
 אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדע המדינה

 
 )71-271-02(מיומנויות בכתיבה אקדמית 

 ' ב' סמס  א. ב–) ש" ש4( סמסטריאלי –קורס חובה 
 ר יאיר תמי "ד: המרצה

 
 12:30 - 11:30' יום ד:  שעות קבלה

 108, )יהדות (410בניין :  חדר משרד' מס
 dudinoa@bezeqint.net:  ל"או דוא) נייד(טלפון 

 
 תיאור ומטרת הקורס

 . והינו מלווה תקשוב' שנה א, הקורס מיועד לכלל תלמידי התואר הראשון
לצרכים אקדמיים ) כתיבה וקריאה(להגביר את המיומנויות של משתתפי הקורס בעיבוד טקסטים : מטרה

 .בזיקה לתחום הדעת, ולצרכים תקשורתיים אחרים
, ארגון                          הטקסט, רכיבי מבנה, ם להפקת רעיונותדרכי, מאפייני השיח העיוני:  בין הנושאים
כללי הכתיב , כללי הפיסוק(סוגיות בעריכה לשונית , עריכת ראשי פרקים,  קישוריות ולכידות-רצף הטקסט 
 .עקרונות של משוב והערכה, )חסר הניקוד

 
 דרישות הקורס

 נוכחות בהרצאות ובפגישות הקבוצתיות •
  מהציון70% -מטלות כתיבה הגשת שלוש  •
  מהציון30% -עמידה במבחן הסיום  •
 

 .מטלות והודעות שוטפות יפורסמו באתר הקורס, לוח זמנים
 

 :רשימה ביבליוגרפית
 .1978חיפה  , עברית לכל רגע', אהרונוביץ ח

 )110251(עב   . אהר407B) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 
 

 .1988  דיונון:אביב-תל, יברסיטאי עקרונות ותרגיליםהחיבור האונ ,ויינבך 'ול' אלחנני א
 )63744(חב   . אלח378.242 –בספרית מדעי החברה    יעץ 

 
 ).אין ציון שנה(ירושלים , הבעה בכתב, 'בהט  ש

 )153138(הב    . בהט407.12Bובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 
 

 ).שנהאין ציון (ירושלים , למה ומדוע', בהט ש
 )142218(למ   .בהט 408.1B ובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 

 
 .ג" תשמ,דיונון: אביב-תל, עט נובע', ברוש ש

 )142380(עט   . ברו008C ובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 
 

 .1999הוצאת רכס , הצד הלשוני של המטבע, 'הורביץ מ
 )414125(צד   . הור408.1Bובמכון פדגוגי   ) רכזיתספריה מ(במדף פתוח 

 
 .ט"אביב תשל-תל, ניבים מספרים, 'הרמתי ש

 )147836(ני   . הרמ431Bובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 
 

 .1994 ,דיונון: אביב-תל,  האתגר-חיבור מדעי , עמית' וע' ע, וולפה
 )258839(חב   . וול808.066בספריה המרכזית  

 
 .ז"אביב תשנ-תל, ניבון עברי חדש', כהן ט

 )94389(ני   . כהן431Bובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 
 

 .ס"תש, ח"מט: ירושלים, הזמנה לחקר', לזרסון ע
 )440558(הז   . לזר371.30281במכון פדגוגי  



 .א"מאביב תש-תל, ילקוט תיקוני לשון', מגיד ח
 )131686(יל   . מגי483Bובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 

 
 .ה"הוצאת שוקן תשמ, עקרונות המאמר, 'ניר י

 )18930(עק   . ניר008Cבמכון הפדגוגי  
 
 .1975 ,רובינשטיין: ירושלים, )ב-א(יום -תרגילי הבעה מלשון יום, 'נצר נ* 

 )59416(תר   . נצר487B וגם בהשאלה מוגבלת   תר . נצר492.487בספרית מדעי החברה 
 
 .ה"אביב תשמ- תל,לקסיקון דביר לשיפור הלשון', סיוון ר* 

 483Bובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(לק    בהשאלה מוגבלת . סיו492.483בספרית מדעי החברה ביעץ  
 )33355(לק   .סיו

 
 .ם"אביב תש-תל, עברית כהלכה', פרץ י* 

 )146830(עב   . פרץ483Bובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(לת בהשאלה מוגב
 

  .ן" תש,הקיבוץ המאוחד: אביב-תל, )ב-א (חיבור כהלכה, דיבון' וב' רון מ
 )143207(חב   . רון008Cובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 

 
 .ד"אביב תשמ-תל, איך לכתוב חיבור', קיסילביץ ר-ריכרדסון
 )67793(אי   . ריכ008Cובמכון פדגוגי   ) ספריה מרכזית(מוגבלת בהשאלה 

 
 . 35-45 'ע, ב"ירושלים תשס,  מהדורה  חדשה-כללי הכתיב חסר הניקוד , לשוננו לעם, האקדמיה ללשון עברית* 
 )514896(הפ   . כלל419B    )ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת  

 
 . 34-13' עמ  , ד"תשנ ירושלים,  הפיסוק החדשיםכללי, לשוננו לעם, האקדמיה ללשון עברית* 

 )283241(הפ   . כלל419B   )ספריה מרכזית(בהשאלה מוגבלת 
 
 מומלץ* 
 


