-202-01

 
 ש"ש 2 18-16ב  שנתי ד"ר כשר  הרצאה

 נ"ז  2
 חובה 

 ( 75)ציון מעבר 
 בשעה  ום בי יתקייםל גותר

36-123-01 
 

פרוזה קלאסית  
 קלה

 ש"ש 2 16-14ד  שנתי ד"ר כשר  ההרצא
 נ"ז  0

 מיומנות  
 ללא ניקוד חובה  

 יבליוגרפי א במבו 36-132-01
ללימודים  

 ים ערבי

-פלדר ד" הרצאה
 שפירא

 ש"ס  2 18-16ד  א'  סטרסמ
 נ"ז  1

 

קוראים חושבים   36-5555-01
: על  כותבים
 החג'

 צאהרה
 

-ד"ר פלד
 שפירא

 ש"ס  2 18-16ד  ב'  סטרסמ
 נ"ז  1

 

 יש לבחור אחת מהקבוצות 

קוראים חושבים   36-5555-02
: על  כותבים

 המרחב

  פרופ' הולצמן 

מבוא לדת   36-118-01
מושגי -האסלאם

 יסוד 

 ש"ס  2 20-18ד  סמסטר א'  פרופ' הולצמן  הרצאה
 נ"ז  1

 

מבוא לדת   36-119-01
סוגיות  -האסלאם

 מתקדמות 

 "ס ש 2 20-18ד  ר ב' סמסט פרופ' הולצמן  אההרצ
 נ"ז  1

 

תולדות  פרקים ב 36-231-01
הספרות הערבית  

 הקלאסית 

 הרצאה
 

-שטריתד"ר 
 ששון 

מתוקשב   א' טר סמס
 מלא

 ש"ס  2
 נ"ז  1

קיימו שני  מלא. יתשב  מתוק
 יים בסמסטר נטלפרומפגשים 

לדות  פרקים בתו 36-233-01
ות הערבית  הספר

 המודרנית 

-שטריתד"ר  ההרצא
 ששון 

מתוקשב   ר ב' סמסט
 מלא

 ש"ס  2
 נ"ז  1

קיימו שני  מתוקשב מלא. ית
 פרונטליים בסמסטר מפגשים 

חומר קריאה   36-547-01
 )א(נוסף 

-ד"ר פלד בחינה
 שפירא

 (כחותללא נו) נותוממי - _ סמסטר א' 
 לכל המסלולים  ודניק ללא חובה

 ( 10-205-36שימושית ב' ),  (10-113-36שימושית א' )  ם מהקורסים הבאים: ערביים פטורי   בוגרי בתי ספר 

 
 : א'לשנה  "כסה

 "ז מיומנויות ללא נ 4נ"ז +   12 -מסלול מורחב
 נ"ז  לאל מיומנויות 4  נ"ז + 12 –לא מובנה /  מסלול דו ראשי מובנה 

 מיומנויות  2+ נ"ז  12 –ל מורחב סלובמ  יםספר ערבי  בוגרי בתי



 ג"פשקה לערבית לשנה"ל תחלמודים של המליית התוכנ
 

 

 מיומנויות  2נ"ז +  12 – בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה
 

 חובה קורסי    -  ב'   שנה 
 נויות וממי  4"ז +  נ 8  -נהמוב ל דו ראשי מובנה / לאלומס, מיומנויות 4נ"ז +  8 -מורחבמסלול 

 
מס'  
 ס הקור 

 שנתי /  המרצה שם   הקורס סוג   שם הקורס 
 סמסטריאלי 

שעות   שעות ימים ו 
 נ"ז ו 

 הערות 

36-137-01 

 

ערבית של אמצעי  
 ' גהתקשורת 

 ש"ס  2 14-12 ב סמסטר א'  גלבע -ד"ר רון רגילת
 נ"ז  0

 מיומנות 
 ללא ניקוד חובה 

 ים לכלל התלמיד
36-138-01 

 

  ערבית של אמצעי
 ' דהתקשורת 

 ש"ס  2 14-12 ב ר ב' סטסמ גלבע -ד"ר רון תרגיל
 נ"ז  0

 ות נוממי
 יקוד נללא חובה 

 תלמידים לכלל ה
36-203-01 

 
 ש"ש 2 18-14ב  א' סמסטר  יוסףד"ר  הרצאה תחביר ב' 

 נ"ז  2
   בהשך חומה

   חביר א'לבוגרי ת
היסטוריים  טים טקס 36-130-01

 ספרותיים קלאסיים 
 ש"ס  4 18-14ב  ' בסמסטר  ד"ר יוסף הרצאה

 נ"ז  2
 לים מסלוכל החובה ל

  ערבית מדוברת 36-207-01
ית  ותרבות ערב

 ( מיםלמתקד)

מר מחפוד   תרגיל
 לוי

 ש"ש 2 12-10 ד שנתי
 נ"ז  0

 מיומנות 
פר  ס-. בוגרי בתידחובה ללא ניקו

 מקורס זה פטוריםערביים 
פרופ'   ההרצא ' א ותפסירקוראן  36-168-01

 לצמן הו
 ש"ס  2 14-12ד   שנתי

 נ"ז  1
 חובה 

פרופ'   הרצאה ב'  פסירות קוראן  36-169-01
 לצמן הו

 ש"ס  2 14-12ד   שנתי
 נ"ז  1

 ובה ח

-תמבוא לערבי 36-517-01
 יהודית 

-נדלרד"ר  רצאהה
 עקירב 

 ש"ס  4 18-14 ד סמסטר א' 
 נ"ז  2

 חובה 

-ד"ר פלד תרגיל בעה בכתב בערבית ה 36-210-01
 שפירא

 שש" 2 20-18ד  שנתי
 נ"ז  2

   חובה
  פטוריםפר ערביים ס-בוגרי בתי

 ס זה מקור
חומר קריאה נוסף   36-608-01

 )ב(
-ריתד"ר שט הרצאה

 ון שש
 (נוכחות ללא) מיומנות - - א' סמסטר 

 ניקוד לכל המסלולים ה ללא בוח

 ( 01-210-36)בכתב  הבעה ,(01-207-36ת ) ערבית מדובר הבאים:  רסים ר ערביים פטורים מהקו בוגרי בתי ספ

 קורסי בחירה   -שנה ב'  
 

 "זנ  4 – )משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני( סמינריון-פרו עבודות 2 –מסלול מורחב 
 נ"ז  2 –ס ת פרו"דועב  1  –בנה דו ראשי מובנה/לא מומסלול 

סוג   שם הקורס  הקורס מס'  
 הקורס 

 י / שנת המרצה שם  
סמסטריא 

 י ל 

  שעות  ת שעו ימים ו 
 נ"ז ו 

 הערות 

  מדינה בעולם-יחסי דת 36-393-01
 זמננו -המוסלמי בן

 ש"ס  4 12-8ב  סטר ב' סמ ד"ר לביא "ס פרו
 נ"ז  2

 מודרני 

 הרצאה 36-394-01

ואלכסנדר  שלמה  שדאד, 36-395-01
שליטי עולם בספרות   –

 הערבית של ימי הביניים 

 שש" 2 20-18 ב שנתי גלבע -רון "רד פרו"ס 
 ז נ" 2

 קלאסי 

 ההרצא 36-396-01

מציה בתוכנים  הטרנספור 36-288-01
ובסגנונות בספרות  

 ת בישראל הערבי

  ד"ר בוארדי פרו"ס 
 שנתי

 שש" 2 10-8ד 
 ז "נ 2

 מודרני 
 הרצאה 36-289-01

מי  בין פרטי ללאו  36-615-01
 ת סטיניבספרות הפל

ד"ר  פרו"ס 
 גוטספלד 

 שש" 2 18-16 א שנתי
 ז נ" 2

 מודרני 
 הרצאה 36-616-01
:  טיםלישדים למעב 36-261-01

 הזהות של הממלוכים 
 ףד"ר יוס פרו"ס 

 
 ש"ס  4 18-14ד  '  בסמסטר 

 נ"ז  2
 קלאסי 

 ההרצא 36-262-01
דיקטטורה בראי הרומן   36-384

 הערבי המודרני 
 ש"ס  2 12-10א  סמסטר ב'  ד"ר אלימלך ההרצא

 "ז נ 1
 

 
 

 : ב'סה"כ לשנה 
   ת ללא נ"זמיומנויו 4+   זנ" 14 -סלול מורחבמ

 מיומנויות  4נ"ז +   12 –סלול דו ראשי מובנה / לא מובנה מ 
 ות יומנוימ 3+  נ"ז 12 –מסלול מורחב ערביים בבוגרי בתי ספר 

 מיומנויות  3ז + נ" 12 – המובנלא  /נה ובו ראשי מר ערביים במסלול ד פתי סבוגרי ב
 
 



 ג"פשקה לערבית לשנה"ל תחלמודים של המליית התוכנ
 

 

 
 כ

 

 נה גש
 

 ז נ" 6ודרני( = : קלאסי/מיםונ שומים מינריונים )מתחס  3 –מסלול מורחב 

 נ"ז 4=  מודרני(/מינריונים )מתחומים שונים: קלאסיס 2 –מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה 
 

מס'  
 רס הקו 

שם   הקורס   סוג  שם הק ורס 
 ה המרצ 

 שנתי / 
 סמסטריאלי 

עות  ש ת עו ש ו ימים 
 נ"ז ו 

 ערות ה 

ד"ר  סמינריון  ערבית השירה ה 36-263-01
 בוארדי 

  14-12 ד שנתי
 שש" 4

 נ"ז  2

ולים מסלה חובה לכל)   
(צאה או כסמינריוןכהר  

 הצאהר 36-264-01

ידן  ספרות החדית' בע 36-887-01
 הדיגיטלי

  פרופ' יון ינרסמ
 הולצמן 

 שש" 2 18-16א  שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-8870-01 

 שש" 2 12-10א  שנתי ד"ר כשר  סמינריון  מסורתי ניתוח תחבירי  36-294-01
 נ"ז  2

 קלאסי 

 ההרצא 36-295-01 

ספרות המשלים   36-292-01
בית הקלאסית  הער

ר  ְוהַּ ה, ִבלַּ ִדְמנַּ ה וַּ ִלילַּ )כַּ
׳ ף, ”איגרת  ובּודַּ אסַּ

 ואחרים( בעלי החיים“ 

-ד"ר רון ן סמינריו
 בעגל

 שש" 2 18-16 ד שנתי
 ז נ" 2

 קלאסי 

 הרצאה 36-293-01 נלמד באנגלית( )

  מחבריםעיון בכתבי  36-857-01
ת הסולטאנות  מתקופ 

 הממלוכית 

 ש"ש 2 16-14 א שנתי ר יוסףד" יון סמינר
 נ"ז  2

 קלאסי 

 הרצאה 36-858-01 

הגלות בספרות   36-323-01
הערבית המודרנית: בין  

 התבוסה והחלום 

ד"ר  יון סמינר
 בוארדי 

 ש"ש 2 12-10ד   שנתי
 נ"ז  2

 רני מוד
 צאהרה 36-324-01

סיפור  ה"סוגת  36-962-01
ה  וביטויי הקצרצר"

בספרות הערבית  
 נית רדהמו

 ד"ר יון סמינר
 גוטספלד 

 ש"ש 2 16-14 ד שנתי
 נ"ז  2

 מודרני 
 הרצאה 36-963-01

  –ים למקרא נפנים שו 36-397-01
עיון בפרשנות המקרא  
בערבית היהודית בימי  

 הביניים 

-ד"ר נדלר נריון סמי
 עקירב 

 שש" 2 10-8ד  שנתי
 נ"ז  2

 לאסי ק

 הרצאה 01-398-36 

   ת ללא נ"זומיומנוי  4נ"ז +   14 -סלול מורחבמ 
 מיומנויות  4נ"ז +   12 –שי מובנה / לא מובנה מסלול דו רא 

 ות יומנוימ 3נ"ז +  12 –מסלול מורחב ערביים בבוגרי בתי ספר 
 נויות מיומ 3ז + נ" 12 – המובנלא  /נה ובו ראשי מר ערביים במסלול ד פבוגרי בתי ס

 



 ג"פשקה לערבית לשנה"ל תחלמודים של המליית התוכנ
 

 

 תקדמים תארים מ 
 

 נ"ז  14זה: ל עם תימסלו

 נ"ז  24: בלי תיזהסלול מ
 

מס'  
 רס הקו 

שם   הקורס   סוג  שם הק ורס 
 ה המרצ 

 שנתי / 
 סמסטריאלי 

עות  ש ת עו ש ו ימים 
 נ"ז ו 

 ערות ה 

ידן  ספרות החדית' בע 36-887-01
 יטליהדיג

  פרופ' ינריון סמ
 ן הולצמ

 שש" 2 18-16א  שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 
 הרצאה 36-8870-01 

 שש" 2 20-18ד  תישנ ד"ר כשר  סמינריון  מסורתי ניתוח תחבירי  36-294-01
 נ"ז  2

 קלאסי 

 ההרצא 36-295-01 

ספרות המשלים   36-292-01
הערבית הקלאסית  
ְוהַּ  ה, ִבלַּ ִדְמנַּ ה וַּ ִלילַּ ר )כַּ

ף, ”איגרת  וב ׳אסַּ ּודַּ
 לי החיים“ ואחרים( בע

-ד"ר רון ן סמינריו
 בעגל

 שש" 2 18-16 ד שנתי
 ז נ" 2

 קלאסי 

 הרצאה 36-293-01 נלמד באנגלית( )

עיון בכתבי   36-857-01
ת  נים מתקופהיסטוריו

 הסולטאנות הממלוכית 

 ש"ש 2 16-14א  שנתי ר יוסףד" יון סמינר
 נ"ז  2

 קלאסי 

 הרצאה 36-858-01 

ות בספרות  הגל 36-323-01
הערבית המודרנית: בין  

 התבוסה והחלום 

ד"ר  יון סמינר
 בוארדי 

 ש"ש 2 12-10ד   שנתי
 נ"ז  2

 רני מוד
 צאהרה 36-324-01

סיפור  ה"סוגת  36-962-01
ה  וביטויי הקצרצר"

בספרות הערבית  
 נית רדהמו

 ד"ר יון סמינר
 גוטספלד 

 ש"ש 2 16-14 ד שנתי
 נ"ז  2

 י מודרנ
 הרצאה 36-963-01

פרופ'   נריון סמי לי עיונים בכתבי אלגזא 36-742-01
 מוב רהאב

 שש" 2 14-12 ד שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 

 ההרצא 36-743-01 

  –ים למקרא נפנים שו 36-397-01
עיון בפרשנות המקרא  
בערבית היהודית בימי  

 הביניים 

-ד"ר נדלר נריון סמי
 עקירב 

 ש"ש 2 10-8ד  שנתי
 נ"ז  2

 קלאסי 

 הרצאה 10-398-36 

 


