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החוג לצרפתית
לימודי התואר הראשון

בחוג לצרפתית קיימות שתי מגמות: שפה וספרות צרפתית ותרבות צרפת. ניתן ללמוד בכל אחת מהמגמות במסלול דו-חוגי (בצירוף לימודים בחוג נוסף לתואר הראשון). 
במגמה לשפה וספרות צרפתית ניתן ללמוד במסלול מורחב החל משנה ב'.
לא ניתן לצרף את שתי המגמות לתכנית לימודים דו-חוגית.

המגמה לשפה וספרות צרפתית

א. כללי
במגמה זו מקיים החוג קורסים בספרות ובבלשנות צרפתית, וכן קורסים לשיפור השליטה בצרפתית הכתובה והמדוברת. מטרת המגמה להקנות לתלמידים ידע ושיטות מחקר בתחומים השונים של הספרות והבלשנות הצרפתית, לשפר את שליטתם בשפה הצרפתית ולהביאם ליכולת התבטאות טובה בכתב ובע"פ.
שפת ההוראה במגמה היא צרפתית, כולל עבודות ובחינות, דרושה עמידה בתנאי בחינות המיון.

ב. מסלולי הלימודים
המסלול הדו-חוגי נלמד בשתי מסגרות: המסלול הרגיל והמסלול לפרנקופונים. 
המסלול הרגיל מיועד לתלמידים אשר יעמדו בתנאי הקבלה לחוג, ושעל פי תוצאות הבחינה ישובצו בשיעורי שנה א'. למסלול לפרנקופונים יתקבלו תלמידים בעלי תעודת בגרות מצרפת או תעודת בגרות מארץ דוברת צרפתית.
במסלול הרגיל, הדו-חוגי - 70 ש"ס לסיום התואר הראשון, מתוכם: 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.
במסלול לפרנקופונים - 64 ש"ס לסיום התואר הראשון, מתוכם: 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.
במסלול המורחב 110 ש"ס (רגיל) או 104 ש"ס (פרנקופונים), מתוכם 8 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.
	
ג. תנאי הקבלה  
למסלול הדו-חוגי:
1. 	עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה.
2.	עמידה בבחינת המיון.
למסלול המורחב:
סיום לימודי שנה א' במגמה לשפה וספרות צרפתית ובחוג נוסף, בממוצע ציונים 85 ומעלה.

ד. מבנה תכנית הלימודים ומהלכם

HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים במהלך לימודי התואר		4	ש"ס

לימודי שנה א':
מבוא לספרות הצרפתית המודרנית (2 ש' + 2 ת' סמ' ב')		4	ש"ס
מבוא לבלשנות צרפתית (סמ' ב')		2	ש"ס	

קריאת טקסטים  מן הספרות הצרפתית ( סמ' א' רמה א' + ב')	 	2	ש"ס
דקדוק שימושי (סמ' א'+ב')		4	ש"ס
הבעה בכתב רמה א' (6 ש', רמה ב' 4 ש' סמ' א+ב)	לתלמידי רמה א' נוספות 2 ש"ס שפה.
		4 או 6 	ש"ס
הבעה בע"פ א'+ב' (סמ' א'+ב')		4	ש"ס
סה"כ לימודי שנה א'		20 או 22	ש"ס	

לימודי שנים ב'-ג': 
שיעורי חובה 
מבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה (2 ש', 2 ת' סמ' א')	4	ש"ס
שיטות ניתוח טקסט ( 2 ש', 2 ת' סמ' א')		4	ש"ס

שיעורי בחירה בספרות ובלשנות		8-14	ש"ס
שיעורי בחירה בתרגום		2-6	ש"ס			16	ש"ס	

שיעורי שפה
מבנה השפה הצרפתית א'+ב' (שנה ב')		4	ש"ס
הבעה בע"פ ג'		2	ש"ס
הבעה בכתב א'+ב' (שנה ב')		4	ש"ס
הדרכה בכתיבת עבודות סמינריוניות		2	ש"ס
		12 	ש"ס	

 4 סמינריונים 		8 	ש"ס

סה"כ לימודי שנים ב'-ג'		44	ש"ס	

סה"כ לימודי תואר ראשון לתלמידי רמה א' = 4 + 22 + 44 = 70 ש"ס
סה"כ לימודי תואר ראשון לתלמידי רמה ב' = 4 + 20  + 44 = 68 ש"ס
על התלמיד למלא את כל דרישות הקדם לפני השתתפותו בסמינריונים כולל הדרכה בכתיבת עבודות. בשנים ב' וג' חייב התלמיד להשתתף ב- 4 סמינריונים - 8 ש"ס על פי בחירתו, מתוך אלה המוצעים בספרות ובבלשנות. התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית ב - 2 מתוכם. התלמיד יקבל ציון השתתפות בארבעת הסמינריונים. בסמינריונים בהם תיכתב עבודה ייכלל ציון ההשתתפות בציון הסופי. 

מסלול לפרנקופונים:
התלמידים הפרנקופונים ילמדו סך כולל של 64 ש"ס על פי הפירוט הבא:

HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים במהלך לימודי התואר הראשון		4	ש"ס

לימודי שנה א':
מבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה, 
(2 ש' + 2 ת' סמ' א')		4	ש"ס
מבוא לספרות הצרפתית המודרנית (2ש' + 2 ת' סמ' ב')		4	ש"ס
מבוא לבלשנות (סמ' ב')		2	ש"ס
שיטות ניתוח טקסט (2 ש', 2 ת' סמ' א')		4	ש"ס
סה"כ לשנה א'		14	ש"ס

לימודי שנים ב'-ג':
שיעורי בחירה בספרות, בתרגום ובלשנות		32	ש"ס	

שיעורי שפה
מבנה השפה הצרפתית א'+ב' (שנה ב')		4	ש"ס
הדרכה בכתיבת עבודות סמינריוניות		2	ש"ס
		6	ש"ס

סמינריונים		8	ש"ס

סה"כ לשנים ב'-ג'		46	ש"ס

סה"כ לימודי תואר ראשון: 4 + 14 + 46 = 64 ש"ס

על התלמיד למלא את כל דרישות הקדם לפני השתתפותו בסמינריונים כולל הדרכה בכתיבת עבודות. בשנים ב' וג' חייב התלמיד להשתתף ב- 4 סמינריונים - 8 ש"ס על פי בחירתו, מתוך אלה המוצעים בספרות ובבלשנות. התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית ב - 2 מתוכם. התלמיד יקבל ציון השתתפות בארבעת הסמינריונים. בסמינריונים בהם תכתב עבודה ייכלל ציון ההשתתפות בציון הסופי. 

ללימודי התואר הראשון במסלול המורחב יתווספו עוד 40 ש"ס לפי הפירוט כדלהלן:
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים 		4	ש"ס
שיעורים מתקדמים		12	ש"ס
סמינריונים	כל תלמידי החוג המורחב יגישו שתי עבודות סמינריוניות נוספות על אלה הכלולות בתכנית הדו-חוגית, אחת בספרות ואחת בבלשנות. 		8	ש"ס
חטיבה חיצונית	שיעורים אלה ייבחרו מתוך השיעורים המתקדמים של המגמה לתרבות צרפת (מסגרת 224) ומשיעורי חוגים אחרים כגון: היסטוריה, פילוסופיה, תולדות האמנות, בלשנות וכו' באישור יועץ החוג.
		16	ש"ס
		40	ש"ס

בסה"כ במסלול הרגיל המורחב 68 ש"ס + 40 ש"ס  = 108 ש"ס
בסה"כ במסלול לפרנקופונים המורחב 64 ש"ס + 40 ש"ס = 104 ש"ס


המגמה לתרבות צרפת

א. כללי
מטרת הלימודים במגמה היא להקנות ידע שיטתי בהיבטיה השונים של התרבות הצרפתית לדורותיה, להכשיר את התלמידים לחקר התרבות הצרפתית והתרבויות בארצות דוברות צרפתית, להקנות לתלמידים ידע בשפה הצרפתית ולהכשירם לקרוא את הטקסטים המרכזיים של תרבויות אלה בשפת המקור.
במגמה מקיים החוג שיעורים בנושא התרבות הצרפתית על היבטיה העיקריים: מושגי יסוד בתרבות הצרפתית, ספרות ואומנויות, פרקים בהיסטוריה של צרפת, תולדות המחשבה, ועוד. ידע קודם בשפה הצרפתית אינו מהווה תנאי על-מנת להתקבל למגמה. במסגרת הלימודים יקבלו התלמידים שיעורי שפה שיקנו להם מיומנויות קריאה בשפה הצרפתית. בנוסף יקבלו התלמידים תיגבור בצרפתית מדוברת  הן במסגרת שיעורי החובה הן במסגרת שיעור שלא מן המנין. 

בשנה א' ניתנים המבואות והתרגילים בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים. בהמשך, יינתנו חלק מהשיעורים על בסיס קריאת טקסטים במקור הצרפתי. בשיעורים שיינתנו בעברית בלבד בשיתוף עם תלמידי חוגים אחרים, יתבקשו תלמידי תרבות צרפת למסור עבודות על סמך ביבליוגרפיה בצרפתית.  לימודי התואר הראשון במגמה לתרבות צרפת אינם מאפשרים המשך לימודים לקראת תעודת הוראה בצרפתית.




ב. מסלול הלימודים
במגמה לתרבות צרפת מסלול לימודים דו-חוגי בלבד. 
תלמידים ללא ידע קודם בשפה הצרפתית ילמדו 74 ש"ס לסיום התואר ומתוכם 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.
תלמידים בעלי ידע קודם בשפה הצרפתית ילמדו 70 ש"ס לסיום התואר ומתוכם 4 ש"ס HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים.

ג. תנאי הקבלה 
-  עמידה בתנאי הקבלה של הפקולטה.

ד. מבנה תכנית הלימודים ומהלכם

HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים		4	ש"ס
	
לימודי שנה א':
תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה  הצרפתית(2 ש' סמ' א')
תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית  ועד ימינו (2 ש"ס סמ' ב')			
תרגיל לתרבות צרפת (2 ת' סמ' א' + 2 ת' סמ' ב')
השיעור והתרגיל ניתנים בעברית על בסיס טקסטים בעברית ובאנגלית	8	ש"ס
צרפת במאה ה-20: לשון, מוסדות ותרבות
(על בסיס טקסטים בצרפתית סמ' ב')		2	ש"ס
		10	ש"ס
שיעורי שפה
תלמידים ללא ידע קודם או עם ידע בסיסי בצרפתית (רמה א'):
אימון בקריאה ודקדוק א' (סמ' א')		8	ש"ס
אימון בקריאה ודקדוק ב' (סמ' ב')		4	ש"ס
סה"כ לימודי שפה לתלמידים ללא ידע קודם בשפה הצרפתית  		12	ש"ס	 


תלמידים בעלי ידע קודם בצרפתית (רמה ב'):
אימון בקריאה ודקדוק (סמ' א')		4	ש"ס
אימון בקריאה ודקדוק (סמ' ב')		4	ש"ס
סה"כ לימודי שפה לתלמידים בעלי ידע קודם בשפה הצרפתית		8 	ש"ס				
סה"כ לימודי שנה א' לתלמידים ללא ידע קודם בשפה 		22	ש"ס
סה"כ לימודי שנה א' לתלמידים בעלי ידע קודם בשפה 		18	ש"ס
	
ההשתתפות באימון בקריאה בסמ' ב' מותנית בהשתתפות ובעמידה בבחינה בתום סמ' א'.
לימודי שנים ב' וג':
מושגי יסוד בתרבות הצרפתית 		2	ש"ס
שיעורים מתקדמים		20	ש"ס
קריאה מודרכת בטקסטים מן התרבות הצרפתית (מתוכם 2 ש"ס		8	ש"ס
חובה לתלמידי שנה ב'  כמפורט בתכנית הקורסים)
אימון בקריאה ודקדוק ג' ו-ד'		4	ש"ס
הבנת הנשמע והבעה בע"פ		4	ש"ס
הבנת טקסטים באמצעות תרגום		2	ש"ס

סמינריונים (תנאי לכניסה לסמינריונים עמידה בבחינה בהבנת הנקרא)	8 	ש"ס

סה"כ לשנים ב'-ג'		48	ש"ס

סה"כ לימודי תואר ראשון: 	
4 ש"ס + 22 ש"ס + 48 ש"ס=74 ש"ס
או
4 ש"ס + 18 ש"ס + 48 ש"ס=70 ש"ס			


מגמות שפה וספרות ותרבות צרפת

ה. דרישות במהלך הלימודים
1.	התלמידים ייבחנו בכתב או בע"פ בכל הקורסים בהם השתתפו ויקבלו ציון 60 לפחות.
2.	בשנים ב'-ג' ישתתפו התלמידים ב- 4-2 סמינריונים לפי הנדרש במגמה, יקבלו ציון עבור השתתפותם ויגישו לפי בחירתם, שתי עבודות סמינריוניות. העבודה הסמינריונית היא תמיד אישית ויש להגישה למזכירות החוג בשני עותקים.
3.	תנאי מוקדם כדי ללמוד בקורסים מתקדמים בבלשנות, לרבות סמינריון בבלשנות, הוא ציון 60 לפחות ב"מבוא לבלשנות צרפתית".
	תנאי מוקדם כדי ללמוד בסמינריון בספרות הוא ציון 60 לפחות ב"שיטות ניתוח טקסט".
4.	במגמה לתרבות צרפת: בסוף שנה ב' תיערך בחינה מסכמת בהבנת הנקרא.
	תנאי מוקדם כדי ללמוד בסמינריונים הוא ציון עובר בבחינה זו.

ו. סיום הלימודים וחישוב ציון הגמר בשתי המגמות

ציון הגמר לתואר הראשון בכל המגמות ישוקלל כך:
HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים 	6%
לימודי החוג (כולל שיעורי השפה המשוקללים)	94%

לימודי החוג ישוקללו לפי הפירוט הבא:
שנה א'	20%
שנים ב'+ג'	49%
2 עבודות סמינריוניות	25%
סה"כ	94%

ז. חטיבות לימודים מיוחדות
הקבצים לב"א כללי - ר' תכנית הלימודים של הב"א הכללי.
חטיבה למדעי החברה ולפקולטה לאמנות.
הערה: לימודי ההקבץ או החטיבה (20-16 ש"ס) הם שווי ערך ללימודי שפה שניה (פטור).

ח. ועדת ההוראה בחוג
ראש החוג הוא יו"ר ועדת ההוראה, שחבריה הנוספים הם היועצים של החוג. ניתן לפנות לועדת ההוראה של החוג דרך מזכירות החוג ע"י מילוי טופס בקשה.

לימודי התואר השני

לימודי התואר השני (מלמ"ר) מתחלקים לשתי מגמות עיקריות: המגמה הספרותית והמגמה הבלשנית. כמו כן קיימות תת מגמה בבלשנות צרפתית ותרגום ותת מגמה בספרות צרפתית ותרגום.

מטרת המגמות
הקניית ידע מתקדם בתחומים השונים של הספרות, או של חקר הלשון הצרפתית לתקופותיה, והכשרת תלמידים למחקר עצמאי בתחומים אלה, תוך מתן דגש על הספרות או הלשון הצרפתית המודרנית.

א. תנאי הקבלה לשתי המגמות
ללימודים לקראת תואר מלמ"ר יתקבלו בעלי תואר ראשון במגמה "שפה וספרות צרפתית", אשר סיימו את לימודיהם בציון "טוב" ומעלה, או בעלי תעודה מתאימה ממוסד אחר (בארץ או בחו"ל), הכל לפי תקנות הפקולטה.
תלמיד יתקבל לאחת משתי המגמות, ספרות צרפתית או בלשנות צרפתית, אם למד בלימודי התואר הראשון סמינריון אחד לפחות באותה המגמה והגיש בו עבודה.
תלמיד שסיים תואר ראשון במגמה "תרבות צרפת" או בחוג אחר יחויב בהשלמות (לפי החלטת ועדת ההוראה של החוג).

ב. מבנה הלימודים
תלמיד מלמ"ר ילמד 32 ש"ס  או 34 ש"ס על פי המגמה במשך שנתיים על-פי החלוקה הבאה:
24	ש"ס 	-	ספרות צרפתית או בלשנות צרפתית
8	ש"ס 	-	השלמות בחוגים אחרים או במגמה השניה של החוג, על פי המלצת	היועץ ואישורו.
תלמידים הלומדים מסלול "ספרות/ בלשנות צרפתית ותרגום", ילמדו 34 ש"ס על-פי תכנית מיוחדת (ראה בהמשך).

ג. עבודות סמינריוניות ועבודת גמר
תלמידי מלמ"ר חייבים בהגשת שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים. אחת מהן לפחות תוגש בתום שנת הלימודים הראשונה.
עם תחילת שנת הלימודים השנייה ייוועץ התלמיד עם מרכז לימודי המלמ"ר בדבר עבודת הגמר. קביעת הנושא והמנחה חייבים באישור ועדת המלמ"ר. לאחר הגשת העבודה תתקיים "הגנה על התזה" בפני שלושה מורים, כולל המנחה.
ד. שקלול ציון המלמ"ר
ממוצע ציוני הערכה שנים א'+ב'			30%
ממוצע ציוני שתי העבודות הסמינריוניות		30%
ציון עבודת הגמר					40%
פירוט תכנית הלימודים בכל תחום

המגמה הספרותית (מסגרת 620)
בלימודי התואר השני במגמה הספרותית שני מסלולים עיקריים:
ספרות צרפתית מימי הביניים ועד ימינו
ספרות צרפתית ותרגום

1.	ספרות צרפתית מימי הביניים ועד ימינו
	זרמים חדשים בביקורת הצרפתית (חובה)		2	ש"ס
	סמינריוני בחירה בספרות		22	ש"ס
	שיעורי השלמה בתיאום עם יועץ המלמ"ר		8	ש"ס
		סה"כ	32	ש"ס

2.	ספרות צרפתית ותרגום (מסגרת 624)
	מטרות המסלול:
	א.  העמקת הידע בספרות ובתרבות הצרפתית
	ב.  תרגום טקסטים מן הספרות הצרפתית (מצרפתית לעברית).

	תנאי קבלה למסלול:
	יתקבלו לתכנית תלמידים שעמדו בתנאי הקבלה הכלליים של המגמה לספרות צרפתית במלמ"ר, ושהוכיחו שליטה מלאה בשפה העברית. על המועמדים להופיע בפני ועדת הקבלה של המסלול.

	מבנה הלימודים של המסלול:
	ספרות צרפתית:
	סמינריוני בחירה בספרות צרפתית	בכל סמינריון ספרות יקבל התלמיד ציון השתתפות על בסיס: (א) תרגום קטע מן היצירות הנלמדות (העבודה תיעשה במסגרת הדרכה אישית), (ב) ביבליוגרפיה הכוללת יצירות ספרות וביקורת ספרותית.  		10	ש"ס				
	תרגום טקסטים מן הספרות הצרפתית:
	סמינריון מחקר לתרגום טקסטים מן הספרות הצרפתית לעברית	הסמינריון יתקיים פעם בשבועיים במשך כל השנה. במסגרת זו יציגו התלמידים את עבודות התרגום שלהם. כמו כן ירצו מתרגמים מקצועיים על תרגומיהם האחרונים. הסמינריון פתוח לכל המתרגמים, חוקרי התרגום והספרות המעוניינים להשתתף בו. לחילופין, במקום 2 ש"ס בסמינריון למחקר, ילמדו התלמידים 2 ש"ס בשיעור "עריכת תרגום" ו"ניתוח טקסטים ספרותיים".
	4	ש"ס
	סדנאות לתרגום טקסטים מן הספרות הצרפתית לעברית		8	ש"ס
	סדנאות תרגום לא ספרותי		4 	ש"ס
			16	ש"ס
	
	לימודי השלמה:
	מבוא לתורת התרגום (בחוג לתורת הספרות)		4	ש"ס
	שעור מתקדם בתורת התרגום (בחוג לתורת הספרות)		2	ש"ס
	הניתוח מעמת (במגמה לבלשנות צרפתית) או סדנה בתרגום		2 	ש"ס
			8	ש"ס
		סה"כ	34	ש"ס
	עבודות סמינריוניות
	התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית אחת בספרות צרפתית, ועבודה אחת בתרגום מן הספרות הצרפתית. עבודה שניה זו תכלול: תרגום טקסט ספרותי קצר מצרפתית לעברית ודיון על היצירה המתורגמת. היא תיכתב בהנחיית שני מורים (מומחה לספרות צרפתית ומתרגם).

	עבודת גמר
	בפני התלמיד שתי אפשרויות להגשת עבודת הגמר:
-	תרגום של טקסט מן הספרות הצרפתית מלווה במחקר עיוני הדן ביצירה המתורגמת ובבעיות שהיא מציבה בפני המתרגם (בהנחיית מומחה לספרות צרפתית ומתרגם).
-	מחקר עיוני בנושא הספרות הצרפתית ותרגומה.


המגמה לבלשנות צרפתית (מסגרת 622)

ללימודי התואר השני, שני מסלולים עיקריים:
1.  בלשנות צרפתית תיאורטית
2.  בלשנות צרפתית ותרגום

1.	בלשנות צרפתית תיאורטית
	מבנה הלימודים:
	שיעורי או סמינריוני בחירה בבלשנות צרפתית		24-22 	ש"ס
	רומית או שפה רומאנית אחרת - 8 ש"ס הנחשבות ל-		4	ש"ס
	שיעורי השלמה		6-4 	ש"ס
		סה"כ	32	ש"ס

	השלמות:
	במסגרת שיעורי ההשלמה יחויב התלמיד בלימודי רומית או שפה רומאנית אחרת (איטלקית, ספרדית בהיקף של קורס שנתי (8 ש"ס, אשר ייחשבו ל - 4 ש"ס). שאר שיעורי ההשלמה ייבחרו מתוך תכנית המגמה הספרותית של החוג, וכן בחוגים אחרים ובעיקר: בלשנות, פילוסופיה, תורת הספרות הכללית, לימודים קלאסיים, לשון עברית וכו', בתאום עם יועץ המגמה הבלשנית (6-4 ש"ס).


2.	בלשנות צרפתית ותרגום
	מטרות המסלול:
	א.  העמקת הידע בבלשנות, לשון, ספרות ותרבות צרפתית.
	ב.  תרגום לעברית של טקסטים מן התרבות הצרפתית.

	תנאי קבלה
	יתקבלו לתכנית תלמידים העומדים בתנאי הקבלה של המגמה לבלשנות צרפתית, והוכיחו שליטה מלאה בשפה העברית. המועמדים יופיעו בפני ועדת הקבלה של התכנית.

	מבנה הלימודים:
	לימודי בלשנות צרפתית
	סמינריונים על פי בחירה		12	ש"ס
	ניתוח מעמת		2	ש"ס
			14	ש"ס
	לימודי תרגום
	סמינריון מחקר לתרגום טקסטים מן הספרות הצרפתית	הסמינריון יתקיים אחת לשבועיים במשך כל שנת הלימודים. במסגרת זו יציגו התלמידים את עבודות התרגום שלהם. כמו כן ירצו בה מתרגמים מקצועיים על תרגומיהם האחרונים.
	הסמינריון פתוח לכל המתרגמים וחוקרי התרגום המעונינים.
		4	ש"ס
	סדנאות לתרגום טקסטים מן הספרות הצרפתית		8	ש"ס
	תרגום טקסטים לא ספרותיים		4	ש"ס
			16	ש"ס

	לימודי השלמה למסלול "בלשנות צרפתית ותרגום"
	מבוא לתורת התרגום (בחוג לתורת הספרות)		2	ש"ס
	שיעור מתקדם בתורת התרגום (בחוג לתורת הספרות)		2	ש"ס
			4	ש"ס

		סה"כ	34	ש"ס

	בנוסף יקבל התלמיד הדרכה אישית בתרגום.

	עבודות סמינריוניות במסגרת התכנית
	התלמיד יכתוב עבודה אחת בבלשנות צרפתית ואחת בתרגום, הכוללת תרגום טקסט קצר מן התרבות הצרפתית ודיון על בעיות לשוניות המתעוררות בתרגום זה.

	עבודת גמר במסגרת התכנית
	בפני התלמיד תעמודנה שתי אפשרויות:
1.	תרגום טקסט מן התרבות הצרפתית ודיון בלשני בבעיות שמציב תרגום זה למתרגם, בהנחיית מומחה לבלשנות צרפתית ומתרגם.
2.	חקר תופעה לשונית מסוימת מנקודת ראות התרגום לעברית בטקסטים שונים מן התרבות הצרפתית (לדוגמא: תרגום ניבים, הבדלת משלבים בתרגום, וכו').

תכנית מלמ"ר ללא עבודת גמר (לשתי המגמות)
1.	תכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים להעמיק את השכלתם המקצועית בספרות ובבלשנות צרפתית, אך אין להם כוונה לעסוק במחקר מדעי.
2.	תנאי הקבלה יהיו זהים לאלה של תוכנית המלמ"ר הכללית (זו הכוללת עבודת גמר).
3.	תכנית הלימודים תהיה מורכבת מהתכנית הכללית בתוספת 12 ש"ס מתוך הסמינריונים והשיעורים של לימודי המלמ"ר בחוג.
4.	התלמיד יגיש עוד עבודה סמינריונית, נוסף על השתיים של התכנית הכללית. עבודה נוספת זו תוגש במגמה הראשית או המשנית של התלמיד בחוג, או באחד משיעורי ההשלמה בחוג אחר. בשאר הקורסים ייקבעו ציוניו על-פי השתתפותו בעל-פה ובכתב (הרצאות, רפראטים).
5.	בתום לימודיו ייבחן התלמיד בבחינת הגמר. הבחינה מיועדת לבחון כושר לימוד עצמי ברמת התואר השני וכושר אינטגרציה וביקורת של נושאים שונים בתחום ההתמחות של התלמיד. יועץ לימודי המלמ"ר יפנה את התלמיד אל אחד ממורי החוג לקבלת ההדרכה לבחינת הגמר. פרק הזמן המינימלי לקבלת ההדרכה לקראת הבחינה הוא שלושה חודשים לפני מועדה. על התלמיד לעמוד בבחינת הגמר תוך שנה מיום סיום לימודיו.
	הבחינה תכלול בחינה בכתב של 4 שעות ובחינה בע"פ של שעה. התלמיד ייבחן באחד מתוך שלושת הנושאים בתחום התמחותו. הוא ירכיב ביבליוגרפיה מפורטת של שלושת הנושאים שבחר בהם, ויגיש אותה לאישור ועדת המלמ"ר של החוג.
6.	תלמיד המבקש לעבור ממסלול אחד למשנהו יחויב במילוי כל החובות של אותו מסלול, בכפוף להוראות הפקולטה.

שקלול ציון המלמ"ר ללא עבודת הגמר
ממוצע ציוני הערכה שנים א'+ב'	30%
ממוצע ציוני 3 עבודות הסמינר	30%
בחינת הגמר	40%


סגל ההוראה

פרופ'	רות עמוסי - ראש החוג 
פרופ'	חוה בת-זאב שילדקרוט – יועצת 
	תואר ראשון ושני בלשנות
פרופ'	דוד מנדלסון 
פרופ'	יהודה קופפרמן
פרופ'	ג'ורג' אליה צרפתי (חל"ת)
פרופ'	אלישבע רוזן
ד"ר	ניצה בן-ארי – יועצת תואר שני תרגום (חל"ת סמ' א')
ד"ר	טל גולדפיין
ד"ר	דינה חרובי
ד"ר	מוניק יוטרן
ד"ר	נורית יערי
ד"ר	מרק אריאל פרידמן (חל"ת סמ' א')
ד"ר	מישל קאהן (בוקובזה) –  יועצת מגמת תרבות צרפת
ד"ר	נדין קופרטי-צור – יועצת תואר   שני  בספרות צרפתית
ד"ר 	סוזי  שטיינברג – יועצת תואר ראשון שפה וספרות
ד"ר	דפנה שניצר 
ד"ר	דניס שרביט
גב'	סילביה אדלר
מר 	בני איסמבר
גב'	ארזה אפלרויט
גב'	איריס אשכול 
גב'	סטפני גז
גב'	קרין גירון
גב'	רות דבל
מר	איב  ואל
גב' 	גלית חדאד
גב' 	גליה ינושבסקי
גב'	סיון כהן
גב'	אוה כץ
גב' 	קולט ליינמן
גב'	סוניה מנדלסון 
גב'	ענת פלדמן
גב'	הילה קרס 
גב' 	נעמי רובין 
גב'	רות בן שמעון
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מזכירות החוג	-	גב' ענת הנדלמן
	גב' טלי  שוורץ









מזכירות החוג: בנין ווב, חדר 305, טל': 6409786
קבלת קהל: ימים א'-ה', שעות 10-13


לימודי התואר הראשון

חשוב: חובה להירשם  לסדנת יסוד בשנה הראשונה ללימודים.
למידע על סדנות היסוד והקורסים הפנורמיים, יש לעיין בפרק הלימודים הפקולטטיים.


המגמה לשפה וספרות צרפתית

שנה א'
שיעורי ספרות (מסגרת 120)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1650.01" 0625.1650.01	קריאת טקסטים מן הספרות הצרפתית רמה א'
ד"ר  מוניק יוטרן 	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1650.02" 0625.1650.02	קריאת טקסטים מן הספרות הצרפתית רמה ב'
ד"ר נדין  קופרטי-צור	סמ' א'	שו"ת	ג'	10-12	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2423.01" 0625.2423.01	תרבות צרפת:  סוגיות נבחרות (לפי אישור היועץ)
ד"ר  דניס שרביט	סמ' א'	שו"ת	א'	10-12	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1315.01" 0625.1315.01	מבוא לספרות הצרפתית המודרנית
ד"ר מוניק  יוטרן 	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1316.01" 0625.1316.01	תרגיל א' לשיעור המבוא לספרות הצרפתית המודרנית
גב' סטפני  גז 	סמ' ב'	ת'	ה'	14-16	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1316.02" 0625.1316.02	תרגיל א' לשיעור המבוא לספרות הצרפתית המודרנית
ד"ר דפנה  שניצר	סמ' ב'	ת'	ד'	16-18	ווב	301

שיעור בלשנות (מסגרת 124)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1200.01" 0625.1200.01	מבוא לבלשנות צרפתית
ד"ר מרק אריאל 	סמ' ב'	שו"ת	ה'	12-14	ווב	102
פרידמן

לימודי שפה (מסגרת 555)
סמ' א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1114.01" 0625.1114.01	דקדוק שימושי 
גב'  סילביה אדלר  	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-12	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1640.01" 0625.1640.01	הבעה בכתב  רמה א'
ד"ר  סוזי שטינברג 	סמ' א'	ת'	ד'	16-18	ווב	101
בשיתוף גב'  נעמי רובין


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1640.02" 0625.1640.02	הבעה בכתב רמה ב'
ד"ר סוזי  שטינברג 	סמ' א'	ת'	ה'	14-16	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1105.01" 0625.1105.01	הבעה בעל פה א' רמה א'
גב'  סטפני גז	סמ' א'	ת'	ד'	14-16	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1105.02" 0625.1105.02	הבעה בעל פה א' רמה ב'
גב'  סטפני גז 	סמ' א'	ת'	ד'	12-14	דן דוד	101	

	צרפתית מדוברת     לא ייחשב במנין השעות
גב'  נעמי רובין 	סמ' א'	ת'	ג'	18-20	ווב	301

	הבעה בע"פ : דיון באקטואליה    לא ייחשב במנין השעות
גב'  קלייר לאמי	סמ' א'	ת'	ד'	18-20	ווב	101

סמ' ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1115.01" 0625.1115.01	דקדוק שימושי 
גב' סוניה מנדלסון	סמ' ב'	שו"ת	ג'	14-16	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1641.01" 0625.1641.01	הבעה בכתב  
גב'  סוניה מנדלסון	סמ' ב'	ת'	ג'	12-14	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1106.01" 0625.1106.01	הבעה בעל-פה ב' רמה א'
ד"ר  דפנה  שניצר	סמ' ב'	ת'	ב'	16-18	רוזנברג	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.1106.02" 0625.1106.02	הבעה בעל-פה ב' רמה ב'
מר  איב  ואל	סמ' ב'	ת'	ג'	16-18	ווב	102

	צרפתית מדוברת  לא ייחשב במנין השעות
גב'  נעמי רובין 	סמ' ב'	ת'	ב'	08-10	ווב	105

	הבעה בע"פ: דיון באקטואליה לא ייחשב במנין השעות
גב'  קלייר לאמי	סמ' ב'	ת'	ב'	18-20	גילמן	361

חובה שנה ב'
שיעורי ספרות (מסגרת 123)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2400.01" 0625.2400.01	מבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה
ד"ר נדין  קופרטי-צור 	סמ' א'	ש'	ה'	10-12	רוזנברג	   001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2401.01" 0625.2401.01	תרגיל לשיעור מבוא מימי הביניים ועד המהפכה
ד"ר  מישל קאהן	סמ' א'	ת'	ד'	10-12	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2401.02" 0625.2401.02	תרגיל לשיעור מבוא מימי הביניים ועד המהפכה
ד"ר  מישל קאהן	סמ' א'	ת'	ב'	14-16	רוזנברג	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2421.01" 0625.2421.01	שיטות ניתוח טקסט
פרופ' רות  עמוסי	סמ' א'	ש'	ג'	14-16	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2422.01" 0625.2422.01	תרגיל לשיטות ניתוח טקסט
גב' גליה ינושבסקי	סמ' א'	ת'	ב'	18-20	רוזנברג	103		

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2422.02" 0625.2422.02	תרגיל לשיטות ניתוח טקסט
גב'  גליה ינושבסקי	סמ' א'	ת'	ד'	16-18	רוזנברג	209
		
שיעורי בחירה (שנה ב' או ג')
פרקים מן הספרות הצרפתית (מסגרת 123 )
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3450.01" 0625.3450.01	הרומנים של ז'אן-פול סארטר
פרופ'  אלישבע רוזן	סמ' א'	שו"ת	ה'	16-18	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3462.01" 0625.3462.01	סירנו דה ברז'רק וחידוש המסורת התאטרלית הצרפתית
פרופ'  דוד  מנדלסון	סמ' א'	שו"ת	ג'	12-14	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3451.01" 0625.3451.01	תולדות השירה הצרפתית מהרומנטיזם ועד הסוריאליזם
ד"ר  מוניק יוטרן	סמ' א'	שו"ת	ב'	10-12	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2423.01" 0625.2423.01	תרבות צרפת:סוגיות נבחרות מומלץ לתלמידים המבקשים ללמוד לתעודת הוראה (שנה א' באישור היועץ ושנה ב' ו-ג')
ד"ר דניס שרביט	סמ' א'	שו"ת	א'	10-12	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3452.01" 0625.3452.01	ספרות פרנקופונית: מפגש בין תרבויות
ד"ר דינה  חרובי	סמ' א'	שו"ת	ה'	18-20	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3457.01" 0625.3457.01	נטלי סרוט והרומן החדש
פרופ'  אלישבע רוזן	סמ' ב'	שו"ת	ה'	14-16	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3454.01" 0625.3454.01	הסוריאליזם בצרפת
ד"ר מוניק יוטרן 	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-14	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3455.01" 0625.3455.01	ספרות נשים תחת המשטר הישן
ד"ר  נדין קופרטי-צור 	סמ' ב'	שו"ת	ה'	10-12	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3456.01" 0625.3456.01	הרומן הצרפתי במאה ה - 18
ד"ר מישל  קאהן 	סמ' ב'	שו"ת	ב'	14-16	ווב	301


שיעורים מתקדמים בבלשנות (מסגרת 124)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3458.01" 0625.3458.01	מבוא לבלשנות ב' המשך
פרופ'  יהודה קופפרמן	סמ' א'	שו"ת	ד'	08-10	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3307.01" 0625.3307.01	תולדות הלשון הצרפתית
פרופ'  חוה בת-זאב 	סמ' א'	שו"ת	ד'	12-14	ווב	105
שילדקרוט
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3459.01" 0625.3459.01	תבניות ומבנים בשפה הצרפתית א'
פרופ' יהודה  קופפרמן	סמ' א'	שו"ת	ב'	08-10	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4852.01" 0625.4852.01	צרפתית עתיקה: קריאת טקסטים וניתוחם (בשיתוף עם תואר שני)
פרופ' חוה בת זאב  	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	ווב	105
שילדקרוט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3106.01" 0625.3106.01	מבוא לסמנטיקה
פרופ' חוה בת-זאב  	סמ' ב'	שו"ת	ב'	12-14	ווב	105
שילדקרוט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3460.01" 0625.3460.01	תבניות ומבנים בשפה הצרפתית ב'
פרופ'  יהודה קופפרמן 	סמ' ב'	שו"ת	ד'	08-10	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3108.01" 0625.3108.01	מבוא לפרגמטיקה
גב'  רות בן שמעון	סמ' ב'	שו"ת	א'	12-14	ווב	301

שיעורי תרגום
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3461.01" 0625.3461.01	תרגום כתבי עת ועיתונות
גב' הילה קרס	סמ' א'	סדנה	א'	16-18	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3826.01" 0625.3826.01	סדנה בתרגום ספרותי למתחילים
גב' ארזה אפלרויט	סמ' ב'	סדנה	ב'	10-12	גילמן	277	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4640.01" 0625.4640.01	סדנה לכתוביות בטלוויזיה (בשיתוף עם תואר שני לפי אישור יועץ)
גב'  רות דבל	סמ' ב'	סדנה	ד'	12-14	ווב	103

שיעורי שפה (מסגרת 124)
חובה שנה  ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2580.01" 0625.2580.01	מבנה השפה א'
גב'  אוה כץ	סמ' א'	שו"ת	ג'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2580.02" 0625.2580.02	מבנה השפה א'
גב'  סילביה אדלר  	סמ' א'	שו"ת	ה'	14-16	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2581.01" 0625.2581.01	מבנה השפה ב'
גב'  אוה כץ	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-14	ווב	401

שיעורי שפה (מסגרת 126)
חובה שנה ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2202.01" 0625.2202.01	הבעה בכתב  א'
גב'  סיון כהן  	סמ' א'	ת'	ג'	12-14	גילמן	277		
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2204.01" 0625.2204.01	הבעה בכתב ב'
מר  איב ואל  	סמ' ב'	ת'	ג'	14-16	גילמן	260


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2001.01" 0625.2001.01	הבעה בעל-פה ג'
ד"ר סוזי שטינברג	סמ' א'	ת'	ב'	12-14	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2001.02" 0625.2001.02	הבעה בעל-פה ג'
גב'  נעמי רובין	סמ' א'	ת'	ג'	16-18	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.2205.01" 0625.2205.01	הדרכה בכתיבת עבודות
ד"ר דינה  חרובי	סמ' ב'	ת'	ה'	16-18	ווב	102

סמינריונים (מסגרת 127)
בלשנות
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3670.01" 0625.3670.01	המידעים בצרפתית: תחביר וסמנטיקה
פרופ'  יהודה קופפרמן	סמ' א'	ס'	ד'	10-12	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3672.01" 0625.3672.01	פוליסמיות ופרוטוטיפים  - רב משמעויות ואב טיפוס
פרופ'  חוה בת-זאב	סמ' ב'	ס'	ב'	14-16	ווב	102
שילדקרוט

ספרות (מסגרת 127)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3673.01" 0625.3673.01	נטורליזם ומודרניות: הכרס של פריזלאמיל זולה
פרופ' אלישבע רוזן	סמ' א'	ס'	ג'	18-20	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3674.01" 0625.3674.01	גיום אפולינר:בין מסורת לחידוש
ד"ר  מוניק יוטרן 	סמ' א'	ס'	ד'	10-12	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3675.01" 0625.3675.01	סופרות ומשוררות בימה"ב
ד"ר נדין קופרטי-צור	סמ' א'	ס'	ה'	12-14	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3681.01" 0625.3681.01	הקולונל שבר לבלזק: מראליזם ל"וירטואליות"
פרופ' דוד מנדלסון	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3677.01" 0625.3677.01	אלבר ממי והתרבות הים תיכונית
פרופ'  דוד מנדלסון 	סמ' ב'	ס'	ה'	12-14	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3676.01" 0625.3676.01	זכרון תרבותי ועיצוב זהות באמנות שלאחר השואה
ד"ר דפנה שניצר	סמ' ב'	ס'	ד'	14-16	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3678.01" 0625.3678.01	צרפת באפריקה: המבט הספרותי
ד"ר  דניס שרביט 	סמ' ב'	ס'	ג'	12-14	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3679.01" 0625.3679.01	רומני האהבה בימי הביניים
ד"ר נדין קופרטי-צור	סמ' ב'	ס'	ג'	10-12	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.3680.01" 0625.3680.01	המיתוס של פריז במאה ה  - 19 וה -  20
ד"ר  מוניק יוטרן	 סמ' ב'	ס'	ב'	12-14	ווב	301
המגמה לתרבות צרפת 

שנה א'(מסגרת 220)
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1250.01" 0668.1250.01		תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית - פנורמי (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
ד"ר  מישל קאהן  	סמ' א'	ש'	ד'	12-14	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1251.01" 0668.1251.01	תרגיל לשיעור הנ"ל(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב'  ענת פלדמן	סמ' א'	ת'	ד'	14-16	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1251.02" 0668.1251.02	תרגיל לשיעור הנ"ל(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב'  ענת פלדמן	סמ' א'	ת'	ג'	08-10	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1251.03" 0668.1251.03	תרגיל לשיעור הנ"ל(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב'  גלית חדאד 	סמ' א'	ת'	ה'	16-18	רוזנברג	107

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1252.01" 0668.1252.01	תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו – פנורמי (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
ד"ר דניס  שרביט	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1254.01" 0668.1254.01	תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב'  ענת פלדמן 	סמ' ב'	ת'	ד'	10-12	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1254.02" 0668.1254.02	תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב'  גלית חדאד 	סמ' ב'	ת'	ה'	18-20	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1350.01" 0668.1350.01	צרפת במאה ה-20:לשון, מוסדות ותרבות (בעברית על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
ד"ר  סוזי שטינברג 	סמ' ב'	שו"ת	ה'	16-18	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1351.01" 0668.1351.01	צרפת במאה ה-20:לשון, מוסדות ותרבות (בעברית על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
ד"ר סוזי שטינברג 	סמ' ב'	שו"ת	ג'	12-14	ווב	101

מיומנויות
שיעורי לשון(מסגרת 555)
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1505.01" 0668.1505.01	אימון בקריאה ודקדוק א' (רמה א'-מתחילים)
מר איב  ואל	סמ' א'	ת'	א'	14-18	ווב	102
		ת'	ג'	14-18	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1505.02" 0668.1505.02	אימון בקריאה ודקדוק א' (רמה א'-מתחילים)
גב'  סוניה מנדלסון	סמ' א'	ת'	ג'	10-14	רוזנברג	209
		ת'	ה'	10-14	ווב	401

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1507.01" 0668.1507.01	אימון בקריאה ודקדוק א' (רמה ב-בינוניים)
גב'  רות בן שמעון	סמ' א'	ת'	ב'	08-10	ווב	105
			ד'	08-10	ווב	101
סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1540.01" 0668.1540.01	אימון בקריאה ודקדוק ב'(רמה א')
מר  איב ואל	סמ' ב'	ת'	ד'	12-14	ווב	301
			ב'	12-14	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1540.02" 0668.1540.02	אימון בקריאה ודקדוק ב'(רמה א')
גב'  סוניה מנדלסון	סמ' ב'	ת'	ב'	14-16	רוזנברג	106
			ד'	14-16	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1545.01" 0668.1545.01	אימון בקריאה ודקדוק ב' (רמה ב')
ד"ר  סוזי שטינברג 	סמ' ב'	ת'	ב'	14-16	רוזנברג	209
			ה'	14-16	רוזנברג	106

שיעורים נוספים שלא יכללו במנין השעות
	צרפתית מדוברת שנה א'
גב'  קלייר לאמי	סמ' א'	ת'	ד'	16-18	ווב	301
	סמ' ב'	ת'	ב'	16-18	גילמן	362

שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים
מסגרת 224
1. חטיבת התפתחות רעיונית ומדינית
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3127.01" 0668.3127.01	הפילוסופיה של הנאורות בצרפת( בעברית בלבד)
ד"ר מישל  קאהן	סמ' א'	שו"ת	ב'	16-18	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3111.01" 0668.3111.01	החילוניות בצרפת ובאירופה המערבית : חזון ומציאות( בעברית בלבד)  
ד"ר דניס  שרביט	סמ' א'	שו"ת	ג'	18-20	ווב	001

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3113.01" 0668.3113.01	תאוריות פמיניסטיות בצרפת (בעברית בלבד)
ד"ר  דינה חרובי	סמ' א'	שו"ת	ה'	16-18	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3114.01" 0668.3114.01	הסטוריה תרבותית של מלחמת העולם הראשונה (על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
גב'  גלית חדאד	סמ' א'	שו"ת	ה'	18-20	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3110.01" 0668.3110.01	תעשיות צרפתיות (בעברית בלבד)
גב'  קרין גירון	סמ' א'	שו"ת	ד'	18-20	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3116.01" 0668.3116.01	שיח פוליטי: מציאות ובדיון (באישור היועץ בלבד בעברית בלבד)
פרופ'  רות עמוסי 	סמ' ב'	שו"ת	ב'	16-18	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3117.01" 0668.3117.01	תרגיל לשיח פוליטי: מציאות ובדיון (באישור היועץ בלבד בעברית בלבד)
גב'  גליה ינושבסקי	סמ' ב'	ת'	ב'	18-20	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3115.01" 0668.3115.01	אינטלקטואלים צרפתיים על מדינת ישראל ועל היהודים  (בעברית בלבד)
ד"ר  דניס שרביט 	סמ' ב'	שו"ת	א'	12-14	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3112.01" 0668.3112.01	דימוי  הגרמני בתרבות הצרפתית במאה ה- 19 (על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
גב'  סיון כהן  	סמ' ב'	שו"ת	ה'	12-14	רוזנברג	104	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0639.2709.01" 0639.2709.01	תרבות ופוליטיקה באפריקה הפרנקופונית (בעברית בלבד)
ד"ר  אירית בק	סמ' ב'	פרו"ס	ב'	10-12	גילמן	450
			ה'	10-12	גילמן	450

2. חטיבת ספרות ותרבות
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3118.01" 0668.3118.01	מבוא ליצירתו של מרסל פרוסט  (בעברית בלבד  )
פרופ'  אלישבע רוזן 	סמ' א'	שו"ת	ה'	14-16	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3120.01" 0668.3120.01	גישות לתרבות הים התיכון( בעברית בלבד)
פרופ'  דוד מנדלסון	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3121.01" 0668.3121.01	סופרות צרפתיות עכשוויות : לשון, גוף ופוליטיקה  (בעברית בלבד)
ד"ר  דינה חרובי	סמ' א'	שו"ת	ב'	18-20	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3122.01" 0668.3122.01	מניפסטים של האוונגרד במאה ה - 20 בצרפת (בעברית בלבד)
גב'  גליה ינושבסקי	סמ' א'	שו"ת	ד'	14-16	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3123.01" 0668.3123.01	המשיסה לזולא העיר והספר (על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
פרופ'  דוד מנדלסון	סמ' ב'	שו"ת	ה'	10-12	ווב	301	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3119.01" 0668.3119.01	פריז בשירה הצרפתית (על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
ד"ר מוניק  יוטרן	סמ' ב'	שו"ת	ד'	10-12	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3124.01" 0668.3124.01	פיקציות "פסיכואנליטיות" בספרות ובקולנוע הצרפתי (בעברית בלבד)
ד"ר  דפנה שניצר 	סמ' ב'	שו"ת	ב'	14-16	רוזנברג	205

3. חטיבת תקשורת, מדיה, חקר השיח
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2518.01" 0668.2518.01	מבוא לתרבות האינטרנט (בעברית בלבד חובה עם התרגיל)
פרופ'  דוד מנדלסון 	סמ' ב'	שו"ת	ג'	14-16	רוזנברג	106

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2519.01" 0668.2519.01	תרגיל למבוא לאינטרנט (בעברית בלבד חובה עם השיעור)
מר  בני איסמבר 	סמ' ב'	ת'	א'	16-18	ווב	002

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2094.01" 0668.2094.01	התפתחותו של מוסד - תולדות הלשון הצרפתית( על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
פרופ'  חוה בת-זאב 	סמ' ב'	שו"ת	ד'	12-14	ווב	101
שילדקרוט

4. חטיבת אמנות ותרבות
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3126.01" 0668.3126.01	יצירות מופת בתרבות הרנסנס (בעברית בלבד)
ד"ר נדין קופרטי-צור 	סמ' ב'	שו"ת	ג'	12-14	רוזנברג	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3125.01" 0668.3125.01	אמנים במונמרטר (בעברית בלבד)
גב'  קולט ליינמן	סמ' ב'	שו"ת	ג'	10-12	ווב	001

מושגי יסוד בתרבות צרפת
חובה בשנה ב' (מסגרת 222)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2150.01" 0668.2150.01	מושגי יסוד בתרבות צרפת
ד"ר דניס  שרביט	סמ' א'	ת'	א'	12-14	רוזנברג	106

שיעורי לשון קריאה מודרכת (מסגרת 225)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2541.01" 0668.2541.01	הומור טקסטואלי וחזותי (חובה לתלמידי שנה ב' בלבד)
ד"ר  סוזי שטינברג	סמ' א'	ק"מ	ה'	16-18	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2542.01" 0668.2542.01	סיפרות וקולנוע
ד"ר  סוזי שטינברג 	סמ' א'	ק"מ	ג'	12-14	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2540.01" 0668.2540.01	על ציירים ועל ציור  (בצרפתית  עדיפות לשנה ג')
גב'  קולט ליינמן  	סמ' א'	ק"מ	ג'	10-12	ווב	103	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2543.01" 0668.2543.01	הזמר הצרפתי
מר א'  אמית	סמ' א'	ק"מ	א'	10-12	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2545.01" 0668.2545.01	סיפרות,קומיקס, קולנוע: יחסי גומלין
ד"ר  סוזי שטינברג 	סמ' ב'	ק"מ	ג'	14-16	ווב	105

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2544.01" 0668.2544.01	העיתונות הצרפתית העכשווית
גב'  רות בן שמעון	סמ' ב'	ק"מ	א'	10-12	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2546.01" 0668.2546.01	הרומן הבלשי של ז'ורז' סמיניון
גב' סיון  כהן	סמ' ב'	ק"מ	ה'	10-12	ווב	105		
שיעורי לשון (מסגרת 229)
חובה שנה ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2701.01" 0668.2701.01	הבנת הנשמע והבעה בע"פ
גב'  רות בן שמעון 	סמ' א'	ת'	ב'	10-12	רוזנברג	105	
		ת'	ד'	10-12	ווב	105	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.5001.01" 0668.5001.01	הבנת הנקרא (בחינה מסכמת)
ד"ר סוזי  שטינברג 	סמ' ב'	ת'				

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2750.01" 0668.2750.01	הבנת טקסטים באמצעות תרגום
גב' ארזה אפלרויט	סמ' א'	ת'	ה'	12-14	ווב	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.2752.01" 0668.2752.01	הבנת טקסטים באמצעות תרגום
גב' ארזה אפלרויט	סמ' ב'	ת'	ב'	12-14	רוזנברג	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1546.01" 0668.1546.01	אימון בקריאה ודקדוק ג'
ד"ר סוזי שטינברג	סמ' א'	ת'	ג'	14-16	רוזנברג	209

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.1547.01" 0668.1547.01	אימון בקריאה ודקדוק ד'
גב' ארזה אפלרויט	סמ' ב'	ת'	ד'	16-18	ווב	101

שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות
שנים ב' ו-ג'

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.0000.01" 0668.0000.01	צרפתית מדוברת
גב' קלייר  לאמי	סמ' א'	ת'	ה'	16-18	רוזנברג	207
גב'  קלייר לאמי	סמ' ב'	ת'	ה'	16-18	רוזנברג	106

סמינריונים (מסגרת 227)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3300.01" 0668.3300.01	מולייר ואמנויות הבמה   (בעברית בלבד)
ד"ר  נורית יערי	סמ' א'	ס'	א'	10-12	ווב	102
	סמ' א'	ס'	א'	12-14	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3301.01" 0668.3301.01	הסעודה בתרבות הצרפתית
פרופ'  אלישבע רוזן	סמ' ב'	ס'	ג'	18-20	ווב	301
	סמ' ב'	ס'	ה'	16-18	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3302.01" 0668.3302.01	ייצוגי המיניות בשיח הספרותי ,הרפואי  והפילוסופי
ד"ר  מישל קאהן	סמ' ב'	ס'	ב'	16-18	ווב	401
	סמ' ב'	ס'	ג'	08-10	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0668.3303.01" 0668.3303.01	שנות ה-60 בתרבות הצרפתית (בעברית בלבד)
ד"ר  דניס שרביט	סמ' א'	ס'	ג'	14-16	ווב	105
	סמ' ב'	ס'	א'	14-16	ווב	102














לימודי התואר השני

המגמה לספרות צרפתית (מסגרת 620)
סמסטר א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4462.01" 0625.4462.01	לספר ולשכנע: פואטיקה, רטוריקה וחקר השיח - חובה
פרופ'  רות עמוסי	סמ' א'	ס'	ג'	18-20	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4463.01" 0625.4463.01	ספורי ילדות עכשויים: ברגוניו, סימון, סיקסו
פרופ' אלישבע  רוזן	סמ' א'	ס'	ג'	14-16	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4475.01" 0625.4475.01	מלרמה וה"ספר העתידי"
פרופ'  דוד מנדלסון 	סמ' א'	ס'	ג'	10-12	רוזנברג	205

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4464.01" 0625.4464.01	השיח הלירי בתקופה המודרנית
ד"ר  מוניק יוטרן	סמ' א'	ס'	ד'	12-14	ווב	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4476.01" 0625.4476.01		תדמיתה של גרמניה בספרות הצרפתית מהמהפכה ועד מלחמת העולם השניה
פרופ'  דומיניק בורל	סמ' א'	ס'	ב'	18-20	ווב	301

סמסטר ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4465.01" 0625.4465.01	המסע לירושלים בספרות של המאה ה - 19
פרופ'  דוד מנדלסון 	סמ' ב'	ס'	ג'	12-14	רוזנברג	211

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4466.01" 0625.4466.01	הפרודיה בספרות הצרפתית המודרנית
פרופ'  אלישבע רוזן	סמ' ב'	ס'	ג'	14-16	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4468.01" 0625.4468.01	סיפורת סוריאליסטית: משוררים וציירים כותבים רומנים
פרופ'   רות עמוסי	סמ' ב'	ס'	ג'	18-20	ווב	103
בשיתוף עם ד"ר דניאל לפור

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0698.1037.01" 0698.1037.01		ספרות כמקור להיסטוריה-יצירות הרנסאנס הצרפתי  (בעברית  בשיתוף עם HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/history.rtf" ביה"ס להיסטוריה)
ד"ר  נדין קופרטי-צור 	סמ' ב'	ס'	ב'	16-20	גילמן	א361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4467.01" 0625.4467.01	השיח הסאטירי בעידן הנאורות
ד"ר מישל קאהן 	סמ' ב'	ס'	ג'	10-12	ווב	401

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4480.01" 0625.4480.01	הספרות הפרנקופונית של אפריקה
אורח	סמ' ב'	ס'	ד'	18-20	ווב	301

המגמה לבלשנות צרפתית (מסגרת 622)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4470.01" 0625.4470.01	אסטרטגיות של רפרור
פרופ' יהודה קופפרמן 	סמ' א'	ס'	ב'	10-12	יפורסם	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4471.01" 0625.4471.01	שינויים סמנטיים
פרופ' חוה בת-זאב  	סמ' א'	ס'	ב'	14-16	ווב	101
שילדקרוט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4852.01" 0625.4852.01	צרפתית עתיקה: קריאת טקסטים וניתוחם  (בשיתוף עם תואר ראשון)
פרופ' חוה בת-זאב  	סמ' א'	שו"ת	ב'	12-14	ווב	105
שילדקרוט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4472.01" 0625.4472.01	הנשוא המשני: מבנים משונים
פרופ'  יהודה קופפרמן 	סמ' ב'	ס'	ב'	10-12	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4473.01" 0625.4473.01	סוגיות בבלשנות הסטורית
פרופ' חוה בת-זאב  	סמ' ב'	ס'	ד'	16-18	ווב	102
שילדקרוט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4428.01" 0625.4428.01		גישות להוראת הצרפתית כשפה זרה (בשיתוף עם בית הספר לחינוך, היחידה ללימודי עברית והיחידה להוראת שפות) מתקיים אחת לשבועיים וייחשב ל-2 ש"ס
ד"ר  סוזי שטינברג 	שנתי	ס'	ב'	16-18	ווב	103

	פורום מורי ותלמידי תואר שני ושלישי (השתתפות חובה)
	שנתי		ג'	16-18	ווב	103

שיעורי תרגום לכל המגמות (מסגרת 624)
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4877.01" 0625.4877.01	סדנה בתרגום ספרותי
יפורסם	סמ' א'	סדנה	ד'	14-16	רוזנברג	103			
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4249.01" 0625.4249.01	סמינריון מחקר בתרגום הספרות הצרפתית
פרופ'  חוה בת-זאב	סמ' א'	סדנה	ד'	16-18	ווב	102
שידלקרוט

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4637.01" 0625.4637.01	בלשנות ותרגום: סוגיות נבחרות
ד"ר  טל גולדפיין 	סמ' א'	שו"ת	ד'	10-12	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0628.2418.01" 0628.2418.01	מבוא לתורת התרגום
פרופ'  גדעון טורי	סמ' א'	ש'	ב'	14-16	גילמן	281

סדנאות בתרגום ספרות צרפתית
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4453.01" 0625.4453.01	נורמות של תרגום מצרפתית
ד"ר  ניצה בן ארי	סמ' ב'	סדנה	ד'	10-12	ווב	301

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4640.01" 0625.4640.01	סדנה לכתוביות בטלוויזיה (בשיתוף עם תואר ראשון)
גב' רות  דבל	סמ' ב'	סדנה	ד'	12-14	ווב	103

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0625.4271.01" 0625.4271.01	סדנה בתרגום ספרותי מצרפתית
ד"ר  ניצה בן ארי	סמ' ב'	סדנה	ב'	14-16	גילמן	324

לוח בחינות 

 שפה וספרות צרפתית

סמסטר א'

השעה
מועד ב'
השעה
מועד א'
שם המרצה
שם הקורס
18:00
19/02/03
9:00
21/01/03
גב'  סלביה אדלר 
דקדוק שימושי
18:00
26/02/03
16:00
23/01/03
ד"ר נדין קופרטי-צור 
מבוא לספרות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה
18:00
05/03/03
12:30
26/01/03
 ד"ר מישל  קאהן
תרגיל לשיעור מבוא מימי הביניים ועד המהפכה 
9:00
28/02/03
9:00
28/01/03
פרופ'  רות עמוסי
שיטות ניתוח טקסט
18:00
09/04/03
16:00
30/01/03
גב' גליה ינושבסקי
תרגיל לשיטות ניתוח טקסט
9:00
07/03/03
9:00
31/01/03
 ד"ר דניס שרביט
תרבות צרפת סוגיות נבחרות
18:00
19/03/03
12:30
03/02/03
פרופ' אלישבע רוזן
הרומנים של ז'אן פול סארטר
9:00
04/04/03
9:00
04/02/03
פרופ' דוד מנדלסון
סירנו דה ברז'רק וחידוש המסורת התאטרלית 
18:00
26/03/03
12:30
05/02/03
  ד"ר מוניק יוטרן
תולדות השירה הצרפתית מהרומנטיזם ועד הסור
9:00
14/03/03
12:30
06/02/03
 ד"ר דינה חרובי
ספרות פרנקופונית: מפגש בין תרבויות
9:00
11/04/03
9:00
07/02/03
גב' אוה כץ,
גב' סילביה אדלר
מבנה השפה  א'
18:00
02/04/03
12:30
09/02/03
פרופ' חוה שילדקרוט
צרפתית עתיקה קריאת טקסטים וניתוחם
9:00
21/03/03
12:30
11/02/03
פרופ' יהודה קופפרמן
מבוא לבלשנות ב' המשך
18:00
12/03/03
12:30
12/02/03
פרופ' חוה שילדקרוט
תולדות הלשון הצרפתית ב
9:00
28/03/03
16:00
13/02/03
פרופ'  יהודה קופפרמן
תבניות ומבנים בשפה הצרפתית א'

*ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות!

סמסטר ב'

השעה
מועד ב'
השעה
מועד א'
שם המרצה
שם הקורס
9:00
14/07/03
16:00
10/06/03
ד"ר מישל קאהן
הרומן הצרפתי במאה ה - 18
12:30
15/07/03
12:30
11/06/03
גב'  סוניה מנדלסון
דקדוק שימושי
12:30
17/07/03
12:30
12/06/03
פרופ' חוה שילדקרוט
מבוא לסמנטיקה 
9:00
16/07/03
9:00
15/06/03
ד"ר מרק אריאל פרידמן
מבוא לבלשנות
9:00
20/07/03
9:00
17/06/03
ד"ר מוניק יוטרן
הסוריאליזם בצרפת
12:30
20/07/03
12:30
17/06/03
ד"ר מוניק יוטרן 
מבוא לספרות צרפתית המודרנית
12:30
21/07/03
12:30
19/06/03
ד"ר נדין קופרטי צור
ספרות נשים תחת המשטר הישן
9:00
05/08/02
9:00
24/06/03
מורי החוג
בחינת מיון - שפה וספרות צרפתית
12:30
27/07/03
12:30
26/06/03
פרופ' אלישבע רוזן
נטלי סרוט והרומן החדש
9:00
29/07/03
9:00
01/07/03
פרופ' יהודה קופפרמן
תבניות ומבנים בשפה הצרפתית ב'
9:00
04/08/03
9:00
06/07/03
גב' רות בן שמעון
מבוא לפרגמטיקה צרפתית
9:00
06/08/03
12:30
08/07/03
גב' אוה כץ 
מבנה השפה ב'

*ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות!



המגמה לתרבות צרפת

סמסטר א'

18:00
26/02/03
16:00
20/01/03
ד"ר מישל קאהן
הפילוסופיה של הנאורות בצרפת
9:00
11/2/03
12:30
21/01/03
מר איב ואל,
גב' סוניה מנדלסון
אימון בקריאה ודקדוק א'  -רמה א'-מתחילים
9:00
11/2/03
9:00
21/01/03
גב' רות בן שמעון
אימון בקריאה ודקדוק א' רמה ב-בינוניים
18:00
02/04/03
12:30
22/01/03
ד"ר דניס שרביט
מושגי יסוד בתרבות צרפת
9:00
28/03/03
16:00
23/01/03
ד"ר סוזי שטיינברג
אימון בקריאה ודקדוק ג
18:00
05/03/03
9:00
24/01/03
גב' קרין גירון
תעשיות צרפתיות
18:00
26/02/03
12:30
26/01/03
ד"ר מישל קאהן
תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפת
9:00
07/03/03
9:00
27/01/03
ד"ר דניס שרביט
החילוניות בצרפת ובאירופה המערבית
9:00
28/02/03
9:00
28/01/03
גב' גלית חדאד ,  
גב' ענת פלדמן
תרגיל למבוא לתרבות
9:00
11/04/03
16:00
29/01/03
גב' ארזה אפלרויט
הבנת טקסטים באמצעות תרגום
18:00
19/03/03
12:30
03/02/03
פרופ' אלישבע רוזן
מבוא ליצירתו של מרסל פרוסט
18:00
12/03/03
16:00
06/02/03
 ד"ר דינה חרובי
תיאוריות פמיניסטיות בצרפת
9:00
14/03/03
12:30
09/02/03
גב' גלית חדאד
הסטוריה תרבותית של מלחמת העולם הראשונה
9:00
21/03/03
12:30
11/02/03
פרופ' ארמנד מנדלסון
גישות לתרבות הים התיכון
18:00
26/03/03
12:30
13/02/03
 ד"ר דינה חרובי
סופרות צרפתיות עכשוויות: לשון, גוף ופולט
18:00
09/04/03
9:00
14/02/03
גב גליה ינושבסקי
מניפסטים של האוונגרד במאה ה - 20 בצרפת

*ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות!

סמסטר ב'

9:00
13/07/03
9:00
10/06/03
ד"ר דניס שרביט
תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו
9:00
28/07/03
9:00
11/06/03
 ד"ר דפנה שניצר
פיקציות "פסיכואנליטיות" בספרות ובקולנוע
16:00
17/07/03
12:30
12/06/03
פרופ' חוה שילדקרוט
התפתחותו של מוסד הלשון הצרפתית ותולדותיה
9:00
15/07/03
9:00
12/06/03
גב גלית חדאד, 
גב' ענת פלדמן
תרגיל לשיעור למבוא לתרבות צרפת
12:30
17/07/03
12:30
16/06/03
ד"ר סוזן שטינברג 
צרפת במאה ה 20:לשון, מוסדות ותרבות
9:00
21/07/03
9:00
18/06/03
ד"ר סוזי שטינברג
אימון בקריאה ב' רמה ב'
9:00
25/07/03
9:00
18/06/03
ד"ר סוזן שטינברג 
(הבנת הנקרא - )בחינה מסכמת
9:00
21/07/03
12:30
18/06/03
מר איב ואל , 
גב' סוניה מנדלסון
אימון בקריאה ודקדוק ב' רמה א'
9:00
18/07/03
9:00
20/06/03
גב' קולט ליינמן
אמנים במונמרטר
9:00
25/07/03
9:00
22/06/03
גב' סיון כהן
19 - דימוי הגרמני בתרבות הצרפתית במאה ה
9:00
31/07/03
9:00
23/06/03
גב' ארזה אפלרויט
הבנת טקסטים באמצעות תרגום רמה א'
9:00
24/07/03
9:00
25/06/03
 ד"ר דניס שרביט
אינטלקטואלים צרפתיים על מדינת ישראל ועל היהודים
12:30
22/07/03
9:00
26/06/03
 ד"ר מוניק יוטרן
פריז בשירה הצרפתית
9:00
30/07/03
9:00
27/06/03
פרופ' דוד מנדלסון
מבוא לתרבות האינטרנט
12:30
29/07/03
9:00
29/06/03
פרופ' רות עמוסי
שיח פוליטי: מציאות ובדיון
9:00
27/07/03
9:00
30/06/03
גב ארזה אפלרויט
'אימון בקריאה ודקדוק ד
9:00
29/07/03
9:00
01/07/03
גב' גליה ינושבסקי
תרגיל לשיח פוליטי: מציאות ובדיון
9:00
03/08/03
12:30
06/07/03
מר בנימין איסמבר
תרגיל למבוא לתרבות האינטרנט
9:00
04/08/03
9:00
07/07/03
פרופ' דוד מנדלסון
המשיסה לזולא העיר והספר
12:30
05/08/03
9:00
08/07/03
ד"ר נדין קופרטי-צור 
יצירות מופת בתרבות הרנסנס

*ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות!




