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החוג לאנגלית
לימודי התואר הראשון
הערה :משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים
א .כללי
א .להקנות לתלמיד ידיעה מדעית של פרקים והיבטים מייצגים של התרבות האנגלית
והאמריקאית.
ב .לפתח בתלמיד ערנות ליחסי הגומלין בין הספרות והלשון לצורותיהן ,לתקופותיהן
ולתורותיהן ,לבין סביבתן ההיסטורית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית.
ג .להכשיר את התלמיד להשתמש שימוש בקורתי במתודות המקובלות בלימודים ספרותיים.
ד .להקנות לתלמיד הרגלי למידה עצמאיים של טקסטים ספרותיים.
ה .לפתח אצל התלמיד את יכולת השימוש בשפה האנגלית כמכשיר לביטוי בע"פ ובכתב
במסגרת לימודיו ומחקריו הספרותיים.

ב .מסלולי הלימודים
א .במסלול הדו-חוגי ישלימו התלמידים  60ש"ס ובהן  2ש"ס לימודים פקולטטיים.
ב .במסלול החד-חוגי ישלימו התלמידים  116ש"ס ובהן  4ש"ס לימודים פקולטטיים.
ג .תנאי הקבלה
א .הקבלה למסלול הדו-חוגי תיעשה על פי המפורט בחוברת המידע למועמדים לאוניברסיטת
תל-אביב ,תשס"ה.
ב .מסלול החד-חוגי מתקבלים תלמידים אשר השלימו שנה א' בחוג לאנגלית בציון ממוצע של
לפחות  85וכן ממוצע  80לפחות בחוג האחר בתום השנה הראשונה .המסלול החד-חוגי נועד
לתלמידים מצטיינים ,והקבלה למסלול זה מותנית באישורה של וועדת המיון החוגית
ובהישגי התלמיד במשך לימודיו בחוג.
תלמיד המתקבל למסלול החד-חוגי ורמת הישגיו בשנה ב' אינה מספקת יבוטל מסלול
לימודיו ויהיה עליו להשלים את לימודי התואר הראשון במסלול הדו-חוגי.

ד .מבנה תכנית הלימודים
דרישות החוג במסלול הדו-חוגי
 .1לימודים פקולטטיים
 .2לימודים חוגיים
 2קורסים בסיסיים
מבוא לתרבות אנגליה
מבוא לתרבות אמריקה
 1תרגיל לקורס בסיסי
חבור
)לא ירשם תלמיד לקורסי הכתיבה בטרם קיבל ציון פטור באנגלית(
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פרוסמינר*
 2קורסים תיאורטיים
 1תרגיל לקורס תיאורטי
 1קורס שקספיר
קורסים מתקדמים
)מבין הקורסים או הסמינריונים חייב להיות אחד לפחות בתקופה
שלפני  ,1800אחד לפחות בספרות אנגליה ואחד לפחות בספרות אמריקה.
קורסי קריאה מודרכת אינם נכללים במניין זה**(
 2סמינריונים
)לא ירשם תלמיד לסמינר בטרם סיים חובת שמיעת
שני קורסי תיאוריה  +תרגיל ופרוסמינר(
סה"כ
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הערה:

• לנרשמים החל משנת הלימודים תשס"ה דרישות קדם לרישום לפרוסמינר הם:
 (1ציון  70ומעלה בקורס חבור
 (2סיום חובת שמיעת הקורסים הבסיסיים +תרגיל
 (3סיום חובת שמיעה של  10ש"ס המורכבות מקורסי תיאוריה ותרגיל בקורס
תיאוריה.
* *שני קורסים של קריאה מודרכת שקולים כנגד שיעור מתקדם אחד בן  4ש"ס.
אין לשמוע יותר מ 4 -ש"ס בקורסי קריאה מודרכת.

דרישות החוג במסלול החד-חוגי
 .1לימודים פקולטטיים
 .2לימודים חוגיים:
 2קורסים בסיסיים
מבוא לתרבות אנגליה
מבוא לתרבות אמריקה
 1תרגיל לקורס בסיסי
קורס חבור )לא ירשם תלמיד לקורס חבור בטרם קיבל
ציון "פטור" באנגלית(
פרוסמינר )ראה לעיל דרישות קדם לרישום לפרוסמינר(
 2קורסים תיאורטיים
 1תרגיל לקורס תיאוריה
 1קורס שקספיר
קורסים מתקדמים
)מבין הקורסים או הסמינריונים חייב להיות אחד לפחות בתקופה שלפני
 ,1800אחד לפחות בספרות אנגלית ואחד לפחות בספרות אמריקה
* קורסי קריאה מודרכת אינם נכללים במניין זה(.
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 4סמינריונים
)לא ירשם תלמיד לסמינר בטרם סיים חובת שמיעת
שני קורסי תיאוריה ופרוסמינר(
חטיבת השלמה מחוץ לחוג בתיאום עם יועץ החוג וראש החוג.
יוכרו רק קורסים מרמת קורס מתקדם ומעלה
סה"כ

16
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הערה:
* שני קורסים של קריאה מודרכת שקולים כנגד שיעור מתקדם אחד בן  4ש"ס.
אין לשמוע יותר מ 4 -ש"ס בקורסי קריאה מודרכת.
לתשומת לב :לימודים פקולטטיים – מורכבים מקורסים פנורמיים אותם יש לבחור מתוכניות
הלימודים של חוגי הפקולטה ,שאינם חוגי הלימוד של התלמידים .כל הקורסים הפנורמיים הם
בהיקף של  2ש"ס וציון הקורס מהווה חלק מהציון הסופי .לפרטים יש לפנות לפרק המתאים
בידיעון.

ה .מהלך הלימודים
מהלך הלימודים המומלץ להלן מיועד לתלמידי המסלול הדו-חוגי בתכנית לימודים תלת-
שנתית:

קורסי חובה שנה א'
קורס חבור
 2קורסים בסיסיים
תרגיל לאחד הקורסים הבסיסיים
 2קורסי תיאוריה*
תרגיל תיאוריה
קורס פנורמי**
סה"כ
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הערות:
* ניתן ללמוד קורס תיאוריה אחד בשנה ב' ,אך חובה ללמוד לפחות קורס תיאוריה אחד בשנה
א'.
** ניתן ללמוד את הקורס הפנורמי במהלך לימודי התואר הראשון ,אך מומלץ ללמוד אותו
בשנה ראשונה או שניה.

שנים ב'-ג'
פרוסמינר*
קורסים מתקדמים **
 2סמינריונים***
סה"כ

4
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הערות:
*
**
***

לא ירשם תלמיד לסמינר בטרם סיים שמיעת פרוסמינר בציון עובר.
תלמיד לא יוכל להרשם לקורסים מתקדמים אם לא סיים בהצלחה את קורס הכתיבה –
"חיבור".
לא ניתן לשמוע עם אותו מרצה יותר מסמינר אחד )נכון גם לחד-חוגי(.

ו .דרישות במהלך הלימודים
תלמיד רשאי להרשם במהלך לימודיו בחוג לאנגלית לשני קורסים בנוסף לקורסים הנדרשים
להשלמת התואר הראשון .קורסים אלה יכולים להחליף שני קורסים אשר בהם קיבל התלמיד
ציון חיובי ,ויהיו באותו תחום ואותה קטגוריה של הקורסים אותם מבקש התלמיד להחליף
לצורך העלאת הממוצע שלו בחוג.

כשלונות בקורסים
אם עד תום לימודיו בחוג צבר התלמיד שני כשלונות ,לא יהיה זכאי לתואר מטעם החוג
לאנגלית.

ז .סיום הלימודים לתואר וציון הגמר
ממוצע הקורסים לפי הפירוט הבא במסלול הדו-חוגי:
75%
 2קורסי כתיבה
 3קורסים בסיסיים
 2קורסים תיאורטיים
 6קורסים מתקדמים
25%
 2סמינריונים
ממוצע הקורסים במסלול המורחב לפי הפירוט הבא:
 4סמינריונים 25%
כל הקורסים הנלמדים בחוג 65%
במסלול זה לימודי החטיבה ) 16ש"ס מחוץ לחוג( מהווים  10%בחישוב הציון לתואר.

ח .ועדת ההוראה בחוג ותקנון החוג
פניות לוועדת ההוראה החוגית תעשנה בכתב ותמסרנה במזכירות החוג.
ט .הכרה בלימודים קודמים
הכרה בלימודים קודמים תיעשה על פי תקנות הידיעון ועל סמך ראיון אישי עם היועץ לתואר
ב"א וראש החוג.
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לימודי התואר השני
הערה :משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים
החוג מציע לימודים מתקדמים בספרות וביקורת בתרבות אנגלית ואמריקאית ,לתלמידים
המעונינים בהוראה ,לתלמידים המעונינים להעמיק את ידיעותיהם ושליטתם ובתרבות האנגלית
והאמריקנית ,לחדד את חשיבתם האנליטית ,ולמקד את ניתוח טיעוניהם.

תנאי קבלה
ייחשבו כמועמדים ללימודי התואר השני מועמדים בעלי תואר ב"א ,שסיימו חוג לאנגלית בציון
גמר של  80לפחות ולפי שיקול דעתם של ראש החוג והיועץ לתואר שני.
לכל תלמיד שלא סיים חוג לאנגלית תורכב תכנית השלמות מיוחדת ,שרק עם סיומה בהצלחה
1
יתקבל לשיעורי התואר השני של החוג.
לחוג שני מסלולים :מסלול לתואר שני הכולל עבודת גמר ומסלול לתואר שני ללא עבודת גמר.

מסלול התואר השני הכולל עבודת גמר
 24שעות בחוג לאנגלית
רפרט בכתב בכל סמינר )לא יימסר מאוחר משלושה חדשים מתום הקורס(
 8שעות השלמה מחוץ לחוג )בתיאום עם יועץ המ"א(
 2עבודות סמינריוניות בהדרכת מנחים שונים
עבודת גמר בשפה האנגלית
התלמיד חייב להוכיח שליטה בשפה שלישית ,מלבד עברית ואנגלית ,לפני שהוא ניגש לעבודת
הגמר.

שקלול ציון סופי למ"א
ציוני הסמינריונים והקורסים
ציוני  2עבודות סמינריוניות
ציון עבודת הגמר

50%
20%
30%

מסלול התואר השני ללא עבודת גמר
התלמיד חייב להשתתף ב 44-ש"ס של סמינריונים לתואר שני שנלמדו לאחר התואר הראשון.
מתוך  44ש"ס אלו ,לפחות  8ש"ס אך לא יותר מ -12ש"ס חייבים להלקח מחוגים אחרים ,אך לא
יותר מ 4 -ש"ס מהן יכולות להלקח בבית ספר לחינוך .מומלץ להשתתף בקורס בתיאוריה
וביקורת.

1

יש לסיים כל אחת מן ההשלמות בציון של  80לפחות.
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כתיבת  3חיבורים סמינריוניים ,שלפחות אחד מהם עוסק בתקופה שלפני  1800ולפחות אחד -
בתקופה שלאחר  .1800כל אחד מהחיבורים ייכתב עבור חבר סגל אחר.
התלמיד חייב להוכיח שליטה בשפה שלישית ,מלבד עברית ואנגלית ,לפני סיום לימודיו.
מומלצת השתתפות בפורום מ"א ובימי העיון של החוג.

שקלול ציון התלמיד במסלול זה יעשה כלהלן:
ציוני הקורסים
ציוני העבודות הסמינריוניות

50%
50%

לימודים אמריקניים
 .1תלמידי התואר השני בחוג לאנגלית יוכלו להתמחות בלימודים אמריקניים ,התמחות זו
כוללת ,מלבד קורסים בתחום זה בחוג ,גם מבחר קורסים של תחום ההתמחות מביה"ס
להיסטוריה בהיקף  8ש"ס ,וכן סמינריון חובה משותף לחוג לאנגלית ולביה"ס להיסטוריה.
קורסי ביה"ס להיסטוריה יבואו במניין קורסי הבחירה שמחוץ לחוג ,הנדרשים בחוג לאנגלית
במסגרת לימודי התואר השני.
הסמינריון המשותף יבוא במניין סמינריוני החוג לתואר השני.
 .2במקרים מתאימים יוכלו תלמידי ההתמחות לבחור במסגרת קורסי הבחירה גם קורסים
מחוגים אחרים בפקולטה או מפקולטות אחרות )משפטים ,אומנויות( ,בהיקף שלא יעלה על 4
ש"ס .לבחירה זו דרוש אישור יועץ לימודי התואר השני בחוג.
 .3כל שאר תנאי הלימודים לתואר השני וחובותיהם בחוג לאנגלית יחולו כמפורט בידיעון זה על
תלמידי ההתמחות בלימודים אמריקניים.

לימודי החוג לאנגלית להכשרה להוראת האנגלית בבית-הספר התיכון
בוגר חוג יחיד ומורחב לאנגלית שהוא בעל תעודת הוראה לאנגלית מטעם ביה"ס לחינוך יוכר
מטעם משרד החינוך כמורה לאנגלית בחטיבת הביניים ,בחטיבה העליונה ובכיתות י"א-י"ב.
בוגר החוג לאנגלית במסלול הדו-חוגי ,שהוא בעל תעודת הוראה לאנגלית מטעם ביה"ס רשאי
ללמד בכל החטיבות פרט לכיתות י"א-י"ב.
מוסמך החוג )תואר שני( ,שהוא בעל תעודת הוראה מטעם ביה"ס לחינוך ,רשאי ללמד בכל
החטיבות ובכיתות י"א-י"ב ,והוא זכאי לגמול אקדמאים.
לימודי תעודת הוראה ניתנים מטעם ביה"ס לחינוך.
לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות ביה"ס לחינוך.
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סגל ההוראה
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אילנה גומל  -ראש החוג
קרן אלקלעי-גוט – שבתון סמסטר א'
מרים באום
גבריאל ביינר
גליה בנזימן
הדה בן-בסט  -שבתון כל השנה
רוברט גריפין – שבתון סמסטר ב'
אימי גרנאי
ארין הנריקסן
סוניה וינר
חנה וירט-נשר
דורינא ינקו
הלן כצנלסון
יעל מאורר
מרים מנדל –שבתון סמסטר א'
מלכיאל קייסי
אנה קיסין-שכטר
לינדה שטרייט
מלאת שמיר
שירלי שרון-זיסר

עוזרת מינהלית

 -גב' אבלין גולדבלט-מילוא

מזכירות החוג :בנין ווב ,חדר  ,505טל'6409683 :
קבלת קהל :ימים א' ,ג' ,ה' ,שעות 10-13
כתובת אתר החוג באינטרנטhttp://www.tau.ac.il/humanities/english/ :

e-mail: Evelyneg@tauex.tau.ac.il

