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 המחלקה לספרויות זרות ובלשנות

 (231סימן מחשב  )

 

 מטרת הלימודים

בשני , הלימודים במחלקה. או בבלשנות/ו בספרות אנגלית ידע רחב ומעמיק הקנייתמטרת הלימודים היא 

ת או ואו בלשנאנגלית ספרות  תלתלמיד ניתנת האפשרות לבחור במגמ 1.מתקיימים בשפה האנגלית, התחומים

  .שולבבמסלול מ

בעיקר ספרות בריטית וספרות , מתמקדים בטקסטים שנכתבו בשפה האנגלית הלימודים במגמת הספרות

מטרת הלימודים היא לפתח הכרות מעמיקה עם תולדות הספרות האנגלית לדורותיה ולהקנות . אמריקאית

תחומיים -הלימודים מדגישים את הקשרים הבין. לסטודנטים גישות שונות לניתוח והבנת הטקסט הספרותי

ומתחקים אחר נקודות ההשקה בין לימודי הספרות ובין לימודי , בין חקר הספרות לבין תחומי ידע אחרים

, לימודים פוסטקולוניאליים, לימודי מגדר, אנתרופולוגיה, פוליטיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, היסטוריה

הלימודים , כתבה בשפה האנגליתבמקביל להתמקדות בספרות שנ. לימודי תרבות ולימודים קוגניטיביים

, את תהליכי הייצור של טקסטים ספרותיים והפצתם, בוחנים את יחסי הגומלין בין מסורות ספרותיות שונות

 .ואת הזיקה המורכבת בין הספרות לבין היבטים אחרים של היצירה האנושית

שפטים ומבינים יוצרים מ, למרות שכולנו משתמשים בשפה. הבלשנות היא מדע העוסק בחקר השפה

איך יכולות תנודות באוויר או . אנו יודעים מעט מאד על הדרך בה השפה פועלת, משפטים שאחרים אומרים

הבלשנות המודרנית מקבלת את טענתו של דקארט ? רגשות, מחשבות, שרבוטים על גבי הנייר להביע רעיונות

ורואה את חקר השפה כאמצעי , ישהשפה היא הסימן המובהק ביותר להימצאותה של מחשבה במוח האנוש

מטרת לימודי הבלשנות היא להקנות לסטודנט ידע בתחום הבלשנות התיאורטית והמיושמת . להבנת החשיבה

יסציפלינריים כגון דותחומים אינטר, בלשנות מיושמת, פונולוגיה, סמנטיקה, תחביר: בנושאים הבאים

 .ת חישוביתנוירו בלשנות ובלשנו, רכישת לשון, פסיכולינגויסטיקה

 

 

 (ז"נק 82)חטיבה  -תכנית הלימודים בספרות אנגלית 

 .י וועדת קבלה"אשר תיבדק ע, דרושה שליטה טובה בשפה האנגלית

 בספרות אנגליתלימודי חטיבה  -קורסי חובה  –' שנה א

כ "סה סמסטר
 נקודות

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה

 231.2.2302 מבוא לסיפורת 4 0 4 4 'ב+ 'א
231.2.2032 

                                                           
הפטור יעודכן בתנאי  . פטור מלימודי האנגלית הנדרשים באוניברסיטה, תלמיד הלומד במחלקה בכל תכניות הלימודים המוצעות .2

 . כל חובותיו לתואר במחלקהשהתלמיד סיים את 
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בחירה של  1 0 1 1 
קורס אחד מבין 
שני הקורסים 

מבוא : הבאים
מבוא , לדרמה

 לשירה

231.2.2232 

 231.2.0232 1 0 1 1 'א

-  4 4 'ב+'א סדנת כתיבה  4
 אקדמית

231.2.2032 

231.2.2242 

 'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א

 .בכל אחד משאר קורסי החובהלפחות  20בסדנה לכתיבה אקדמית וציון " עובר"ציון 

 בספרות אנגלית לימודי חטיבהקורסי חובה ב –' שנה ב

' או ב' א
בהתאם 

לסקירות 
 הנבחרות

 1בחירה של  8 - 8 8
 3סקירות מבין 
הסקירות 
המופיעות 

 :2מטה
סקירת הספרות 

 Iהאנגלית 
סקירת הספרות 

 IIהאנגלית 
סקירת הספרות 

 האמריקאית

 

 

 

231.2.1332 

231.2.1332 

231.2.2332 

תיאוריה  4 4 8 3 'ב+ 'א
 ספרותית

231.2.3232 
231.2.3222 

 4 4  -   קורס בחירה 4

 

 בספרות אנגלית לימודי חטיבה –' שנה ג

  סמינר 4 - 4 4 'ב+ 'א

 (242)תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים 
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 (ז"נק 82)חטיבה  -דים בבלשנות תכנית הלימו 

 

 חטיבה בבלשנות – 3קורסי חובה – 'שנה א

כ "סה סמסטר
 נקודות

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה

מבוא לבלשנות  4 1 3 4 'א
 4ותחביר

231.2.2422 

מבוא  1 2 3 1 'ב
 לפונולוגיה

231.2.0312 

מבוא  1 2 3 1 'ב
 לסמנטיקה

231.2.1302 

 

 חטיבה בבלשנות - 5קורסי חובה –' ב שנה

כ "סה סמסטר
 נקודות

 הקורס' מס שם הקורס שעות שעות תרגול כ שעות"סה

 'תחביר א 4 1 3 4 'א
 

231.2.1032 
 

 231.2.1202 'תחביר ב 4 1 3 4 'ב

 231.2.1232 'סמנטיקה א 4 1 3 4 'א

  4 1 3 4 'ב
 'סמנטיקה ב

 
231.2.1238 

 

 תחטיבה בבלשנו –' שנה ג

  סמינר    4 

 

 :  'ג -'כ קורסי בחירה הנדרשים בשנים א"סה

 6ז"נק 4קורסי בחירה בהיקף 

 
                                                           

 .לפחות בכל קורסי החובה בבלשנות 20ציון : 'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א 3
רכישת -ולקורס מבוא למדע קוגניטיבי' ת קדם לקורסי המבוא בבלשנות בסמסטר בהקורס מבוא לבלשנות ותחביר מהווה דריש  4

 . שפה
שינויים בקורסי החובה יתאפשרו רק באישור וועדת . 'ותחביר א' ב+'סמנטיקה א או' וסמנטיקה א' ב+'תחביר א: נקודות חובה 21 5

 .הוראה מחלקתית
 .אחד מהם ייחשב לו כקורס בחירה, של סמנטיקה' חלק ב גם אתשל תחביר ו' חלק בגם את שבחר ללמוד את  תלמיד 6
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 (741)תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 חובה על התלמיד לקרוא בנוסף את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון       

 


