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  תיאור הקורס ומטרותיו
יצירתי ומושכל תוך התייחסות לנורמות אקדמיות הנהוגות , הקורס עוסק בטיפול בידע באופן ביקורתי

דיבור וצפייה היא , האזנה, קריאה, כתיבה, הגדרת האוריינות כתרבות חשיבה. במוסדות להשכלה גבוהה
בקורס קיימת . בזיקה לתחום הדעת, מיים ולצרכים תקשורתיים אחריםהבסיס לעיבוד טקסטים לצרכים אקד

ייחוס קפדני של תכנים ל, מחקר תקףל, דיון ביקורתיל, דיוק בנתוניםל, ניתוח ודיון מעמיקיםל התייחסות
את מטרות הקורס הן להגביר . כתיבה במשלב אקדמי ועודל, כללי רישום ומתכונת מחייביםל, לכותביהם

 בעיבוד םמיומנותומדים לתהליכי הכתיבה והקריאה ולדרישות הטקסט העיוני ולשכלל את המודעות של הל
  .שוניםטקסטים 

. לתואר ראשון' מיועד לכלל תלמידי שנה או, ש" ש4בן , מלווה תקשוב, קורס סמסטריאליה: היקף וקהל יעד
    ).30עד (מספר המשתתפים בקורס מוגבל 

וכן   החומר התנסות ויישום הפרונטאלי כולללימודה. קציה מקוונתלימוד פרונטאלי ואינטרא: שיטת הקורס
  . האינטראקציה המקוונת כוללת הדרכה אישית ומשובים. הוראה בקבוצות קטנות

; מסורתיים ודיגיטאליים- מודפסים– כתיבה וקריאהתהליכי התוודעות למודלים עדכניים של : בין הנושאים
התייחסות למבנה מאמר , עריכת ראשי פרקים, תמצות, עיונותהקניית דרכים לכתיבת מאמר דרך הפקת ר

- דו: לשוניים-נגיעה בנושאים עיוניים; מוסכמות השיח העיוני; התמודדות עם מחסומי כתיבה; ולסוגי מאמרים
, הייתור, המילות, הסמיכות, סדר המילים במשפט, ותחליפיה) סלנג(עגה , מטבעות לשון, לעז, משמעות

  .כללי הפיסוק וכללי הכתיב חסר הניקוד,  מהתקשורתשיבושים, שם המספר
  חובות הקורס
  . על הסטודנטים להיות נוכחים בכל המפגשים שייקבעו בקורס:נוכחות חובה

 בקורס יש השתתפות במפגשים פרונטאליים ויש השתתפות במטלות דרך האתר :השתתפות מלאה
  .ם ובכל המטלותעל הסטודנטים לקחת חלק בכל המפגשים שנקבעים לה. המתוקשב

 מהציון %20המטלה השנייה מהווה ,  מהציון%10 המטלה הראשונה מהווה ):%70(מטלות כתיבה 
המטלות תעסוקנה בעיבוד טקסטים לצרכים שונים בזיקה לתחום .  מהציון30%והמטלה השלישית מהווה 

  .ן מהציו10%והם ביחד יהוו , מדי פעם יפורסמו באתר תרגילים קצרים, כמו כן. הדעת
 במבחן יצטרכו הסטודנטים להתמודד עם טענה אחת מבין שלוש או ארבע ולכתוב טקסט ):%30(מבחן 

  .ללא חומר עזר, המבחן סגור. המשקף את מיומנויות הכתיבה שנלמדו בקורס
  הנחיות לכתיבת מטלה

 את רוב יש להעלות. 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 

  היכרות עם אתר הקורס, מבוא לנושא ולקורס
  2שיעור 

  סדר המילים במשפט, התמודדות עם מחסומי כתיבה, מודלים של קריאה וכתיבה, אוריינות עיונית
  3שיעור 

  עיתונאי ועיוני, אמנותי: השוואה בין סוגי טקסטים



  4שיעור 
  הכתיב חסר הניקוד, אשכול, מוסכמות בכתיבה אקדמית

  5שיעור 
  כתיבת טענה, תקפותם בטקסטים שונים הכללים של גרייס והש–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

  13-10שיעורים 
  מפגשים קבוצתיים

  14שיעור 
  חריגות לשונית, םפתיחות וסיומי

  
  ביבליוגרפיה להרחבה והעשרה

  .איתאב בית הוצאה לאור. מילה במילה). 2000(' א, אבניאון
  )000434050 ( ס "מל תש. אבנ492.44  יעץ 

  
  .אביב-תל. החיבור האוניברסיטאי עקרונות ותרגילים). 1988(ויינבך ' ול' א, אלחנני

  )000063744 ( א "חב תשמ. אלח378.242  יעץ 
  

מכון : אביב-תל. חלקיה ודרך הגשתה :העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי ). 2002) (ואחרים(' נ, אפרתי
  .ת"מופ

  )000549189(מכון פדגוגי ומתורגמנות , בספרייה לחינוך
  

  . מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור!?מי מפחד מעבודת מחקר). 1993(' מ, בירנבוים
  )000235438 ( ג "מי תשנ. ביר378.242  וגם יעץ  מי .המדינה לפי ביר-שמור מדעי  

  
  .הוצאת כינרת: אביב-תל. ששה כובעי חשיבה) . 1996נדפס בישראל , 1985(' א, דה בונו

  )000320000 ( ו "שש תשנ.בונ- דה153.42  
  

   . מה, לשוננו לעם  ,כללי הכתיב חסר הניקוד). ד"תשנ(האקדמיה ללשון העברית 
  מכון פדגוגי ומתורגמנות,  וגם כתב עת בספרייה המרכזית) 000271087(תדפיס 

  
   . מד, לשוננו לעם, כללי הפיסוק החדשים).  ג"תשנ(האקדמיה ללשון העברית 

  מכון פדגוגי ומתורגמנות, כתב עת בספרייה המרכזית
  

  .הוצאת רכס. הצד הלשוני של המטבע). 1999(' מ, הורביץ
  )000414125 ( ט "צד תשנ. הורB408.1  הפדגוגי ובמכון ) מדף פתוח(בספרייה מרכזית 

  
  . דיונון:תל אביב.  האתגר-חיבור מדעי ). 1994(' ע, ועמית' ע, וולפה

  )000258839 ( ד "חב תשנ. וול808.066  ) יהדות שמור בדלפק הספרן(בספרייה המרכזית 
  

  .עתלית. עשרה צעדים בכתיבת עבודה מדעית). 2003('ר, וילנאי
  )000583806 ( מדף ספ /ד"עש תשס. ויל808.066378  מכון הפדגוגי בספרייה של 

  
 איסוף – עבודת המחקר –החיבור האקדמי : המדריך המלא לכתיבה אקדמית). 1999(' א, יזרעאלי
  .גן-רמת. המקורות

  בספרייה לספרות בתהליך רכישה



  .אביב-תל. ניבון עברי חדש). ז"תשנ(' ט, כהן
  )000094389 ( ט "ני תשמ. כהןB431  מכון פדגוגי ומתורגמנות , )יהדות, מוגבלת(בספרייה המרכזית 

  
  .מכללת בית ברל. סמינריון אקדמי וכתיבת עבודה סמינריונית לסטודנט). 2000(' ד, כפיר
  אין

  
, דיאלוג,  )עורך(' י, מלכין:  בתוך .השאלה כמארגנת המחשבה ומכוונת הטיעון והדיון).  1990('  י, מלכין

  . 88 - 66' עמ, ספרי אריאל: ירושלים. תרבות הדיבור וללימודי ההבעהקבצים ל
  )000120920 ( ן "קב תש. דיא808.5  ובמכון פדגוגי ) מדף פתוח(בספרייה המרכזית 

  
  . מרכז לטכנולוגיה חינוכית: אביב-תל. הזמנה לחקר). 1999(' ע, לזרסון

  )000440558 ( ס "הז תש. לזר371.30281  במכון פדגוגי 
  
  .הוצאת שוקן. עקרונות המאמר). ה"תשמ(' י, ניר

  )000018930 ( ד "עק תשמ. נירC008 במכון פדגוגי  
  

  . אביב-אוניברסיטת תל, דיונון: אביב-תל. 21 -מדריך למאה ה). 2000(' א, עידן
  )000444680 ( מד .שמור מדעי המדינה לפי עדן  

  
  .  מסדה: תל אביב.  אה ובלמידההמחקר האיכותי בהור). 1990(' נ, יהושוע-צבר בן

  )000119837 ( מח .שמור סוציולוגיה לפי צבר  
  

  .הוצאת דקל, כתיבת עבודות מחקר בחנוך הגבה). 1997(' ש, קניאל
  )000326603 ( ז "כת תשנ. קני378.242  יעץ 

  
  .אביב-תל. )ב-א(חיבור כהלכה ). ן"תש(דיבון ' וב' מ, רון

  )000143207 ( ט "חב תשמ. רוןC008ובמכון הפדגוגי ) גבלתהשאלה מו(בספרייה המרכזית   
  

  .מפרש: אביב-תל, דיאלוגים על שינוי בחינוך, פדגוגיה של שחרור). 1990 ('פ, פרירהו' א, שור
  )000117233 ( ן "פד תש. שור370.973  בספרייה לחינוך 

  
  .הד ארצי: אור יהודה. כתיבה לשם חשיבה: לכתוב דבר). 1997(' ג, שריג

  )000348018 ( ז "לכ תשנ. שרי808  בספרייה לחינוך ובמכון פדגוגי 
 
Graff, G. & Birkenstein, C. (2005). They Say / I Say, The Moves That Matter in Academic 
Writing. W. W. Norton & Company. 
808.042 GRA 2006 (  בספרייה לחינוך ואנגלית  ( 001114018
 
Elbow, P. &  Belanoff, P. (1989).   A Community of Writers.  McGraw-Hill, Inc. 
808.0427 ELB c2 (  במכון פדגוגי  ( 000305854
 
Rosenwasser, D. &  Stephen, J. (2006).Writing Analytically. Boston: Thomson 
808.042 ROS w4 (  בספרייה לחינוך  ( 001114017

  
  

  של אתרים ברשת) צומח( מבחר ממוין  -וובליוגרפיה 
  

  : מרכזי סיוע לכתיבה אקדמית
  אילן-אוניברסיטת בר, ר תמי יאיר"ד, אתר הקורס, אוריינות אקדמית

http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/ 
  



מומלץ לפנות אל הקישורים לאתרים . 'כתיבת עבודה אקדמית'כמו כן נפתח אתר של מכללת לוינסקי בנושא 
   /write/il.ac.98macam.levinsky.www://http: כתובתו. שאליהם מפנה אתר זה

  
  

  )אנגלית(מרכז סיוע לכתיבה אקדמית 
html.advise/writing/ca.utoronto.www://http  

  
  

  : בליוגראפיכללי הרישום הבי
  

/01560/resource/owl/edu.purdue.english.owl://http 
 

html.elecref/org.apastyle.www://http  
  

   -עברית 
htm.bibligraphy/tel_lib/il.ac.colman.2www://http  

  
  

  : אתרים המוקדשים לשפה העברית 
 

  אתר השפה העברית
org.ivrit-safa.www://http 

 
  אתר האקדמיה לשפה העברית

il.ac.huji.academy-hebrew://http/  
  
  מילון ממוחשב, מילים-רב

il.co.ravmilim.www://http/ 
  

  : אתרים בעלי עניין לסטודנטים בתחום התקשורת ציבורית
  

  מוזיאון אינטראקטיבי של חדשות
org.newseum.www://http  

  
  כתב עת לענייני תרבות ואקטואליה, האייל הקורא

il.co.haayal.www://http/  
  
  

  : אוריינות
  

  אגודה ישראלית לאוריינות, סקריפט
org.scriptil.www://http  

 
  
 


