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 מחלקה לספרויות זרות ובלשנות

 תכניות בספרויות זרות

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

 לימודי חטיבה בספרות אנגלית -קורסי חובה  –שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 312131.231 מבוא לסיפורת א+ב 4 - 4 4 א'+ ב'

312131.221 

 3121313.33 סדנת כתיבה אקדמית א+ב 4 - 4 4 א'+ב'

3121313143 

  1סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 . א'

בחירה של קורס אחד מבין שני  2 - 2 2 

הקורסים הבאים: מבוא לדרמה, 

 מבוא לשירה

 

312131.111 

312131.331 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

לפחות בכל אחד משאר  .1וציון ת מיומנות באנגלית, בסדנ ,כתיבה אקדמית באנגלית תבסדנציון "עובר"  31

 קורסי החובה1 

 קורסי חובה בלימודי חטיבה בספרות אנגלית –שנה ב' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

א' או ב' 

בהתאם 

לסקירות 

 הנבחרות

 1סקירות מבין  2של בחירה  8 - 8 8

 הסקירות המופיעות מטה:

 Iסקירת הספרות האנגלית -

 IIסקירת הספרות האנגלית -

 סקירת הספרות האמריקאית-

 

 

3121312133 

3121312133 

3121313133 

 3121311333 תיאוריה ספרותית א+ב 4 4 3 3 א'+ ב'

3121311313 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתף  תלמיד אשר לא השלים את 

 בסמינרים1

 לימודי חטיבה בספרות אנגלית –שנה ג' 

                                                           
אנגלית1 סטודנטים שיעברו את הבחינה בהצלחה במיומנויות כתיבה בבשיעור הראשון בסמסטר תיערך לכל הסטודנטים בחינה  1

  1מסדנת המיומנות באנגלית יקבלו פטור
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סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר

 מס' הקורס שם הקורס

  סמינר 4 - 4 4 

 (341תחומיים )תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב 
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 ותתכניות בבלשנ

 נק"ז( 82חטיבה ) -תכנית הלימודים בבלשנות 

 חטיבה בבלשנות –קורסי חובה  –שנה א' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 3121313433  2מבוא לבלשנות 4 2 3 4 א'

  מבוא לתחביר 2 3 1 2 ב'

 31213121.3 לסמנטיקהמבוא  2 3 1 2 ב'

  3סדנת מיומנות באנגלית 2 - 2 . א'

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל קורסי החובה בבלשנות1  .1וציון  בסדנת מיומנות באנגליתציון "עובר" 

 

 חטיבה בבלשנות -קורסי חובה  –שנה ב' 

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 3121312.33 תחביר א' 4 2 3 4 א'

 3121312133 סמנטיקה א' 4 2 3 4 א'

 4 2 3 4 ב'
 תחביר ב' או

 סמנטיקה ב'

31213123.3 

3121312138 

 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 מינר1בס לא השלים את קורסי החובה של שנה ב' לא יוכל לעבור לשנה ג' ואינו רשאי להשתתףאשר תלמיד 

 חטיבה בבלשנות –ג'  שנה

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 שעות

 סמינר

 מס' הקורס שם הקורס

  סמינר  - 4 4 

 

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

 4נק"ז 4קורסי בחירה בהיקף 

 (741תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

                                                           
 הקורס מבוא לבלשנות מהווה דרישת קדם למבוא לתחביר בסמסטר ב' 2
אנגלית1 סטודנטים שיעברו את הבחינה בהצלחה במיומנויות כתיבה בבשיעור הראשון בסמסטר תיערך לכל הסטודנטים בחינה  3

  1מסדנת המיומנות באנגלית יקבלו פטור
 חלק ב' של סמנטיקה, אחד מהם ייחשב לו כקורס בחירה1גם את חלק ב' של תחביר וגם את שבחר ללמוד את  תלמיד 4
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 תכניות בין-תחומיות מומלצות
 עם ספרות אנגלית: .א

היות ולימודי הספרות עוסקים בהרחבה בקשר בין חקר הספרות ובין תחומי ידע אחרים, אנו ממליצים במיוחד 

מחלקתיים הבאים, המאפשרים לסטודנטים ליישם את התובנות התיאורטיות והפרשניות  -על הצירופים הדו

 המקביל לו1 שרכשו בתחום ידע אחד גם בתחום הידע 

 נקודות כ"א( 44מחלקתית: ספרות אנגלית ופסיכולוגיה )-תכנית דו .7

 נקודות כ"א( 44מחלקתית: ספרות אנגלית ופוליטיקה וממשל )-תכנית דו .8

 נקודות כ"א( 44מחלקתית: ספרות אנגלית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )-תכנית דו .3

 ות כ"א(נקוד 44מחלקתית: ספרות אנגלית והיסטוריה )-תכנית דו .4

 נקודות כ"א( 44מחלקתית: ספרות אנגלית ופילוסופיה )-תכנית דו 31

מומלץ גם לשלב לימודי ספרות אנגלית במחלקה עם לימודים בחטיבות ותוכניות לימוד שונות הרלוונטיות 

לתחומי העניין של המסלול לספרות כמו למשל החטיבה ללימודי מגדר, החטיבה לתקשורת והחטיבה ללימודים 

 יים וגרמניים1אוסטר

 עם בלשנות: .ב

 לימודי בלשנות ומדעי המחשב

לתלמידים מצטיינים המעוניינים לשלב בין בלשנות למדעי המחשב, המחלקה מציעה שתי תכניות, באחריות 

 משותפת עם המחלקה למדעי המחשב1

ראשית וחטיבה נק"ז( וחטיבה במדעי המחשב, או מדעי המחשב כתכנית  .8ניתן ללמוד בלשנות כתכנית ראשית )

 בבלשנות1 תיאור התכנית הראשית והחטיבה במדעי המחשב נמצא בשנתון המחלקה למדעי המחשב1

 מחלקתית: בלשנות ופסיכולוגיה-תכנית דו

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים בהיבטים הקוגניטיביים של שימוש בשפה, כמו למשל רכישת שפה אצל 

 נקודות בפסיכולוגיה1 34-בבלשנות ונקודות  34ילדים1 התלמידים ילמדו 

 התכנית במדעים קוגניטיביים

תחום הבלשנות הוא חלק מאשכול התחומים המרכיבים את תכנית הלימודים במדעים קוגניטיביים1 ניתן ללמוד 

 (331מדעי המח )מחלקה מס' נק"ז או כחטיבה מורחבת בשילוב עם  34בלשנות בהיקף של 
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 הלימודי השלמה לתעודת הורא

המחלקה לספרויות זרות ובלשנות אחראית על החלק הלשוני והבלשני של תוכנית תעודת הוראה למורים לשפה 

 נק"ז1  3.8האנגלית1 המחלקה ממליצה שתלמידים המעוניינים בלימוד תעודת הוראה ילמדו תוכנית 

 תעודת ההוראה:תלמידים שילמדו את הקורסים הבאים במחלקה, יהיו פטורים מהם לאחר מכן בלימודי 

 שנתי נק' 4 מבוא לסיפורת

  נק' 2 מבוא לשירה

  נק' 2 מבוא לדרמה

  נק' 2 שורשי המסורת הספרותית המערבית

 שנתי נק' 4 כתיבה אקדמית באנגלית

 סמס' א' נק' 4 מבוא לבלשנות

  נק'  2 מבוא לסמנטיקה

  נק' 2 מבוא לפונולוגיה

 'בסמס'  נק' 2 מבוא לתחביר

  נק' 4 יישומית בלשנות

 

 

 חובה על התלמיד לקרוא בנוסף את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון

 

 


