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    ספרותספרותספרותספרות
רבונקו'אריאלה צ/ המורה  

'כיתה ב  
'סמסטר א  

 

    מטרותמטרותמטרותמטרות

.אנרי� סיפרותיי�'שהתלמיד ירכוש את מושגי היסוד בז  

.שהתלמיד ינתח יצירות סיפרותיות על סמ� הקריטריוני� שנלמדו בקורס  

.שהתלמיד יתנסה בסיפרות ההשוואתית  

�.פ" בעויהיה מסוגל לדווח עליו, שהתלמיד יבחר ויקרא להנאה רומ  

י קריאת יצירות שונות "שהתלמיד ירחיב את ידיעותיו בספרות עברית ע

.בצורה יחידנית  

.שהתלמיד יתמודד ע� קריאת קטעי מאמרי� על תיאוריה סיפרותית  

 

    תכני�תכני�תכני�תכני�

מושגי יסודמושגי יסודמושגי יסודמושגי יסוד/ ליריקה  אפיקה  דראמה  שירה  פרוזה  סיפור ע�  סיפור 

  סיפור קצר  אגדה חסידי

    רומ�  קצרצר                 סיפור

מאפייני� שוני�מאפייני� שוני�מאפייני� שוני�מאפייני� שוני�/ משאלה כמוסה  יסוד על טבעי קיטוב  פתיחה וסיו�  

ועוד.  פואנטה שילוש  

סיפורי ע�סיפורי ע�סיפורי ע�סיפורי ע�/מב חר מתו�... עדותו של איל�  ראש העיר וראש הגנב  דגי� 

 ממלכת     קערת הע!  הסב ונכדו  כ" של ע! דגי� גדולי� , קטני� 

   מעשה בשני אחי� י נא גלימה סעד  על חטאי� שאנו חייבי� העצלני�

 שלוש   שני צפרדעי�  נצחונו של השמח בחלקו  הסנדלר העני והמל�

.המתנות מאליהו הנביא  

סיפורי� קצרי� סיפורי� קצרי� סיפורי� קצרי� סיפורי� קצרי� ((((הומוריסטי�הומוריסטי�הומוריסטי�הומוריסטי�)/)/)/)/ "כיבוד אב" (שמואל יוס" עגנו�) "וכ� נדד 

)קישו�. אפרי�" (השוקולד  

סיפורי� חסידיי�סיפורי� חסידיי�סיפורי� חסידיי�סיפורי� חסידיי�/ מבחר מתו�... החכמה האמיתית  הפירסו�  הגאווה  

. החסידה  הפרווה והעצי�  ילד מקריב סידור לאלהי�  החליל כוח החבורה  

. � אגדותאגדותאגדותאגדות/ נר  דר� הרוח  אריאל  הדר� לירושלי�  שתי עזי� משער שברשי

(� סיפור קצרצרסיפור קצרצרסיפור קצרצרסיפור קצרצר/" השניי�" "בני� שובבי�" (גרשו� שופמ
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 סיפור קצרסיפור קצרסיפור קצרסיפור קצר/ "פרא אד�" או "המכתב" (יצחק דוב ברקובי!)

שירי�שירי�שירי�שירי�/ "הכניסיני" (חיי� נחמ� ביאליק) "אגדה על ילדי� שנדדו ביערות" 

)�) נת� אלתרמ  

מאמרי� מאמרי� מאמרי� מאמרי� / קטעי� מתו�... "היה היה פע�" (נירה הנדל) "ספר האגדה"  

)רבניצקי ביאליק(הקדמה   

TRADICION ORAL Y TESTIMONIO ESCRITO (JAIME REST)  

   

    מהל� הקורסמהל� הקורסמהל� הקורסמהל� הקורס

 את היצירה בפני התלמידי� המורה יקרא, לאחר הקדמה כללית על הנושא

התלמידי� יכולי� לקרוא . ויציע משימות למיניה�  שעל התלמידי� להשלי�

.במקו� המורה לפי בקשת�  

.ואילו באחר היא בקבוצות, בחלק מהשיעור העבודה היא אינדיבידואלית  

.לאחר הירהור אישי או דיו� קבוצתי נערכת מליאה והסקת מסקנות  

.לקרוא חומר בבית לקראת השיעור הבאהתלמידי� מתבקשי� לרוב   

 

    הערכההערכההערכההערכה

.כל יחידה תסתיי� בתרגיל בהתא�  

 על כל תלמיד יהיה לדווח על הרומ� שבחר לקריאה עצמית במועד שייקבע 

.מראש  

. בנוס" לכ� בסו" הקורס יתקיי� מבח� כללי  

 

    ביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיה

' הוצ".  מבחר אגדות שבתלמוד ובמדרשי� ספר האגדה. "רבניצקי ביאליק*

2000. א"ת. דביר  

 

' האוניב. אנתולוגיה של סיפורי ע� לחגי ישראל" חג לע�. "אליעזר, מרכוס*

.פרקי� נבחרי� בסיפור העברי הקצר בראשית המאה העשרי�. הפתוחה  

 

*�. כתר הוצאה לאור. אגדות תלמודיות" הלב. הבית. השוק. "רות, קלדרו

2001.ירושלי�  
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REST, JAIME. 'NOVELA, "CUENTO Y TEATRO – APOGEO Y CRISIS" 

CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA. 

 

*�מכללת שזר לחינו� וליהדות בפיקוח ".מונחו� לספרות. "אשר, ריבלי

1979. בואנוס אירס. א"אוניברסיטת ת  

 

*�. � האוניברסיטה העברית בי"  לתלמיד מעשיות חסידיי�. "אשר, ריבלי

.א"התשמ.מלטו�. ש י"המרכז לחינו� יהודי בתפוצות ע  

 

' הוצ. כתר' הוצ".   בגולה1880 1970הסיפורת העברית . "גרשו�, שקד*

.1977. ח"תשל. הקיבו! המאוחד  

 

סו" דבר מאת ". ל לילדי�" אגדות חז לנו משלנו). "עורכת(תקווה , שריג* 

1976. הקיבו! המאוחד' הוצ. מרי� רות  

 

משרד . בעדות ישראלהסיפור העממי. למורה" תשעה סיפורי� ועוד סיפור*"

.1978.ט"תשל. חיפה' אוניב. המרכז לתוכניות לימודי�. החינו� והתרבות  

 


