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 מטרת הלימודים

 

להקנות לתלמידים יסודות של ידע  הספרות, יכולת ניתוח ודרכי גישה ליוצרים וליצירות המופת  .א

העברית ובספרות העולם לדורותיהן; להורות זיקות גומלין בין יצירות אלו לבין עצמן;  בספרות

להקנות יסודות של תורת הספרות והתרבות, לפתח גישה לז'אנרים, זרמים ותקופות בתולדות 

 הספרות.

להקנות לתלמידים כלים נאותים לביקורת ושיפוט של יצירות ותופעות ספרותיות למיניהן; לטפח  .ב

ודעת הזיקה הרצויה בין השכלה רחבה בספרות לבין ביקורת הספרות ומחקרה; לעודד את בהם ת

 קריאתם העצמית ואת התעניינותם במתרחש בספרות ההווה.

 

 תנאי קבלה

ציון משוקלל פסיכומטרי ידי החוג: -עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על .1

 .500 ובגרות

בחינת יע"ל יידרשו לעמוד בו שפת ההוראה לא היתה עברית מועמדים אשר למדו בבית ספר ב .2

. קיימת אפשרות לפחות( 115)ובחלק הפתוח  120 בציון ברמה הנדרשת בחוגנט -או יע"ל

נוספת להתקבל לחוג על בסיס השילוב בין המכינה הייעודית החוגית יחד עם קורס האוריינות 

 ש ע"י החוג.הכלל אוניברסיטאי ועמידה במבחן המסכם בציון הנדר

 

 

מכינה ייעודית לחוג לספרות : מועמדים שאינם עומדים בציון היע"ל הנדרש מוזמנים לפנות לחוג לבדיקת 

 חוגית. הקבלה למכינה מותנית בראיון אישי.האפשרות הקבלה למכינה 

 

יוכלו  או בוגרי התוכנית "דרך רוח" של אוניברסיטת חיפה יחידות לימוד 5בעלי בגרויות בספרות בהיקף 

נ"ז  4ועד  או בתכונית "דרך רוח" נ"ז על הקורסים בתיכון 4נ"ז לפי הפירוט הבא: עד  8לקבל זיכוי עד 

 על עבודת גמר בכפוף לאישור וועדת הב"א החוגית.

 

 מבנה הלימודים
 

 (. למסלול החד־חוגי יתקבלו122102-21-01( וחד־חוגי )122101-21-01בחוג קיימים שני מסלולים: דו־חוגי )

 התלמידים רק באישור החוג בשנה השנייה ללימודיהם בו, ולאחר שעמדו בתנאי המעבר למסלול זה.

 הלימודים בחוג לספרות עברית והשוואתית מתקיימים בשתי מגמות עצמאיות:

 . המגמה לספרות השוואתית.2 . המגמה לספרות עברית.1

 

 

 

 משך הלימודים לתואר שלוש שנים.
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ומעלה יכולים להשלים את הלימודים לתואר  600החל משנה"ל תשע"ח מועמדים בעלי פסיכומטרי 

חוגי בהתמחויות העיקריות במשך שנתיים.  מומלץ להירשם לחוג נוסף המציע -הראשון בחוג במסלול דו

 אפשרות זו.

 

וג( כבר משנת לסטודנטים מצטיינים קיימת הזכות לקבל מנטור אישי )מקרב המרצים הבכירים של הח

 הלימודים הראשונה שלהם בחוג לספרות עברית והשוואתית.

 

 

 תלמידים מצטיינים יוכלו להתמחות בתכנית בינתחומית ייחודית: ספרות ופילוסופיה 

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע מעמיק במסורת ההומניסטית ולפתח חשיבה ביקורתית 

ן אישי. יש לפנות לראש התכנית ד"ר גורדינסקי במייל המופיע באתר ועצמאית. קבלה מותנית בראיו

 /http://philolit.haifa.ac.il/index.php/heהתכנית: 

 

 

 

 

מדעי "במסגרת התכנית  חוגי בשילוב עם החוג למערכות מידע-תן ללמוד תואר דומשנה"ל תשע"ח ניהחל 

 החוגים. שני של בדרישות הקבלה הרשם לשני החוגים, קבלה מותנית יש ל(. Sc.B." )הרוח הדיגיטליים

  http://dighum.haifa.ac.il/index.php/he פרטים נוספים באתר

 https://www.facebook.com/DigHumHaifa ובדף הפייסבוק של התוכנית:

  ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית:לפרטים נוספים, 

  mlavee@research.haifa.ac.il ד"ר משה לביא,

 ltsvikak@is.haifa.ac.i פרופ' צבי קופליק,
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