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 מזכירות אקדמית

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 קורס כתיבה אקדמית 
 קורס ייעודי לעתידים

 זתשע"
 500-5-123מס' קורס: 

 ש"ש 2מספר שעות שיעור: 

 שם המרצה: הדס חן צבר

 cheh@bgu.ac.ilדוא"ל:  

 מטרת הקורס

 הכרות עם מאפייני הכתיבה האקדמית 

 בנת הנקרא ופיתוח קריאה ביקורתיתשיפור יכולת ה 

 שיפור יכולת ההבעה שבכתב 

 מול קהל נויות עמידהמיומ שיפור 

 

 דרישות הקורס

 השתתפות פעילהחובת נוכחות ו 

 ייתכן ויתווספו חומרי קריאה( קריאת מאמרים( 

 הגשת מטלות הקורס  

 מבחן סופי 

 

 מבנה הציון

 תאריך הגשה מטלה

 )ייתכנו שינויים במהלך הסמסטר(

בציון  %

 הסופי

 10  נוכחות והשתתפות

 10  כתיבת השערת מחקר וביבליוגרפיה

 -כתיבת פסקת פתיחה ופסקת מיזוג 

 שימוש בשני מקורות  

 10 

 20  הגשת חיבור אקדמי 

 25  כתיבת מצגת אקדמית והצגתה

 25  מבחן סופי 

 100  סה"כ

 



 תכנית השיעורים

 :(20173.19.) 1 מס' מפגש

 התנסות בעמידה מול קהל. ;הקורס ודרישות הגדרת מטרות ;גי יסודהמשגת מוש 

 (:01726.3.2) 2מפגש מס' 

ניסוחו לשאלת ו דיון בבחירת נושא לעבודה אקדמית ;אקדמיההכרות עם מאפייני המחקר 

 .מחקרההשערת חשיבותה של  ;מחקר

  קריאה לשיעור:

 .23-1, של המדע לוסופיהפיספר מקורות,  (. מדע: השערות והפרכות.1977פופר, ק' )

  :(2.4.2017) 3מפגש מס' 

 .בכתיבה פסקה כאמצעי להעברת מסר

 . APA-ע"פ כללי ה  כתיבת ביבליוגרפיה ;מידע אקדמי ברשתאיתור 

 וכתיבת ביבליוגרפיה. חקרהשערת מניסוח פסקה העוסקת בהצגת מטלה ראשונה: 

 (4.20179.) 4 מפגש מס'

חילוץ טענות לשם  מסוגים שונים דרכי קריאה של מאמריםעקרונות הקריאה האקדמית: 

   .תוך דיון בייחודיות הטענה המחקרית מרכזיות מהטקסט

 קריאה לשיעור: 

-90, 1 סוציולוגיה ישראלית(. הצבא בעייני החרדים: חלום, פנטזיה ויצר הרע. 2004שטדלר, נ' )

69. 

ל 'גיוס חרדים לצבא' כביטוי למאבק החרדים, "העם" ו"צבא העם": השיח ע(. 2007שפיגל, א' )

פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים . על שימור הזהות הקולקטיבית בישראל

 .91-67, 16 בינלאומיים זהות, דת וביטחון

 (7.5.2017) 5מפגש מס' 

 .עקרונות הקריאה האקדמית -המשך 

 (20175.14.) 6מפגש מס' 

המבנים האפשריים. דגש על  /הרצאה אקדמית, תוךאקדמיעיבוד מאמרים לשם כתיבת חיבור  

 .אקדמית להרצאה אקדמית ן כתיבהבחנה ביהה

 (20175.21.) 7מפגש מס' 

 .העמידה מול קהל )פרזנטציה(עקרונות 

 (20175.28.) 8 מפגש מס'

  .להכנת מצגתעקרונות 

 (20176.4.) 9 מפגש מס'

 .בחיבור אקדמיתפקיד הפסקאות השונות ת: עקרונות הכתיבה האקדמי

 .כתיבת פסקת פתיחה ופסקת מיזוגמטלה: 

 (20176.11.) 10שיעור 

  .בחיבור אקדמי עקרונות הכתיבה האקדמית: פסקת המיזוג

 .הצגת פרזנטציות

 (20176.18.) 11שיעור 

  .)תרגול בכיתה(בחיבור אקדמי עקרונות הכתיבה האקדמית: פסקת המיזוג 

 .מטלה: הגשת חיבור אקדמי

 .נטציותהצגת פרז

 (20176.25.) 12שיעור 

 .סיכום הקורס והכנה למבחן

 


