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 טרות הקורסמ

. הניסוח והסגנון בכתב תוך יישום של כללי הכתיבה האקדמית, דרכי ההתבטאותר ופישהקניית כלים ל
יקושרו נושאים אלה בדגש מיוחד , מאחר שהקורס מיועד לתלמידים שהלשון העברית אינה שפתם הילידית

 .עם תחומים הקשורים ברכישת עברית כשפה שנייה
 

 נושאי הקורס
, אמצעים תחביריים ורטוריים, סדר המילים במשפט, שם המספר,  כללי הכתיב חסר הניקוד,חוקי הפיסוק
 . סגנון וניסוח

 
 מבנה הקורס

תהליך הכתיבה ילּוֶוה בהקניית . רוב הקורס יהיה מתוקשב ובמהלכו יכתבו התלמידים עבודת חקר מסכמת
ן באמצעות מאגר הידע וקבוצת גישה לכלים אלה תינת. האמצעים הלשוניים הדרושים בכתיבה האקדמית

הצגת העבודות תיערך בחדר הלימוד בקמפוס . הדיון של הקורס באתר ללמידה מתוקשבת של האוניברסיטה
 .בהרכב כיתתי מלא

 
 דרישות הקורס

 )20 (%.באתר הקורס המתוקשב קבוצת הדיון בהשתתפות פעילה* 
 )20(%. רות והממצאיםההשע, מטרת העבודה:  בפני הכיתהעיקרי עבודת הגמר הצגת * 
   8: היקף הביבליוגרפיה. כולל ביבליוגרפיה,  עמודים10-8 בהקף של עבודה מסכמתהגשת * 
  )60 (%. באנגלית2מהם לכל הפחות , עזר לפחות מקורות   
 

 ם אפשריים לעבודת הסיכוםנושאי
). או עולים חדשים(הנושא המרכזי של הקורס הוא דרכי טיפולה של התקשורת בסוגיית הגירה ומהגרים 

 :כגון, התלמידים יידרשו לבחון פן אחד של נושא זה מתוך אפשרויות רבות ומגוונותלפיכך 
 ?מהן דרכי טיפולה של התקשורת בישראל בסוגיית העולים החדשים. 1
 ?כיצד משקפת התקשורת בישראל את השתלבותם של העולים בחברה הישראלית. 2
 יעים על התפתחותן של סטיגמות על קבוצות מהגרים האם אמצעי התקשורת השונים משפ. 3

 ?    שונות
 ?)העולים(מהו מקומה של התקשורת בתהליכי ההשתלבות והקליטה של המהגרים . 4
 ? כיצד הם משתקפים בפרסומות-עלייה ועולים , מהגרים, הגירה. 5
 ?מהו ייצוגם של העולים בתקשורת הכתובה. 6
 ?ים בכלי התקשורת במהלך השניםמהן התמורות בייצוגם של העול. 7
 ?האם התקשורת הישראלית מושפעת מגלי ההגירה לארץ. 8
 ?מהם דפוסי צריכת התקשורת של העולים החדשים. 9

 ? החברה הקולטתיצירת יחסי גומלין בינם לבין של המהגרים בכלי התקשורתתפקידי מהם . 10
 .  כוחה והשפעתה, מטרותיה,  מהותה-הֶמדיה הֶאתנית . 11
 ?או גורם מַבֵדל ומַנֵּכר,  כלי תורם לקליטת עלייה-המדיה האתנית . 12
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