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 1020001  :מספר הקורס

 יסודות הכתיבה העיונית והאקדמית :בעברית שם הקורס

 Fundamentals of Expository and Academic Writing: שם הקורס באנגלית

 ףתש" :שנה"ל

 תהילה מישור ד"ר אורי ארמן; גב'  – מורים אחראים  :צוות ההוראה

 מורדי מילר.מר 

 ללימודים הומניסטיים התוכנית :שם תוכנית הלימודים

  שש" 2שנתי; : משך והיקף הקורס

 שו"ת  : הקורס /סיווגמבנה

 נ"ז  4   :אקדמיות נקודות זכות

 ללא דרישות קדם : דרישות קדם

; 13:00-14:00; תהילה מישור: יום ד', 13:00-14:00אורי ארמן: יום ג',  :ת הקבלהומועד שע

 .  13:00-14:00מורדי מילר: יום א', 

 :צוות ההוראהפרטי קשר של 

   tehilam@shalem.ac.il  ;urierman@gmail.com ;mordymiller90@gmail.com.  

 

 :הקורסמטרות 

אקדמיים, ועל בסיסן לפתח מיומנויות מטרת הקורס לרכוש מיומנויות קריאה וניתוח של טקסטים 

 לכתיבה של טקסטים כאלה.

 

  :תיאור הקורס

האקדמית, מרמת הפסקה ועד ובמהלך הקורס נתוודע להיבטיה השונים של הכתיבה העיונית 

הסופיים של ם גיבוש רעיון לכדי טענה ועד לשלבילרמת הטיעון הכולל, מהשלבים הראשונים של 

נלמד , וסטפיתוח של טקלחלקי המאמר האקדמי וכן צורות שונות לבנייה וסגנון ועריכה. נכיר את 

בטקסטים שאנו כותבים.  םים שאנו קוראים ובהמשך להשתמש בהבטקסט את כל אלהלזהות 

בנוסף לכך ניגע בקצרה גם בסוגות עיוניות שאינן אקדמיות. הקורס יתקיים בקבוצות לימוד 

 ותרגול קטנות.
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   :הציון בקורסחובות הקורס והרכב 

  יםשיעורבהשתתפות פעילה : 

20% 

 15  בועיים, לתרגול הנושא הנלמד: ש-שבועכל כחצי עמוד כל אחת, מטלות בהיקף של 

30% 

 אינטגרציה בין מאמרים –בהיקף של שני עמודים  מטלת אמצע : 

20% 

 עבודה מחקרית קצרה –בהיקף של שישה עמודים  מטלת סיום : 

 עבודה בכתב( 25%הצעת מחקר בע"פ +  5%) 30%

 

  :60ציון עובר בקורס 

 

 

 השיעוריםפירוט 

 

 סמסטר א'

 

 פתיחה ו"מפת דרכים" –חטיבה א 

 נהלים ודרישות בקורסכרות; מהי כתיבה אקדמית; מהי למידה פעילה; יה – 1שיעור 

 בשיעור הזה? יש טקסטיםסטנלי פיש, "איך מזהים שיר כשנתקלים בו", בתוך:  :ת חובהקריא

 . 222-205(, 2012תל אביב: רסלינג, ) : אילת אטינגרגוםתר

 

 כללי הכתיבה האקדמית; : מבנה וצורההמאמר האקדמי – 2שיעור 

אלפיים: כתב עת : ישראל יובל, "מיתוס ההגליה מן הארץ: זמן יהודי וזמן נוצרי", ת חובהקריא

 . 25-9)תשס"ו(,  29 הגות וספרות, תחומי לעיון-רב

 "כללי הכתיבה המקובלים באקדמיה" )מסמך פנימי(

 

 האתיקה של כתיבה אקדמית; המאמר האקדמי: טענה, טיעון, מהלך – 3שיעור 

: ענבר רווה, "'מים שאין להם סוף': עיון משווה בשירתה של דליה רביקוביץ", ת חובהקריא

 . 389-379ח )תשס"א(, "י מחקרי ירושלים בספרות עברית

 

  ומקורות מידע עקרונות מבניים –חטיבה ב 

 היגד ופיתוחו: הִפסקה – 4שיעור 

 : מבחר פסקאות מטקסטים עיוניים שוניםת חובהקריא
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 הטענה – 5שיעור 

 )עורכים(, משה שוקד ושלמה דשן: בתוך שטראוס, "יעילותם של סמלים",-קלוד לוי: ת חובהקריא

 ,(1998 : הוצאת שוקן,ירושלים ותל אביב) גיהותרבותית: מקראה באנתרופול-החוויה הבין

133-122. 

 

חיפוש מקורות מידע: הערכת מקורות ושימוש בכלים מקוונים )הרצאת אורח של ד"ר  – 6שיעור 

 עפרון( -ליאון יעקובוביץ'

 

 השלד: קישוריות – 7שיעור 

 : ת חובהקריא

Jill Dubisch, "You Are What You Eat: Religious Aspects of the Health Food 

Movement", in Susan P. Montague and W. Arens. (eds.) The American 

Dimension: Culture Myths and Social Realities (Palo Alto, CA: Mayfield, 

1981), 115-127.  

 הטיעון – 8שיעור 

הגיגים על : קהיליות מדומיינותבנדיקט אנדרסון, מתוך  שלישימבוא ופרק : ת חובהקריא

-79, 38-31, (1999תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, ) מקורות הלאומיות ועל התפשטותה

69. 

 

 אינטגרציה בין מאמרים – 9שיעור 

היהודים בחיי העמים: סיפור לאומי או פרק בהיסטוריה ": שולמית וולקוב, ת חובהקריא

 .111-91)תשנ"ו(,  'א א,"ס ציון", משולבת

  

 )הכנה לעבודת אמצע(הטיעון: המשך  – 10שיעור 

[, תרגום: מרים קראוס, מתוך: 1903: גיאורג זימל, "העיר הגדולה וחיי הנפש" ]ת חובהקריא

(, 2007)תל אביב: רסלינג,  אורבניזם: הסוציולוגיה של העיר המודרנית ,עודד מנדה לוי )עורך(

40-23. 

 

 כיצד לגשת למטלה –חטיבה ג 

 חיפוש מקורות מידע )המשך(הבנת משימה, זיהוי מיומנויות;  – 11שיעור 

 

 הצגת מטלת האמצע; מציאת נושא: מיפוי רעיונות ומתודולוגיה – 12שיעור 

 

 משנייםשימוש במקורות  – 13שיעור 

גארב, "להיות חברים במועדון הגברים: גבריות וקפיטליזם בסרטים -רונה ברייר: ת חובהקריא

קפיטליזם ומגדר: גארב ואחרות )עורכת(, -ו'הרשת החברתית'", בתוך: רונה ברייר'מועדון קרב' 

   .329-311(, 2017)ירושלים: מכון ון ליר,  סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק

 

 סמסטר ב'

 

 העבודה  מרכיבי – ד חטיבה

לקראת כתיבת מטלת הסיום בקורס. העבודה בשיעורים תתבסס על תסייע בהכנה חטיבה זו 

 ומרים כתובים שהתלמידים יביאו.ח

)ידיעות  איך כותבים: מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית: פרקים מתוך אבי גרפונקל, קריאת עזר

 .(2018ספרים, 
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 ת הסיוםמיפוי רעיונות למטל – 14שיעור 

 

 פיתוח רעיונות; שלד – 15שיעור 

 

 (; חיפוש מקורותיתוח רעיונות; שלד )המשךפ – 16שיעור 

 

 המבוא – 17שיעור 

 תרביץ", 'סמאל ונקבתו': פירוש קהלת האבוד לר' משה די ליאון"אשר, -: אבישי ברת חובהקריא

  .566-539פ' ד' )תשע"ג(, 

 

 הסיכום; כותרות וכותרות משנה – 18שיעור 

 

 סגנון, עריכה, הגהה – 19שיעור 

 

 סוגות לא אקדמיות – ה טיבהח

 מסהה – 20שיעור 

(, 2004, תרגום: יעל רנן )תל אביב: ידיעות אחרונות, חדר משלך: וירג'יניה וולף, ת חובהקריא

34-13. 

 או: 

: נסיונותיו של מעבר לאשמה ולכפרההאפשרות להיות יהודי", מתוך -"על הכורח ואיז'אן אמרי, 

 .212-175(, 2000תל אביב: עם עובד, ) דאתרגום: יונתן ניר, אדם מובס לגבור על התבוסה

 

 ; ביקורת ספרותתפובליציסטיכתיבה  – 21שיעור 

, הארץמקבץ מאמרי ביקורת על הספר לוליטה של ולדימיר נבוקוב, מתוך : ת חובהקריא

4.4.2018. 

 או: 

 על ספרות אקדמיתנבחרת ביקורת 

 

 : דמות מובילה מעולם הכתיבה העיוניתהרצאת אורחת – 22שיעור 

 

 הצעת מחקר –ו  חטיבה

 עבודות סיום הקורס של התלמידים, לקראת הצגה בעל פה של הצעות המחקרעבודה בכיתה על 

 

 בניית הצעות מחקר בעל פה – 23שיעור 

 

 בניית הצעות מחקר בעל פההמשך  – 24שיעור 

 

 צגת הצעות מחקרה – 25שיעור 

 

 הצגת הצעות מחקר – 26שיעור 


