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  תיאור הקורס
הקורס יתבסס על שילוב בין . ם את כישורי הכתיבה המחקרית שלהםבמסגרת הקורס יחדדו הסטודנטי

במסגרת המפגשים האישיים יקבלו . דיונים בכיתה לבין עבודה עצמית בבית ומפגשים אישיים עם המרצה
  . הסטודנטים הדרכה פרטנית יותר שתתייחס למטלה אותה הגישו

אחת של כתיבה מחקרית בעזרת דוגמאות במסגרת כל יחידה נעיין בסוגה . הקורס יתחלק לשלוש יחידות
גיבוש טיעונים והצגתם באופן , מבנה כתיבה, יושם דגש על סגנון כתיבה. מספרות מחקרית בנושאים שונים

  . מוכנים ולמפגשים האישייםיש להגיע לשיעור. בהיר
ישו יחידה יגכל במהלך . יתנסו הסטודנטים בכתיבה עצמאית בסוג הכתיבה הנדון, לצד דיון בכיתה

  . הסטודנטים מטלה כתובה ויקבלו עליה הערות מהמרצה אותן יידרשו ליישם בהגשה חוזרת
  . יגרור הורדה בציון הסופיים/איחור בהגשת תרגיל

 על ושיתבסס) review essay( מאמר סקירה אותרגיל הסיכום יהיה כתיבת סקירת ספרות להצעה לתזה 
יש לקבל את אישור המרצה לנושא תרגיל . יהיו באנגליתחמישה מאמרים או ספרים שלפחות שניים מתוכם 

  . ית את תרגיל הסיכום ואת ראשי הפרקים בכיתה/ לקראת סוף הסמסטר יציג כל סטודנט.הסיכום
 מבנה הקורס

  המאמר המחקרי  .א

 ריכוז החומר וראשי פרקים  •
 טיעונים מרכזיים •
 מבוא וסיכום •
  

  :הנחיות האקדמיה ללשון עברית בנוגע לפיסוק
html.5decision/il.ac.huji.academy-hebrew://http  
  :או

  .ו"התשנ, האקדמיה ללשון עברית: ירושלים, כללי הפיסוק החדשים: לשוננו לעם, האקדמיה ללשון עברית
  )369624(הפ . כלל419Bהשאלה מוגבלת  , מדף פתוח: בספריות

  
  :בנה המבואמ

Swales' schema: http://www.languages.ait.ac.th/wur/swalesschema.pdf 
  

תיאוריה " ,היהודי המודרני מול הערבי החי בתוכו: 'מוות לערבים'ממות הערבי עד ", אור-ענת רימון
  ).2002 (20גיליון , וביקורת

  4 דלפק אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 
  

 25 גיליון ,תיאוריה וביקורת, "פנינה המשוגעת וגבולות הכרך: 'תל אביב לבשה מחשוף'", דבורה ברנשטיין
  .143-162' עמ, )2004(

  4 דלפק אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 
  

סטודנטים רוסים קוראים : אוריינטליזם במבחן ההגירה", נרתמר רפופורט ויוליה לר, פדר-עדנה לומסקי
  .119-147' עמ, )2005 (26גיליון , תיאוריה וביקורת, "מזרחיּות

  4 דלפק אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 
  

  סיכום ורשימת מקורות למאמר מדעי , מבוא,  ראשי פרקים– #1תרגיל 
 השוואת מאמרים  .ב
  איתור טענות מרכזיות •

 קורתיתקריאה בי •
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  .99-114' עמ, )1993 (3  תיאוריה וביקורת ",1948ההיסטוריה החדשה של מלחמת ", אילן פפה
  4 דלפק אולם –כתב עת בספריה למדעי החברה 

  
  .11-26' עמ, ז" תשנ:גן-רמת ,ושואה" ציונות- וסטפ", דן מכמן

  )336230(צי .פוס שמור מדעי המדינה לפי
  

   השוואת שני מאמרים– #2תרגיל 
 )review essay(ורות ומאמרי סקירה ביק  .ג
 בניית טיעונים וסיכום, מבנה: ביקורת על מאמר או ספר •
  בחירת חומר למאמר סקירה •

 בניית מאמר סקירה •
 

Haym Soloveitchik, "Responsa; Literary History and Basic Literacy - On Peter J. Haas, 
'Responsa; the Literary History of a Rabbinic Genre' (1996)." AJS Review Vol. 24, No. 2 (1999), 
pp. 343-357. 
  כתב  עת בספרייה ליהדות

  
, )2000 (10 עיונים בתקומת ישראל" ,השונות כאידיאולוגיה של סולידריות יהודית: מסת בקורת", עופר שיף

  .693-709' עמ
  כתב עת בספריה למדעי החברה

  
Beth Baron, "Review Article: A Field Matures: Recent Literature on Women in the Middle 
East," Middle Eastern Studies, Vol. 32, No. 3 (1996), pp. 172-186. 
Journal + EJournal 

 
  .ית/סטודנט מאמר סקירה על שלושה מאמרים שייבחרו על ידי ה– #3תרגיל 
שתכלול לפחות ) ירת ספרות לתזה או מאמר מדעיסק( לעבודה המסכמת היש להכין נושא וביבליוגרפי, בנוסף

 .  שלפחות שניים מתוכם באנגלית, חמישה פריטים


