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 שנה ב שנה ב שנה א שנה א 
 סמסטר ב' סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר א' 

8:15-
9:45 

 

 חובה: שפות
סוגיות נבחרות ברכישת 

 שפה
  דבורה דובינרד"ר 

 נ"ז) 2 –ש"ש  1(
 

 ערבית  :חובה
 ב' ביחד  -שנה א'

סוגיות בחומרי לימודים 
ובתוכניות לימודים 

 בהוראת ערבית
  הד''ר רימא בראנס

 נ"ז) 2 –ש"ש  1(
 

English: Principles of 
years) nd& 2 stRhetoric (1 

 
אהוד  -שימוש בטכנולוגיה

 רביב?
 
 
 

 
 חובה: אנגלית

PRINCIPLES OF 
RHETORIC 

 ב' ביחד –א' 
 ד"ר רייצל בק

 נ"ז) 2 –ש"ש  1(

10:00-
11:30 

 סמינריון אנגלית
Dr. Janina Kahn 
Horvitz 
Learning Difficulties 
– Diagnostic Tools 
and Teaching 
Strategies  

נ"ז) 6 –ש"ש  2(  
 סמינריון - חובה עברית 

 שנה א'-ב' ביחד 
טיפוח מיומנויות כתיבה 

ודיבור בעברית כשפה 
  שנייה 

 ד''ר יעל פויס
 נ"ז) 6 –ש"ש  2(

חובה ערבית  -סמינריון 
ב' ביחד –שנה א'  :

תפתחות האוריינות 
 בשפה הערבית 

 ד''ר בהאא מחו'ל 
 ב' ביחד -שנה א'

 נ"ז) 6 –ש"ש  2(
 

 סמינריון אנגלית
 (First & Second years 
together): 
2.   פרופ' פני אור 
Vocabulary  

 
 סמינריון - חובה עברית : 

 שנה א'-ב' ביחד 
טיפוח מיומנויות כתיבה 

ודיבור בעברית כשפה 
 שנייה 

יעל פויסד''ר   
נ"ז) 6 –ש"ש  2 ) 

 
 חובה ערבית : -סמינריון 
 ב' ביחד –שנה א' 

התפתחות האוריינות 
 בשפה הערבית 

 ד''ר בהאא מחו'ל 
 ב' ביחד -שנה א'

 נ"ז) 6 –ש"ש  2(
 

 SEMINAR סמינריון אנגלית
COURSES (First & 

Second years together):  
 (2 ש"ש – 6 נ"ז)

 
 סמינריון - חובה עברית : 

 שנה א'-ב' ביחד 
טיפוח מיומנויות כתיבה  נ

ודיבור בעברית כשפה 
 שנייה 

 ד''ר יעל פויס
 נ"ז) 6 –ש"ש  2
 

 חובה ערבית:  -סמינריון 
התפתחות האוריינות בשפה 

 הערבית 
 ד''ר בהאא מחו'ל 

 ב' ביחד -שנה א'
 נ"ז) 6 –ש"ש  2(
 
  

  סמינריון אנגלית
 SEMINAR COURSES 

(First & Second years 
together):  

 
 סמינריון - חובה עברית : 

 שנה א'-ב' ביחד 
טיפוח מיומנויות כתיבה 

ודיבור בעברית כשפה 
 שנייה 

 ד''ר יעל פויס
 נ"ז) 6 –ש"ש  2
 

 חובה ערבית:  -סמינריון 
התפתחות האוריינות 

 בשפה הערבית 
 ד''ר בהאא מחו'ל 

 ב' ביחד -שנה א'
 נ"ז) 6 –ש"ש  2(
 
 

12:00-
13:30 

 חובה: אנגלית
Poetry in the EFL 

classroom 
 ד"ר רייצל בק

 נ"ז) 2 –ש"ש  1(
 -כתיבה אקדמית 

ברק ד''ר עברית: 
 ש"ש 1 אוירבך

 
 -כתיבה אקדמית 

ד''ר רימא  ערבית:
 בראנסה 

 ש"ש 1
 

 מחקר איכותני
 ד''ר לורה סיגל 

 נ"ז) 2 –ש"ש  1(
 + תרגול מקוון

כתיבת עבודת חובה: קורס 
  אנגלית:גמר 
  דבורה דובינרד''ר 

נ"ז) 4 –ש"ש  2(  
 

כתיבת עבודת חובה: קורס 
 ערבית: גמר 

 ד''ר בהאא מח'ול 
 נ"ז) 4 –ש"ש  2(
 

כתיבת עבודת חובה: קורס 
 עברית: גמר 
  ברק אוירבךד''ר 

  נ"ז) 4 –ש"ש  2(

כתיבת עבודת חובה: קורס 
  גמר אנגלית:

  דבורה דובינרד''ר 
 
 

חובה: קורס כתיבת עבודת 
 גמר ערבית: 

 ד''ר בהאא מח'ול 
 נ"ז) 4 –ש"ש  2(
 

חובה: קורס כתיבת עבודת 
 גמר עברית: 

 ד''ר ברק אוירבך 
 נ"ז)  4 –ש"ש  2(



 
למסלול -מחקר מתקדם

 ש"ש  מילה שוורץ  2: תיזה

 
 

למסלול -מחקר מתקדם
 :תיזה

 ש"ש  מילה שוורץ 2 

14:00-
15:30 

 

 מחקר כמותי
 פרופ' מילה שוורץ

 נ"ז) 3 –ש"ש  1.5(

English prose. Etti 
Gordon 

years  nd& 2 st1
together) 
ערבית: דקדוק 
 רימא/ראויה?

 חובה עברית: 
 ב' ביחד -שנה א'

לשון השירה ככלי 
להוראת העברית 

 כשפה שנייה
 ד''ר ברק אוירבך 

 )נ"ז 2 –ש"ש  1(

 שלושת השפות: –חובה 
 שפה, חברה וחינוך
Dr. Susan Joffee 

 חובה: אנגלית
 דרכים להוראת הסיפורת, 

 ב' ביחד-א'
 ד"ר אתי גינסבורג 

 נ"ז) 2 –ש"ש  1(
 -דקדוק -ערבית

 רימא/ראויה?
 

 חובה עברית: 
 ב' ביחד -שנה א'

לשון השירה ככלי להוראת 
 העברית כשפה שנייה

 ד''ר ברק אוירבך 
 )נ"ז 2 –ש"ש  1(
 

15:45-
17:15 

 
-כתיבה אקדמית 

ד''ר דבורה  אנגלית:
 דובינר 

 ש"ש 1
 
 
 

 חובה ערבית א'+ב'
מתודיקה בהוראת 

 ית רבהשפה הע
 ד''ר רימא בראנסה

 
עברית: היבטים 

רינה בן  –פונולוגיים 
 שחר

 

 
English: Course 
Materials & 
Curriculum (with 
second years) 

 
 חובה ערבית א'+ב'

מתודיקה בהוראת השפה 
 יתרבהע

 בראנסהד''ר רימא 
 

עברית: היבטים פונולוגיים 
 רינה בן שחר –
 
 
 

 
ISSUES IN ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING 
IN ISRAEL 

 Susieמרצה:  
 
 
 
 
 
 

 חובה ערבית א'+ב'
מתודיקה בהוראת השפה 

 יתרבהע
 ד''ר רימא בראנסה

 
 

 –עברית: היבטים פונולוגיים 
 רינה בן שחר

 

 
-שנה  א' –חובה אנגלית 

 & Course Materials: ב'
Curriculum  

in English Language 
Teaching 

 סוזי יופיש, ”ש 1, 
 
 

 חובה ערבית א'+ב'
מתודיקה בהוראת השפה 

 יתרבהע
 ד''ר רימא בראנסה 

 
עברית: היבטים פונולוגיים 

 רינה בן שחר –
 

 
17:30-
19:00 

 ב' -א' –חובה אנגלית                                        
 ביחד

היבטים בלשנים בהוראת 
 אנגלית

 ד''ר דבורה דובינר 

 
 תרגיל במחקר כמותי 

 נ"ז) 1 –ש"ש  1/2( 
 
 

English: Linguistic 
Aspects (with second 
years) 
 

 
מרוכז 
 קיץ 

 –שימוש בטכנולוגיה בהוראת שפות חובה שנה ב' 
 בסמסטר א') 08.15? (מרוכז/ ב  אהוד רביב

מרוכז 
 קיץ

 לשוניים-התפתחות וחינוך ילדים דו
 רק לשנה א' –פרופ' מילה שוורץ 

 

 


