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  בתיאום מראש: שעות קבלה
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  תיאור הקורס ומטרותיו

, עריכת ראשי פרקים, למידת התמצות, הקורס עוסק בהקניית דרכים לכתיבת מאמר דרך הפקת רעיונות
מטרת הקורס היא להגביר את המיומנויות של משתתפי הקורס בעיבוד . מבנה המאמר וסוגי מאמרים

  . בזיקה לתחום הדעת,  ולצרכים תקשורתיים אחריםלצרכים אקדמיים) כתיבה וקריאה(טקסטים 
מטבעות , לעז, משמעות-דו: ובהם, בקורס נלמדים נושאים נוספים הנוגעים אף הם לכתיבה עיונית, כמו כן
שיבושים , שם המספר, הייתור, המילות, הסמיכות, סדר המילים במשפט, ותחליפיה) סלנג(עגה , לשון

  .תיב חסר הניקודכללי הפיסוק וכללי הכ, מהתקשורת
  חובות הקורס
  . על הסטודנטים להיות נוכחים בכל המפגשים שייקבעו בקורס):%100(נוכחות חובה 

 בקורס יש השתתפות במפגשים פרונטאליים ויש השתתפות במטלות דרך האתר ):%100(השתתפות 
  .על הסטודנטים לקחת חלק בכל המפגשים שנקבעים להם ובכל המטלות. המתוקשב
 מהציון והמטלה %20המטלה השנייה מהווה ,  מהציון%10 המטלה הראשונה מהווה ):%70(תיבה מטלות כ

כמו . המטלות תעסוקנה בעיבוד טקסטים לצרכים שונים בזיקה לתחום הדעת.  מהציון30%השלישית מהווה 
  . מהציון10%והם ביחד יהוו , מדי פעם יפורסמו באתר תרגילים קצרים, כן

סטודנטים יצטרכו להתמודד עם טענה אחת מבין שלוש או ארבע ולכתוב טקסט  במבחן ה):%30(מבחן 
  .המבחן נעשה בחומר סגור. המשקף את מיומנויות הכתיבה שנלמדו בקורס

  הנחיות לכתיבת מטלה
 יש להעלות את רוב .והן תפורטנה בכיתה ובאתר הקורס, בכל מטלה תהיינה ציפיות שונות מן הסטודנטים

  .וגם על כך יקבלו הסטודנטים הוראות מפורטות, המטלות באתר הקורס
  .רצוי יישור לשני הצדדים, 12גופן , כתב דיוויד, כללי ההדפסה הם רווח של שורה אחת או רווח כפול

  תכנית הקורס
  נושאי השיעורים ורשימת קריאה

  'סמסטר א
  1שיעור 

  מבוא לנושא ולקורס
  2שיעור 
  סדר המילים במשפט, כתיבה חופשית, לים של קריאה וכתיבהמוד

  3שיעור 
  עיתונאי ועיוני, אמנותי: השוואה בין סוגי טקסטים

  4שיעור 
  הכתיב חסר הניקוד, אשכול, מוסכמות בכתיבה אקדמית

  5שיעור 
  כתיבת טענה,  הכללים של גרייס והשתקפותם בטקסטים שונים–עקרון שיתוף הפעולה בשיח 

  6שיעור 
  המשך כתיבת טענה, דגמים רטוריים, רכיבי מבנה: ארגון הטקסט

  7שיעור 
  קישוריות, טקסט-מטא

  8שיעור 
  כתיבת פסקות שונות, סיעוף מבני

  9שיעור 
  משוב עמיתים בכתיבה, תמצות, כותרות

  10-13שיעורים 
  מפגשים קבוצתיים

  14שיעור 
  חריגות לשונית, פתיחות וסיומים

  
והיא נעשית תוך כדי כתיבת , למידת הסטודנטים היא למידה אישית: ור לשיעורלגבי קריאת מאמרים משיע[

 כך הם רוכשים בצורה טובה את מיומנויות –ופחות תוך כדי קריאת מאמרים , מטלות שונות משיעור לשיעור



  - 2 - 

 71-271-01/ר תמי יאיר"ד

ובמפגשים בכיתה נקראים המאמרים הרלוונטיים , יש חוברת המלווה את הקורס, כמו כן. הכתיבה השונות
בחוברת הקורס נמצאים פריטים , יחד עם זאת. משום כך אין מפורטים כאן פריטים לקריאה. ו מפגשלאות

  .]ביבליוגרפיים העוזרים לסטודנט בהעמקה בחומר
  
 


