
 102 

 שפה וספרות גרמניתמדור ל. 2
 

 לימודים לב"א ולמ"א מדור
 

 מטרת הלימודים
הלומדים במדור ירכשו כלים לשוניים ומחשבתיים לפיתוח פעילות עיונית 

 . ספרות והתרבות הגרמניתומעשית במרחב ה
בהקשריה תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, תמחות הם: תחומי הה

, כחלק בלתי נפרד ממדעי תורת הספרות הגרמניתהאירופיים והגלובליים, 
מומלץ לשלב  גרמנית.-וחקר הספרות, ההגות והתרבות היהודיתהתרבות 

בלימודי התואר הראשון קורס קיץ בארץ דוברת גרמנית. קיימות מספר מלגות 
 בחוג למטרה זו.

 תנאי הקבלה

מסויים ידע בעלי תלמידים מתקבלים תלמידים ללא ידיעה של השפה הגרמנית. 
 .למבחן מיוןנדרשים לגשת  הגרמנית בשפה

 
 מבנה  הלימודים

והחל משנה ב' ניתן  ,חוגי-דוהלימודים לתואר הראשון בחוג הם במסלול 
 (.21עמ' פרטים על מסלולי הלימודים ראו )חוגי -חדלהתקבל למסלול 

 
יסיימו לימודיהם בהיקף  השפה הגרמנית,מלימודי פטור מלא  בעליתלמידים 

 .נ"ז 46 של
 
 
 סדר הלימודים לתואר הראשון 

 
 חובה פקולטתית: 

 נ"ז 1 תרג  7קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

 

 לימודי חובה - שנה  א'
 נ"ז 4 תרג  א - גרמנית למתחילים

 נ"ז 4 תרג  ב -גרמנית למתחילים 
 "זנ 1+1 רג  ת א לשירה                                                        שיעור+ומב

 נ"ז 1+1 תרג שיעור+ מבוא לסיפורת
 נ"ז 1 שיעור  21-22ספרות גרמנית במאות 

 נ"ז 1 שיעור  עד ימינו 21-ספרות גרמנית במאה ה
 נ"ז 26    

 לימודי חובה -  שנה ב'
 נ"ז 4 תרג  א - גרמנית למתקדמים

 נ"ז 4 תרג  ב -גרמנית למתקדמים 
 נ"ז 1 תרג  א -מיומנויות קריאה וכתביה בגרמנית 

 נ"ז 6 סמ  קורסים בספרות גרמנית
 
 

                                                 
 תלמידים הפטורים מקורס זה או לומדים אותו במסגרת החוג השני שלהם, ילמדו במקומו קורס  7
 נ"ז. 1בחירה בהיקף של   
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 נ"ז 1+1 שיעור+  תרג א' -יצירות מופת 
 או

 נ"ז 1 תרג    ב' -יצירות מופת 

 נ"ז 11+ שיעור+ תרג 10-ספרות במאה ההתורת מבוא ל
 נ"ז 26-22   

 שנה ג'

 לימודי חובה/בחירה
 נ"ז 1 תרג  ב  -מיומנויות קריאה וכתיבה בגרמנית 

 נ"ז 1+1 שיעור+  תרג א' -ופת יצירות מ
 או

 נ"ז 1 תרג  ב' -יצירות מופת 

 נ"ז 1+1 שיעור+ תרג : מאפלטון עד ניטשהתחנות בביקורת הספרות
 נ"ז 4   סמינריון

  נ"ז ללא   8עבודה סמינריונית
 

 לימודי בחירה
 נ"ז 2-20   )כולל סמינריונים( גרמניתבספרות  יםקורס

 נ"ז 22-26   
 
 נ"ז 6   9"אבני פינה" מתכנית קורס+

                                                                               נ"ז  48  סה"כ
 

הדקדוק הגרמני".  מבנהמהקורס "בעלי תעודת בגרות גרמנית יוכלו לבקש פטור  :ההער
 .במדוראחר יחויבו בקורס  במקומו

 
 עבודות

 ךיש לכתוב א האת העבוד אחת בשנה ג'. וניתסמינרי היכתבו עבודתלמידים ה
 .המדור לשפה וספרות גרמניתורק במסגרת קורסי 

 

 

 .081עמ'  בהמשך ראו -*מידע לגבי לימודי המוסמך במדור 

                                                 
 נ"ז. 4-ת העבודה אינה מקנה נ"ז, אך ציון העבודה ייחשב בשקלול הסופי לתואר ככתיב 8
 , מידע בנוגע לייעוץ בנדון החוג ת להגיע למזכירותרעל התלמידים שחוגם השני בפקולטה אח 9
 ואילך. 21עמ' " ראו אבני פינהלקורסי "  
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