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ל קה  ת המחל ספרו ו ת  ו תבלשנ  אנגלי

 

 ד"ר גבי דנון ראש המחלקה:

 ג' פרל, ס' רוטשטיין'ו' קולברנר, פרופסור:

 מ' שולק ,לוטם-ש' ערמון ,מ' קרמר, א' פלנברג פרופסור חבר:

 שחר, ל' לקס-ששון, מ' בן-, י' גרינברג, ג' וידמןא' בלומברג מרצה בכיר:

 , ק' גלאטי' שפירא, ד' פלדמן מרצה:

 http://english.biu.ac.il כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:

 English.dept@mail.biu.ac.il דואר אלקטרוני:

 5318236/8 טלפון:

 7384026 פקס:

 מישי במהלך שעות העבודה ח-ראשון שעות קבלה:
 

 .ספרותו : בלשנותלתואר ראשון המחלקה מציעה לסטודנטים שתי מגמות
 

בלשנות. בין הקורסים קורסים -ופסיכו בלשנות שימושית,, : בלשנות תיאורטיתעיקריים תחומים לושהקורסים בשניתנים  במגמה לבלשנות
, לשוניות-לשוניות, רב-, הפרעות בשפה, דוסוציולינגויסטיקה, , פסיכולינגויסטיקהרכישת תחביר ,פונולוגיהבתחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה, 

 בלשנות קשרים הדוקים עם התכנית במדעי המוח.ל. למגמה עודושיטות מחקר בבלשנות, מבדקים לשוניים, נוירולוגיה קוגניטיבית בבלשנות 
 

והאמריקאית ובהקשרן האינטלקטואלי מטרת המחלקה היא להעניק לסטודנטים ידע בסיסי בתולדות הספרות האנגלית  במגמה לספרות
 יישם שיטות חדישות בניתוח יצירות ובביקורת ספרותית.הסטודנטים ל להכשיר. כמו כן, נועדה התכנית והתרבותי

 
(בשילוב לאנגלית  כמוריםבספרות ובבלשנות, באופן עצמאי כחוקרים  עבודהסטודנטים (בתום הלימודים האוניברסיטאיים) ל מכינההמחלקה 

 ובכל מקצוע הדורש כישורים באנגלית, ניתוח וחשיבה ביקורתית.ימודים לתעודת הוראה בביה"ס לחינוך), עם ל
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ן  תואר ראשו

 תנאי קבלה לתואר ראשון
 

ממוצע ציוני הבגרות באנגלית במבחן הפסיכומטרי והציון הבאים: הציון הכללי ו נעשית על סמך הנתוניםקבלת סטודנטים למחלקה לאנגלית 
 ציון באנגלית במבחני הבגרות. וה

 
  א'.המשך הלימודים בכל המסלולים מותנה בציוני סוף שנה 

 
 אישור המשרד לקבלת תלמידים, בהתאם לצורכי המחלקה.וב מעבר ממסלול למסלול בתוך המחלקה מותנה באישור ראש המחלקה

 
 ניתן להירשם לתעודת הוראה במחלקה לחינוך החל משנה ב'. : כל המסלולים מתאימים למעוניינים בתעודת הוראה.לימודים לתעודת הוראה

 
  מסלולים לקראת התואר הראשון: 12המחלקה מציעה 

 בלשנות מורחב   .א

 תואר בדגש על בלשנות המשלב קורסי ליבה בספרות -בלשנות מורחב ביחד עם ספרות .ב

 בלשנות דו ראשי מובנה תוך מחלקתי (עם ספרות דו ראשי מובנה)  .ג

 המסלול לדוברי עברית-שי מובנה עם המחלקה לתרבות צרפתבלשנות דו רא .ד

 עם מדעי המוח -בלשנות דו ראשי מובנה .ה

 בלשנות דו ראשי לא מובנה .ו

 ספרות מורחב  .ז

 תואר בדגש על ספרות המשלב קורסי ליבה בבלשנות -ספרות מורחב ביחד עם בלשנות .ח

 ראשי מובנה ) -תוך מחלקתי (עם בלשנות דו ספרות דו ראשי מובנה .ט

 עם המחלקה לתקשורת (באנגלית)-רות דו ראשי מובנהספ .י

 עם ספרות משווה -ספרות דו ראשי מובנה .יא

 ביחד עם המחלקה לתרבות צרפת (כל המסלולים) -ספרות דו ראשי מובנה .יב

 ספרות דו ראשי לא מובנה  .יג

 

 

 הערות
 
 .תואר מורחב משחרר סטודנטים מהתמחות במחלקה נוספת .1
 .המחלקה הנוספת שאין ימי לימוד או שעות שחופפים עם המחלקה מומלץ לבדוק עםלא מובנה במסלול ה .2
 חובה שנה א'. לפחות בקורסי 67לשנה ב' יש לקבל ציון בקורסים בבלשנות על מנת להמשיך בלימודים  .3
 .65חובה "כתיבה אקדמאית" וביתר קורסי חובה שנה ב'  לפחות בקורס 67יש לקבל ציון  בספרות .4
 מסמסטר ב' בשנה ב'. בשנה ב' מומלץ לקחת יותר קורסי בחירה מאשר סמינריונים.בבלשנות ניתן להתחיל לקחת סמינריונים  .5
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 37102מסלול  - מורחב בלשנות - אנגלית

 37000003בלשנות מורחב רגיל 
 (מסלול) שעות שנתיות מחוץ למחלקה 4 -שעות שנתיות בבלשנות ו 42על הסטודנט לצבור 

 
 שנה א' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
     1 2 מבוא לחקר הלשון 37184
     1 2 פונטיקה ופונולוגיה 37286
     1 2 תחביר 37287
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 סמנטיקה 37289

 
 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 שיטות מחקר בבלשנות 37517
 ,37184,37287 קדם  1 2 פסיכולינגויסטיקה 37522

37289 
 סמנטיקה, תחבירמבוא לחקר הלשון, 

 
 ש"ש   4 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה מתוך קבוצה 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 14 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה  37500

 פסיכובלשנית התפתחות
 תחבירמבוא לחקר הלשון,  37184,37287 קדם   2

 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם   2 סוציולינגויסטיקה 37529
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם   2 התהוות ואבולוציה של שפה 37541
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 6 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
 תחביר 37287 קדם 2   חקר כמותי בתחביר 37892
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום 37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד  379000
 ותפקודים ניהוליים

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900

ופרגמטיקה של מבנים הרגישים 
 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 סמנטיקה למתקדמים 589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\פונטיקה ופונולוגיה 37286/37584 קדם 2  

 
 .החובה של שנה א' לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון  *
 
 

 37000004בלשנות מורחב עם ספרות 
 בספרותשנתיות שעות  16 -שעות שנתיות בבלשנות ו 30על הסטודנט לצבור 

 
 שנה א' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      I 2כתיבה אקדמית  37106
 Iכתיבה אקדמית  37106 קדם   II 2כתיבה אקדמית  37107
     1 2 מבוא לחקר הלשון 37184
     1 2 פונטיקה ופונולוגיה 37286
     1 2 תחביר 37287
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 סמנטיקה 37289
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 ש"ש 2(ספרות) שנה א' בחירה אחד משניים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 מבוא לסיפורת 37190
      2 מבוא לשירה 37194

 
 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי תנאיקוד  סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 שיטות מחקר בבלשנות 37517
 ,37184,37287 קדם  1 2 פסיכולינגויסטיקה 37522

37289 
 סמנטיקה, תחבירמבוא לחקר הלשון, 

 
 ש"ש   4 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה מתוך קבוצה (בלשנות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 4–שנה ב' ומעלה קורסי בחירה (בלשנות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה  37500

 פסיכובלשנית התפתחות
 תחבירמבוא לחקר הלשון,  37184,37287 קדם   2

 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם   2 סוציולינגויסטיקה 37529
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם   2 התהוות ואבולוציה של שפה 37541
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה סמינריונים (בלשנות)

 שם נושא תנאי תנאיקוד  סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
 תחביר 37287 קדם 2   חקר כמותי בתחביר 37892
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום 37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד  379000
 ותפקודים ניהוליים

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900

ופרגמטיקה של מבנים הרגישים 
 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 סמנטיקה למתקדמים 589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\ופונולוגיהפונטיקה  37286/37584 קדם 2  

 
 ש"ש   6 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה מתוך קבוצה  (ספרות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 ספרות הרנסנס 37206
      I 2ספרות אמריקנית  37252
      II 2ספרות אמריקנית  37253
  18-ספרות בריטית של המאות ה 37303

 19-וה
2      

      2 שייקספיר 37314
 

 ש"ש 2–שנה ב' ומעלה קורסי בחירה (ספרות) 
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 אמריקנית-ספרות אפרו 37671
      2 ספרות ואמנות חזותית 37676
      2 רטוריקה, שכנוע ותקשורת 37679

 
 ש"ש 2 –שנה ב' ומעלה סמינריונים (ספרות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
    2   כתיבה יוצרת 37451
לקרוא כמו שרלוק הולמס: על ספרות  374000

 בלשית ופרשנות ספרותית
  2    

    2   ולמידה בספרות האנגליתעל לימוד  374100
    2   שייקספיר ותרבות פופולרית 37703
    2   קריאה מראש 37704
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    2   ט.ס. אליוט 37716
אגואיזם ואלטרואיזם בספרות  37723

 ויקטוריאנית
  2    

    2   אמנות התרגום הספרותי 37726
    2   כתיבה אוטוביוגרפית 37792
    2   יהודית אמריקניתספרות  37797

 
 37194או  37190לפחות בקורסים  65וציון  37289, 37287, 37286, 37184, 37107, 37106ם לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון * 
 
 

 37252מסלול  -מובנה  ראשי-דובלשנות  - אנגלית
 

  בבלשנותשעות שנתיות  26על הסטודנט לצבור 
 

 שנה א' חובה
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
     1 2 מבוא לחקר הלשון 37184
     1 2 תחביר 37287
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 סמנטיקה 37289

 
 שנה ב' חובה

 תנאי שם נושא קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 ,37184,37287 קדם  1 2 פסיכולינגויסטיקה 37522

37289 
 סמנטיקה, תחבירמבוא לחקר הלשון, 

 
 ש"ש   2 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה מתוך קבוצה 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 8 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה  37500

 פסיכובלשנית התפתחות
 תחבירמבוא לחקר הלשון,  37184,37287 קדם   2

 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם   2 סוציולינגויסטיקה 37529
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם   2 התהוות ואבולוציה של שפה 37541
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
 תחביר 37287 קדם 2   בתחבירחקר כמותי  37892
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום 37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד  379000
 ותפקודים ניהוליים

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900

ופרגמטיקה של מבנים הרגישים 
 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 סמנטיקה למתקדמים 589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\פונטיקה ופונולוגיה 37286/37584 קדם 2  

 
 .החובה של שנה א' לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון  *
 

  



 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
 
 

 6 

 
 37253מסלול  - מובנה עם מדעי המוח ראשי-דובלשנות  - אנגלית

 
 בבלשנותשעות שנתיות  26על הסטודנט לצבור 

 
 ש"ש 6ש"ש מכסימום  3מינימום  - 1קורסים בסיסיים  

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
     1 2 מבוא לחקר הלשון 37184
     1 2 פונטיקה ופונולוגיה 37286

 
 ש"ש 6ש"ש מכסימום  2מינימום  - 2קורסים בסיסיים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
     1 2 תחביר 37287
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 סמנטיקה 37289
      2 סמנטיקה 37987

 
 ש"ש 3ש"ש מכסימום  2מינימום  –שנה ב' בחירה אחד משניים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 ,37184,37287 קדם  1 2 פסיכולינגויסטיקה 37522

37289 
 סמנטיקה, תחבירמבוא לחקר הלשון, 

      2 פסיכולינגויסטיקה ושיטות מחקר 37922
 

 ש"ש   4 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה מתוך קבוצה 
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 2 – שנה ב' ומעלה סמינר תיאורטי

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 תחביר 37287 קדם 2   חקר כמותי בתחביר 37892
נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900

ופרגמטיקה של מבנים הרגישים 
 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 סמנטיקה למתקדמים 589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\פונטיקה ופונולוגיה 37286/37584 קדם 2  

 
 ש"ש 2 – שנה ב' ומעלה סמינר יישומי

 שם נושא תנאי קוד תנאי תנאיסוג  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד  379000

 ותפקודים ניהוליים
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   ספציפית: תיאוריה ויישוםלקות שפה  37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 
 ש"ש 14מכסימום  –שנה ב' ומעלה קורסים וסמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה  37500

 פסיכובלשנית התפתחות
 תחבירמבוא לחקר הלשון,  37184,37287 קדם   2

 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם   2 סוציולינגויסטיקה 37529
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם   2 התהוות ואבולוציה של שפה 37541
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
 תחביר 37287 קדם 2   חקר כמותי בתחביר 37892
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום 37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה ליקויי  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד  379000
 ותפקודים ניהוליים

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
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נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900
של מבנים הרגישים  ופרגמטיקה

 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 סמנטיקה למתקדמים 589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\פונטיקה ופונולוגיה 37286/37584 קדם 2  

 
 

 37262מסלול  -לא מובנה  ראשי-דובלשנות  - אנגלית
 

 בבלשנותשעות שנתיות  28על הסטודנט לצבור 
 

 שנה א' חובה
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
     1 2 מבוא לחקר הלשון 37184
     1 2 תחביר 37287
 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם  1 2 סמנטיקה 37289

 
 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 ,37184,37287 קדם  1 2 פסיכולינגויסטיקה 37522

37289 
 סמנטיקה, תחבירמבוא לחקר הלשון, 

 
 ש"ש   2 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה מתוך קבוצה 

 תנאישם נושא  קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה למתקדמים 37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 10 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 

 שם נושא תנאי תנאיקוד  סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה  37500

 פסיכובלשנית התפתחות
 תחבירמבוא לחקר הלשון,  37184,37287 קדם   2

 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם   2 סוציולינגויסטיקה 37529
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם   2 התהוות ואבולוציה של שפה 37541
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
 תחביר 37287 קדם 2   חקר כמותי בתחביר 37892
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום 37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה ליקויי  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד  379000
 ותפקודים ניהוליים

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900

של מבנים הרגישים  ופרגמטיקה
 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 סמנטיקה למתקדמים 589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\פונטיקה ופונולוגיה 37286/37584 קדם 2  

 
 .החובה של שנה א' לפחות בקורסי 67ציון  על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל *
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 37101מסלול  -מורחב  ספרות - אנגלית
 
 

 37000001ספרות מורחב רגיל 
 (מסלול) שעות שנתיות מחוץ למחלקה 6 -וספרות שעות שנתיות ב 40על הסטודנט לצבור 

 
 שנה א' חובה

 נושא תנאישם  קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      I 2כתיבה אקדמית  37106
      II 2כתיבה אקדמית  37107
      2 מבוא לסיפורת 37190
      I 2רקע היסטורי לספרות  37191
      II 2רקע היסטורי לספרות  37192
      2 מבוא לשירה 37194

 
 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי תנאי קוד סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 ספרות הרנסנס 37206
      I 2ספרות אמריקנית  37252
      II 2ספרות אמריקנית  37253
  18-ספרות בריטית של המאות ה 37303

 19-וה
2      

      2 שייקספיר 37314
 

 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 
 שם נושא תנאי קוד תנאי תנאי סוג סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 אמריקנית-ספרות אפרו 37671
      2 ספרות ואמנות חזותית 37676
      2 רטוריקה, שכנוע ותקשורת 37679

 
 ש"ש 14 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
    2   כתיבה יוצרת 37451
לקרוא כמו שרלוק הולמס: על ספרות  374000

 בלשית ופרשנות ספרותית
  2    

    2   על לימוד ולמידה בספרות האנגלית 374100
    2   שייקספיר ותרבות פופולרית 37703
    2   קריאה מראש 37704
    2   ט.ס. אליוט 37716
אגואיזם ואלטרואיזם בספרות  37723

 ויקטוריאנית
  2    

    2   אמנות התרגום הספרותי 37726
    2   כתיבה אוטוביוגרפית 37792
    2   ספרות יהודית אמריקנית 37797

 
 

 37194, 37192, 37191, 37190לפחות בקורסים  65וציון  37107, 37106ם לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון * 
 
 

 37000002ת ושנלב ספרות מורחב עם
 בבלשנותשעות שנתיות  16-וספרות שעות שנתיות ב 30על הסטודנט לצבור 

 
 שנה א' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      I 2כתיבה אקדמית  37106
      II 2כתיבה אקדמית  37107
     1 2 מבוא לחקר הלשון 37184
      2 מבוא לסיפורת 37190
      I 2רקע היסטורי לספרות  37191
      II 2רקע היסטורי לספרות  37192
      2 מבוא לשירה 37194

 
 ש"ש 6) בלשנות( שניים משלשהשנה א' בחירה 

     1 2 פונטיקה ופונולוגיה 37286
     1 2 תחביר 37287
 לחקר הלשוןמבוא  37184 קדם  1 2 סמנטיקה 37289
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 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 ספרות הרנסנס 37206
      I 2ספרות אמריקנית  37252
      II 2ספרות אמריקנית  37253
  18-ספרות בריטית של המאות ה 37303

 19-וה
2      

      2 שייקספיר 37314
 ,37184,37287 קדם  1 2 פסיכולינגויסטיקה 37522

37289 
 סמנטיקה, תחבירמבוא לחקר הלשון, 

 
 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה (ספרות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 אמריקנית-ספרות אפרו 37671
      2 חזותיתספרות ואמנות  37676
      2 רטוריקה, שכנוע ותקשורת 37679

 
 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה סמינריונים (ספרות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
    2   כתיבה יוצרת 37451
לקרוא כמו שרלוק הולמס: על ספרות  374000

 בלשית ופרשנות ספרותית
  2    

    2   על לימוד ולמידה בספרות האנגלית 374100
    2   שייקספיר ותרבות פופולרית 37703
    2   קריאה מראש 37704
    2   ט.ס. אליוט 37716
אגואיזם ואלטרואיזם בספרות  37723

 ויקטוריאנית
  2    

    2   אמנות התרגום הספרותי 37726
    2   כתיבה אוטוביוגרפית 37792
    2   ספרות יהודית אמריקנית 37797

 
 ש"ש 2 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה (בלשנות) 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
רכישת שפה ראשונה: פרספקטיבה  37500

 פסיכובלשנית התפתחות
 תחבירמבוא לחקר הלשון,  37184,37287 קדם   2

 מבוא לחקר הלשון 37184 קדם   2 סוציולינגויסטיקה 37529
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם   2 התהוות ואבולוציה של שפה 37541
 תחביר 37287 קדם   2 תחביר למתקדמים 37587
 סמנטיקה  37289 קדם   2 סמנטיקה למתקדמים 37589
 סמנטיקה  37289 קדם   2 שימוש ומשמעות: נושאי יסוד 37591

 
 ש"ש 2 – שנה ב' ומעלה סמינריונים (בלשנות)

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   התפתחות קריאה לא טיפוסית 37849
 תחביר 37287 קדם 2   חקר כמותי בתחביר 37892
 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   לקות שפה ספציפית: תיאוריה ויישום 37924
מתיאוריה בלשנית למחקר הקוגניציה  37925

 של השפה
 סמנטיקה, שיטות מחקר בבלשנות 37517 ,37289 קדם 2  

ליקויי שפה וקריאה כתוצאה מפגיעה  37977
 מוחית

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 אוטיזם: שפה, תיאורית המיינד 379000
 ותפקודים ניהוליים

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2  

 פסיכולינגויסטיקה 37522 קדם 2   בלשנות של שפות סימנים 379100
נושאים בממשק בין סמנטיקה  379900

ופרגמטיקה של מבנים הרגישים 
 לדירוג

 סמנטיקה 37289 קדם 2  

 למתקדמיםסמנטיקה  589 קדם 2   הסמנטיקה של צירופים שמניים 379920
שאילה לשונית: היבטים מורפולוגיים  379980

 ופונולוגיים
 מורפולוגיה\פונטיקה ופונולוגיה 37286/37584 קדם 2  

 
, 37191, 37190לפחות בקורסים  65ובקורסי שנה א' בבלשנות וכן ציון  37184, 37107, 37106ם לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון * 

37192 ,37194 
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 37251מסלול  - ראשי מובנה-דו ספרות - אנגלית

 
 ספרות שעות שנתיות ב 26על הסטודנט לצבור 

 
 שנה א' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      I 2כתיבה אקדמית  37106
      II 2כתיבה אקדמית  37107
      2 מבוא לסיפורת 37190
      I 2רקע היסטורי לספרות  37191
      II 2רקע היסטורי לספרות  37192
      2 מבוא לשירה 37194

 
 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 ספרות הרנסנס 37206
      I 2ספרות אמריקנית  37252
      II 2ספרות אמריקנית  37253
  18-ספרות בריטית של המאות ה 37303

 19-וה
2      

      2 שייקספיר 37314
 

 ש"ש 2 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 אמריקנית-ספרות אפרו 37671
      2 ואמנות חזותיתספרות  37676
      2 רטוריקה, שכנוע ותקשורת 37679

 
 ש"ש 2 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
    2   כתיבה יוצרת 37451
לקרוא כמו שרלוק הולמס: על ספרות  374000

 בלשית ופרשנות ספרותית
  2    

    2   על לימוד ולמידה בספרות האנגלית 374100
    2   שייקספיר ותרבות פופולרית 37703
    2   קריאה מראש 37704
    2   ט.ס. אליוט 37716
אגואיזם ואלטרואיזם בספרות  37723

 ויקטוריאנית
  2    

    2   אמנות התרגום הספרותי 37726
    2   כתיבה אוטוביוגרפית 37792
    2   ספרות יהודית אמריקנית 37797

 
 

 37194, 37192, 37191, 37190לפחות בקורסים  65וציון  37107, 37106ם לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון * 
 
 

 37254מסלול  - ראשי מובנה עם תקשורת-דו ספרות - אנגלית
 

 ספרות שעות שנתיות ב 26על הסטודנט לצבור 
 

 שנה א' חובה
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      I 2כתיבה אקדמית  37106
      II 2כתיבה אקדמית  37107
      2 מבוא לסיפורת 37190
      I 2רקע היסטורי לספרות  37191
      II 2רקע היסטורי לספרות  37192
      2 מבוא לשירה 37194

 
 ש"ש 6 –שנה ב' בחירה מתוך קבוצה 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 ספרות הרנסנס 37206
      I 2ספרות אמריקנית  37252
      II 2ספרות אמריקנית  37253
  18-ספרות בריטית של המאות ה 37303

 19-וה
2      

      2 שייקספיר 37314
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 ש"ש 6 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 אמריקנית-ספרות אפרו 37671
      2 ספרות ואמנות חזותית 37676
      2 רטוריקה, שכנוע ותקשורת 37679

 
 ש"ש 2 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
    2   כתיבה יוצרת 37451
לקרוא כמו שרלוק הולמס: על ספרות  374000

 בלשית ופרשנות ספרותית
  2    

    2   על לימוד ולמידה בספרות האנגלית 374100
    2   שייקספיר ותרבות פופולרית 37703
    2   קריאה מראש 37704
    2   ט.ס. אליוט 37716
אגואיזם ואלטרואיזם בספרות  37723

 ויקטוריאנית
  2    

    2   אמנות התרגום הספרותי 37726
    2   כתיבה אוטוביוגרפית 37792
    2   ספרות יהודית אמריקנית 37797

 
 37194, 37192, 37191, 37190לפחות בקורסים  65וציון  37107, 37106ם לפחות בקורסי 67בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון על מנת להמשיך * 
 
 

 37261מסלול  - ראשי לא מובנה-דו ספרות - אנגלית
 

 ספרותשעות שנתיות ב 28על הסטודנט לצבור 
 

 שנה א' חובה
 שם נושא תנאי קוד תנאי תנאיסוג  סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      I 2כתיבה אקדמית  37106
      II 2כתיבה אקדמית  37107
      2 מבוא לסיפורת 37190
      I 2רקע היסטורי לספרות  37191
      II 2רקע היסטורי לספרות  37192
      2 מבוא לשירה 37194

 
 שנה ב' חובה

 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 ספרות הרנסנס 37206
      I 2ספרות אמריקנית  37252
      II 2ספרות אמריקנית  37253
  18-ספרות בריטית של המאות ה 37303

 19-וה
2      

      2 שייקספיר 37314
 

 ש"ש 2 –שנה ב' ומעלה קורסי בחירה 
 שם נושא תנאי קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
      2 אמריקנית-ספרות אפרו 37671
      2 ספרות ואמנות חזותית 37676
      2 רטוריקה, שכנוע ותקשורת 37679

 
 ש"ש 4 –שנה ב' ומעלה סמינריונים 

 תנאישם נושא  קוד תנאי סוג תנאי סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
    2   כתיבה יוצרת 37451
לקרוא כמו שרלוק הולמס: על ספרות  374000

 בלשית ופרשנות ספרותית
  2    

    2   על לימוד ולמידה בספרות האנגלית 374100
    2   שייקספיר ותרבות פופולרית 37703
    2   קריאה מראש 37704
    2   ט.ס. אליוט 37716
ואלטרואיזם בספרות אגואיזם  37723

 ויקטוריאנית
  2    

    2   אמנות התרגום הספרותי 37726
    2   כתיבה אוטוביוגרפית 37792
    2   ספרות יהודית אמריקנית 37797

 
 37194, 37192, 37191, 37190לפחות בקורסים  65וציון  37107, 37106ם לפחות בקורסי 67על מנת להמשיך בלימודים לשנה ב' יש לקבל ציון * 
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 תואר שני ושלישי

 
 

 :ספרותבלשנות ובותואר שלישי ב -תואר שני  -לימודים מתקדמים 
 

 המחלקה מקיימת לימודים לתואר שני בשני מסלולים:

 כולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. מסלול א':

 ללא צורך בעבודת מחקר. מסלול ב':
 

 מחקרית.-קלינית לשנותבלסטודנטים מגוון קורסים בבלשנות תיאורטית, בלשנות שימושית ובלימודי הבלשנות מוצע 
למועמדים בעלי רקע קליני (קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד) שנועד להעמיק את הבנתם בדרך בה פועלת  –בלשנות במחקר קליני  –כמו כן, קיים מסלול מיוחד 

 השפה. 
 

 מו כן, קיימת תכנית בכתיבה יוצרת, ואפשרות ללמוד תרגום ספרותי.לימודים בנושאים ותקופות שונות בספרות אנגלית ואמריקאית. כ םמוצעים לסטודנטיבלימודי הספרות 
 בתכנית דנים, בין השאר, בשימוש בחומר יהודי כמקור ליצירתיות. התכנית מציעה מסלולים בשירה ובסיפורת.

 
 ' יחויבו בקורסים ובסמינריונים נוספים ובבחינת גמר במקום עבודת מחקר. סטודנטים הלומדים במסלול ב

 
 . שני המסלוליםפרטים על דרישות המחלקה בנא לפנות למחלקה לקבלת 

 
 יפנו לייעוץ במחלקה.יבלימודים לתואר שלישי  םהמעונייני

 
 
 
 
 

 :ההער
סופיים של שנה א' הציונים התואר ראשון ושני. קבלה למסלול זה מותנית בממוצע ם ללימודי תלימודים לתואר שני במסלול ישיר, מקוצר, הכולל המחלקה מקיימת תוכנית

 ראשון. הבתואר 
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