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  :תיאור הקורס ומטרותיו

יצירתי ומושכל תוך התייחסות לנורמות אקדמיות הנהוגות במוסדות , הקורס עוסק בטיפול בידע באופן ביקורתי
יבור וצפייה היא הבסיס לעיבוד ד, האזנה, קריאה, כתיבה, הגדרת האוריינות כתרבות חשיבה. להשכלה גבוהה

 בקורס קיימת התייחסות. בזיקה לתחום הדעת, טקסטים לצרכים אקדמיים ולצרכים תקשורתיים אחרים
כללי ל, ייחוס קפדני של תכנים לכותביהםל, מחקר תקףל, דיון ביקורתיל, דיוק בנתוניםל, ניתוח ודיון מעמיקיםל

המודעות של הלומדים את מטרות הקורס הן להגביר . י ועודכתיבה במשלב אקדמל, רישום ומתכונת מחייבים
  .שונים בעיבוד טקסטים םמיומנותלתהליכי הכתיבה והקריאה ולדרישות הטקסט העיוני ולשכלל את 

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

וכן   החומר התנסות ויישום הפרונטאלי כולללימודה. לימוד פרונטאלי ואינטראקציה מקוונת: שיטת הקורס
  . האינטראקציה המקוונת כוללת הדרכה אישית ומשובים. הוראה בקבוצות קטנות

ניית הק; מסורתיים ודיגיטאליים- מודפסים– כתיבה וקריאהתהליכי מודלים עדכניים של כרת  ה:בין הנושאים
לסוגי התייחסות למבנה מאמר ו, עריכת ראשי פרקים, תמצות, דרכים לכתיבת מאמר דרך הפקת רעיונות

) סלנג(עגה , מטבעות לשון, לעז, משמעות-דו: לשוניים-נגיעה בנושאים עיוניים; מוסכמות השיח העיוני; מאמרים
כללי הפיסוק , שיבושים מהתקשורת, שם המספר, הייתור, המילות, הסמיכות, סדר המילים במשפט, ותחליפיה

  .וכללי הכתיב חסר הניקוד
  

  :חובות הקורס
  . על הסטודנטים להיות נוכחים בכל המפגשים שייקבעו בקורס:נוכחות חובה
על הסטודנטים לקחת חלק . אתר המתוקשב במטלות בוהןפרונטאליים הבמפגשים הן  להשתתף יש :השתתפות

  .ותבכל המפגשים שנקבעים להם ובכל המטל
 מהציון והמטלה %20המטלה השנייה מהווה ,  מהציון%10המטלה הראשונה מהווה : )%70(מטלות כתיבה 

י מד, כמו כן.  בעיבוד טקסטים לצרכים שונים בזיקה לתחום הדעתיעסקוהמטלות .  מהציון30%השלישית מהווה 
  . מהציון10%והם ביחד יהוו , פעם יפורסמו באתר תרגילים

ולכתוב טקסט המשקף את על הסטודנטים לבחור אחת מהן . טענות שלוש או ארבע יינתנון במבח: )%30(מבחן 
  .ללא שימוש בחומרי עזר, המבחן סגור. מיומנויות הכתיבה שנלמדו בקורס

  
  :הנחיות לכתיבת מטלה

הוראות לפי ה, אתר הקורסלהמטלות יש להעלות את . ה ובאתר הקורסבכיתההנחיות למטלות יפורטו 
  .מפורטותה

  .רצוי יישור לשני הצדדים, 12  גודלגופן דיוויד,  או רווח כפולוחציכללי ההדפסה הם רווח של שורה 
  

  
   תכנית הקורס

  1שיעור 
  היכרות עם אתר הקורס, מבוא לנושא ולקורס

  2שיעור 
  סדר המילים במשפט, מודלים של קריאה וכתיבה, אוריינות עיונית

  3שיעור 
  עיתונאי ועיוני, נותיאמ: 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
  8ור שיע

  כתיבת פסקות שונות, סיעוף מבני
  9שיעור 
  משוב עמיתים בכתיבה, תמצות, כותרות

  13-10שיעורים 
  מפגשים קבוצתיים

  14שיעור 
  חריגות לשונית, פתיחות וסיומים
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  : אתרים המוקדשים לשפה העברית 
 

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

 
   העבריתלשוןאתר האקדמיה ל
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  מילון ממוחשב, מילים-רב
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