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 דרישות הקורס:
נוכחות בהיקף של . ועבודת סוף שנה אמצע שנהעבודת רגיל שבועי, תהגשת ; השתתפות פעילהקריאה שוטפת ונוכחות, 

 מהשיעורים לפחות חיונית על מנת לעבור את הקורס. 70%
כמה משפטים על חומר הקריאה לאותו שיעור, שבהם תכתבו מהי, לדעתכם,  דרך אתר המודללפני כל שיעור יש להגיש 

אין . מספיק לכתוב משפט אחד או שניים, ובכל מקרה /יםהטקסטיותר / החידוש של התובנה המרכזית / הטענה החשובה ב
מטרת התרגיל אינה לסכם את הטקסטים, אלא לנסות לזקק מתוכם נקודות  לכתוב יותר מפסקה בת כמה משפטים.

 על התרגילים אין ציון מספרי אלא ציון עובר בלבד. עקרוניות.
 הציון הסופי:הרכב 

 40% -עבודת אמצע שנה 
 40% -עבודת סוף שנה 

 20% –הגשת תרגילים שבועיים השתתפות ו
 

 :יושר אקדמי
. הגשת עבודות המגישים אותןהציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים 

או העתקה אפילו , העבודה ואינם חתומים על אחריםעל ידי אנשים  שהוכנועל ידיכם עבור קורס אחר, או עבודות  שהוכנו
 .הפרה של היושר האקדמילנחשבים נקנו או  שהורדו מהאינטרנט או סיכומים קטעים בודדים מעבודותשל 

שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון במילים חדשות פרי עטו/ה  עושיםבכתיבת עבודות, כאשר 
בלשונו שימוש  אם עושיםבסוגריים).  רסוםהפהמקורי (קרי: שם המחבר ושנת  לטקסטן מראה מקום של הכותב/ת ולציי

מילים מוצגים  40 רכאות ולציין מראה מקום. ציטוטים העולים על מין , יש לשים את הציטוט בשל הטקסט המקורי עצמו
ללא מראה מקום ו/או שימוש בניסוח אחר  שמקורו בטקסטעם מראה מקום. שימוש ברעיון   (indent) בפסקה מוזחת
 .ומפרים את כללי היושר האקדמי (plagiarism) נחשבים לגניבה ספרותית, פלגיאט ,מראה מקוםו מרכאות המקורי ללא

 
 

 :רשימת קריאה לפי נושאים
 יתכנו שינויים)(
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