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החוג לשפה ולספרות אנגלית
ראש החוג לשפה ולספרות אנגלית: ד"ר רונית ובמן שפרן 

שעות קבלה : יום ד, 13:15-12:15 )בתאום מראש(
מיקום: אורן 117 )חדר 6(

 ronits@beitberl.ac.il |  09-7476324

סגל החוג: ד"ר רוידה אבו-ראס, גב' קארן אייבל, פרופ' מוחמד אמארה, פרופ' נורית בוכווייץ, 
ד"ר רים בשארה, ד"ר דוד הדר, פרופ' ענת סטבנס, ד"ר נסרין ראבי, ד"ר לי שיר, ד"ר חגית 

שפר.

והבלשנות  הספרות  בתחומי  ועדכני  רחב  ידע  לתלמידיו  מקנה  אנגלית  וספרות  לשפה  החוג 
האנגלית, וכן מיומנויות הבעה גבוהות בעל פה ובכתב בשפה האנגלית. הקניית הידע נעשית תוך 
שימוש בפדגוגיות מגוונות ולמידה בסביבות דינמיות משולבות טכנולוגיה. התוכנית שמה דגש 
על הוראה ולמידה בינתחומית ושיתופית, המתאימות למורכבות של מקצועות העתיד ולסביבת 
הידע הנרכש בלימודי החוג  מהווה תשתית לשלל מקצועות   .21 ה  העבודה המשתנה במאה 
יישומיים, ומאפשר לבוגרי החוג להשתלב בתחומי תעסוקה מגוונים בארץ ובעולם, החל בהוראת 
אנגלית בבתי ספר ובמוסדות פרטיים, דרך קשת רחבה של תחומי עשייה, בהם כתיבה, עריכה, 
תרגום, וכלה בתחומים בהן נדרשת יכולת רטורית גבוהה כגון עולם התרבות, התקשורת, תיירות, 

כוח אדם, יחסי ציבור ודיפלומטיה. 
לאור הדומיננטיות של השפה והתרבות האנגלית בעולם, ומכיוון שהאנגלית היא שפת ההוראה 
בחוג והתכנים בו הם רב-תרבותיים, התוכנית מתאימה לסטודנטים מרקעים שונים ודוברי שפות 

שונות כשפת אם. 

למי מיועדת התוכנית?
• בעלי מיומנויות הבעה גבוהות בשפה האנגלית.	
• סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה באנגלית במסלול ישיר )חמש שנים לתואר ראשון ושני( 	

או במסלול צומח )ארבע שנים לתואר ראשון(.
• אקדמאים הלומדים לתעודת הוראה באנגלית.	
• מורים המעוניינים בהרחבת הסמכה לתעודת הוראה במקצוע נוסף.	
• השפה 	 אודות  מעמיק  ידע  הדורשת  יישומי  אופי  בעלת  מקצועית  בהתפתחות  למעוניינים 

והתרבות האנגלית.

מטרות התוכנית
• הקניית ידע נרחב בתחום הספרות והבלשנות האנגלית.	
• העמקת מיומנויות הבעה בכתב ובעל פה בשפה האנגלית.	
• העולם 	 מהתפתחות  יוצא  כפועל  תרבותיים  ורב  לשוניים  רב  בהקשרים  והספרות  בשפה  דיון 

הקיברנטי ותהליכי הגלובליזציה המאפיינים את המאה ה-21.
• פיתוח יכולת ניתוח וחשיבה ביקורתית תוך הקניית ניסיון מחקרי - מיומנויות הכרחיות עבור 	

בוגרי החוג הפונים לתארים אקדמיים מתקדמים.
• האנגלית 	 הספרות  בתחומי  אקדמיות  תכניות  עם  אקדמיים  פעולה  שיתוף  ערוצי  פיתוח 

והבלשנות באוניברסיטאות בעולם )כגון: תכניות של חילופי סטודנטים(.
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תוכנית הלימודים

מבנה 
הלימודים בחוג הם בהיקף של 48 ש"ש והם כוללים: 

• קורסי חובה בהיקף של 20 ש"ש: 10 ש"ש לימודי ספרות ו- 10 ש"ש לימודי בלשנות.	
• קורסי בחירה במסלול הישיר בהיקף של 18 ש"ש )9 ש"ש לימודי ספרות ו- 9 ש"ש לימודי 	

8 ש"ש לימודי  16 ש"ש )8 ש"ש לימודי ספרות ו-  בלשנות(, ובמסלול ה"צומח" בהיקף של 
בלשנות(.

• במסלול 	 )חובה(  סמינריונים   2 ו-  ש"ש   2 של  בהיקף  הישיר  במסלול  )חובה(  סמינריון   1
ה"צומח" )2 ש"ש סמינריון בבלשנות ו- 2 ש"ש סמינריון בספרות(. 

• קורסי מיומנויות שפה בהיקף של עד 8 ש"ש.	
• סטודנט שיידרש ללמוד בנוסף לקורסי מיומנויות השפה קורס תגבור במיומנויות הכתיבה 	

בהיקף של 2 ש"ש, ילמד סך הכל 50 ש"ש במקום 48 ש"ש.

נושאים  
החוג לאנגלית כולל לימודי בלשנות, ספרות ומיומנויות שפה.

• לימודי הבלשנות עוסקים ביסודות השפה האנושית, התפתחות האנגלית כשפת אם ובקרב 	
דוברי שפות אחרות, השפה במאה ה-21 ושפה בהקשרים בין תחומיים.

• זרמים 	 מחברים,  יצירות,  תקופות,  הספרות(,  )תורת  בפואטיקה  עוסקים  לימודי הספרות  
וז'אנרים ספרותיים, ובספרות במאה ה- 21. 

• לימודי מיומנויות השפה כוללים קורסים מתקדמים בהבעה בעל פה ובכתב בשפה האנגלית. 	
סמסטריאלי  )ציון  לפחות   70 ציון  הוא  השפה  מיומנויות  בקורסי  לשנה  משנה  מעבר  תנאי 

ושנתי של 70(.
 

החוג לאנגלית מציע 3 מסלולי לימוד בהתאם למסלול ההוראה שבו הסטודנט ילמד במסגרת 
הלימודים להכשרת מורים לאנגלית: יסודי, על-יסודי ורב-גילי. הסטודנטים הסדירים )הלומדים 
לתואר .BE.d בחינוך ובהוראה – במסלול צומח( ילמדו במסלול הרב-גילי והסטודנטים הלומדים 

בתוכנית להכשרת אקדמאים להוראה ילמדו במסלול על-יסודי או רב גילי. 

פירוט לימודי החוג לאנגלית: נושאי הלימוד וסדר הלימודים

מסלול רב-גילי, במתכונת חד-חוגית
מסלול הכשרה להוראה ישיר לתואר שני )פירוט לימודי התואר הראשון(

שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

שיעורי חובה בסיסיים )10 ש”ש(

2 מבוא לבלשנות 

1 פונולוגיה ופונטיקה 

1 סמנטיקה )משולב(

1 מורפולוגיה

1 מבוא לניתוח שירה
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שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

1 מבוא לניתוח פרוזה

1 מבוא לדרמה

2 תחנות יסוד בספרות הבריטית

שיעורי חובה מתקדמים ) 10 ש”ש(

2 התפתחות השפה הדבורה והכתובה באנגלית שפת אם

2 רב לשוניות )משולב(

1 תחביר

2 גישות וזרמים בביקורת הספרות

1 מבוא לספרות ילדים ונוער )בלמידה אסינכרונית(

2 תחנות יסוד בספרות האמריקאית
שיעורי בחירה )18 ש"ש: 9 ש"ש בספרות, 9 ש"ש בבלשנות(1     

1 פרגמטיקה

1 ניתוח השיח )משולב(

2 סוציולינגוויסטיקה )משולב(

1 פסיכולינגוויסטיקה

2 התפתחות הנרטיב )משולב(

1 השפה במרחב הקיברנטי

1 בלשנות היסטורית

1 ספרות וגלובליזציה )בלמידה אסינכרונית(

1 שירה רומנטית

1 ספרות אפריקאית-אמריקאית )בלמידה אסינכרונית(

1 שייקספיר

1 רומן אנגלי

1 דמות האישה בספרות )בלמידה סינכרונית(

1 תרבות של קהילות מהגרים וגולים )בלמידה סינכרונית(

1 יצירות מופת בספרות העולם

סמינריון )חובה לסטודנטים סדירים, 2 ש”ש(

2 “שפה  או  יישומית”  בבלשנות  נבחרות  “סוגיות  בבלשנות:  סמינריון 
וזהות” )משולב(
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שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

מיומנויות השפה בע”פ ובכתב )לפי בחינת רמה, עד 10 ש”ש(

1 מיומנויות הדיבור – רמה 1

1 מיומנויות הדיבור – רמה 2 

1 מיומנויות הדיבור – רמה 3

1 מיומנויות הדיבור – רמה 4

2 מיומנויות הכתיבה – תיגבור

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 1

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 2

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 3

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 4
סה"כ לימודים עיוניים: 48 ש"ש  )50 ש"ש במידה ודרוש תגבור במיומנויות כתיבה( 2

1 קורסי הבחירה משתנים בין השנים. המבחר המוצג מתייחס רק לשנת תשפ"ג.

2 במסלול זה הסטודנטים יילמדו קורסים בהיקף של 48 ש"ש הכוללים קורסי בלשנות וספרות אנגלית וקורסי 

מיומנויות שפה. סטודנט שיידרש לתגבור במיומנויות הכתיבה ילמד קורסים בהיקף של 50 ש"ש.

מסלול הכשרה להוראה "צומח"

שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

שיעורי חובה בסיסיים )10 ש”ש(

2 מבוא לבלשנות 

1 פונולוגיה ופונטיקה 

1 סמנטיקה )משולב(

1 מורפולוגיה

1 מבוא לניתוח שירה

1 מבוא לניתוח פרוזה

1 מבוא לדרמה

2 תחנות יסוד בספרות הבריטית

שיעורי חובה מתקדמים ) 10 ש”ש(
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שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

2 התפתחות השפה הדבורה והכתובה באנגלית שפת אם

2 רב לשוניות )משולב(

1 תחביר

2 גישות וזרמים בביקורת הספרות

1 מבוא לספרות ילדים ונוער )בלמידה אסינכרונית(

2 תחנות יסוד בספרות האמריקאית
שיעורי בחירה )16 ש"ש: 8 ש"ש בספרות, 8 ש"ש בבלשנות(3    

1 פרגמטיקה

1 ניתוח השיח )משולב(

1 בלשנות היסטורית )בלמידה אסינכרונית(

2 סוציולינגוויסטיקה )משולב(

1 פסיכולינגוויסטיקה

2  התפתחות הנרטיב )משולב(

1 השפה במרחב הקיברנטי

1 ספרות וגלובליזציה )בלמידה אסינכרונית(

1 שירה רומנטית

1 ספרות אפריקאית-אמריקאית )בלמידה אסינכרונית(

1 שייקספיר

1 רומן אנגלי

1 דמות האישה בספרות )בלמידה סינכרונית(

1 תרבות של קהילות מהגרים וגולים )בלמידה סינכרונית(

1 יצירות מופת בספרות העולם

סמינריונים )חובה לסטודנטים סדירים, 4 ש”ש(

2 סמינריון בבלשנות: “סוגיות נבחרות בבלשנות יישומית” 
או “שפה וזהות” )משולב(

2 סמינריון בספרות אנגלית: “מפלצות אדם וחיות פלא 
בספרות”

מיומנויות השפה בע”פ ובכתב )לפי בחינת רמה, עד 
10 ש”ש(
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שנה ד שנה ג שנה ב שנה א נושאי הלימוד

1 מיומנויות הדיבור – רמה 1

1 מיומנויות הדיבור – רמה 2 

1 מיומנויות הדיבור – רמה 3

1 מיומנויות הדיבור – רמה 4
קורס בהוראה שיתופית

2 מיומנויות הכתיבה – תיגבור

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 1

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 2

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 3

1 מיומנויות הכתיבה – רמה 4
סה"כ לימודים עיוניים: 48 ש"ש  )50 ש"ש במידה ודרוש תגבור במיומנויות כתיבה( 4

3קורסי הבחירה משתנים בין השנים. המבחר המוצג מתייחס רק לשנת תשפ"ג.

4 במסלול זה הסטודנטים יילמדו קורסים בהיקף של 48 ש"ש הכוללים קורסי בלשנות וספרות אנגלית וקורסי 

מיומנויות שפה. סטודנט שיידרש לתגבור במיומנויות הכתיבה ילמד קורסים בהיקף של 50 ש"ש.

 הכשרת אקדמאים להוראת אנגלית
תוכנית לימודים זו מיועדת להכשיר אקדמאים להוראת אנגלית במסלול רב-גילי, במסלול על-
דיסציפלינרי  וידע  האנגלית  בשפה  גבוהה  מיומנות  לסטודנט  להקנות  התוכנית  מטרת  יסודי. 
בספרות ובבלשנות אנגלית הדרושים להכשרתו של המורה לשפה האנגלית. התוכנית תכלול 

לימודים בהיקף של עד 30 ש"ש )לא כולל את לימודי מיומנויות השפה(.
• תוכנית הלימודים היא תוכנית אישית המותאמת לכל סטודנט על פי הרקע האקדמי שלו. 	

מתארים  קורסים  סמך  על  התוכנית  מחובות  מחלק  פטור  לקבל  עשוי  סטודנט  זה,  באופן 
קודמים.

• לבעלי תואר בספרות או בבלשנות אנגלית מוצעת תוכנית .M. Teach )תואר שני בהוראת 	
אנגלית(. 

• ניתן לשלב קורסים בלמידה מרחוק.	
• משך הלימודים: כשנתיים. 	
•  הקורסים ניתנים בשפה האנגלית. 	

תנאי קבלה
• תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של 75 לפחות. 	

• עמידה בראיון קבלה ומבחן כניסה באנגלית. 	
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לימודים בחוג לאנגלית למסלול יסודי, על יסודי ורב-גילי

ש”ששם הקורס

בלשנות
שיעורי חובה )10 ש”ש(

2מבוא לבלשנות
1פונולוגיה ופונטיקה

1תחביר
1סמנטיקה )היברידי(

1מורפולוגיה
2רב-לשוניות )היברידי(

2התפתחות השפה הדבורה והכתובה באנגלית שפת אם

שיעורי בחירה )5 ש”ש(

1פרגמטיקה
2התפתחות הנרטיב )היברידי(
2סוציולינגוויסטיקה )היברידי(

1פסיכולינגוויסטיקה

1השפה במרחב הקיברנטי

1ניתוח השיח )היברידי(

1בלשנות היסטורית )אסינכרוני(
ספרות

קורסי חובה )10 ש”ש(
1מבוא לניתוח שירה

1מבוא לניתוח פרוזה 
1מבוא לדרמה

1מבוא לספרות ילדים ונוער
2תחנות יסוד בספרות הבריטית

2תחנות יסוד בספרות האמריקאית
2גישות וזרמים בביקורת הספרות

קורסי בחירה )5 ש”ש(
1שייקספיר

1שירה רומנטית
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ש”ששם הקורס
1ספרות וגלובליזציה )אסינכרוני(

1ספרות אפריקאית-אמריקאית )אסינכרוני(
1רומן אנגלי

1דמות האישה בספרות )בלמידה סינכרונית(
1תרבות של קהילות מהגרים וגולים )בלמידה סינכרונית(

1יצירות מופת בספרות העולם
מיומנויות שפה בע”פ ובכתב עד 10 ש”ש, על פי מבחן רמה

1מיומנויות הדיבור – רמה 1
1מיומנויות הדיבור – רמה 2 
1מיומנויות הדיבור – רמה 3
מיומנויות הדיבור – רמה 4

הוראה שיתופית
1

2מיומנויות הכתיבה – תיגבור
1מיומנויות הכתיבה – רמה 1

1מיומנויות הכתיבה – רמה 2
1מיומנויות הכתיבה – רמה 3
1מיומנויות הכתיבה – רמה 4

סה”כ לימודים עיוניים: 30 ש”ש )+ עד 10 ש”ש קורסי מיומנויות שפה על סמך מבחן מיון 
לרמות(

5 תוכנית הלימודים תותאם אישית לכל אקדמאי בהתאם ללימודיו הקודמים. הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי 

כללי האקרדיטציה שנקבעו ע"י המל"ג ומשרד החינוך.

הערה: יש ללמוד את הקורס "מיומנויות הכתיבה – תיגבור" ואת קורסי מיומנויות הדיבור והכתיבה, רמה 1 
+ 2, בשנה א.


