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 טשנה"ל תשע" בס"ד

 מכללת תלפיות

 מתווה מעודכן  - ליסודילימודי הספרות 
 

 ש"ש)  26למסלול ביה"ס היסודי (  בספרותהתמחות 

  ש"ש) 1חובה מומלץ כמבוא (

 שנה א'  )שיעור (מומלץ כחובה ש"ש         1 מבוא לספרות העברית החדשה

  ש"ש) 7ז'אנרים (חובה 

 שנה א'    שיעור (חובה) "שש 1 ה (או בשירת ילדים)בשיר ז'אנרים

 חובה)מומלץ כשיעור ( "שש 1 ז'אנרים (סוגות) בספרות ילדים ונוער

שבת ומועד בפיוט ( או: סיפורי המקרא בפיוט ,או:  
 שיעור (חובה) ש"ש 1 פיוטים למעגל החיים)

 שיעור ש"ש  1 שירת ספרד (או: שירת רבי יהודה הלוי)

(או: השבת והחג במדרשי חז"ל, או :  ורי חז"לסיפ
 שיעור (חובה) "שש 1 האגדה התלמודית והמדרש ודרכי הוראתם)

 מומלץ כחובה)שיעור ( "שש 1 השואה בספרות 

 שיעור  "שש 1 הסיפור העברי הקצר

 שיעור ש"ש 1 ספרות ילדים מתורגמת

 שיעור ש"ש  1 משל אגדה וסיפור עם

 שיעור  "שש 1 הסיפור המיניאטורי

 שיעור "שש 1 הסיפור החסידי

   

  ש"ש) 3יוצר ויצירתו (חובה 

 חובה)מומלץ כשיעור ( "שש 1 לילדים ולמבוגרים שירת ביאליק

 שיעור (חובה) "שש 1 לאה גולדברג יצירת

 שיעור ש"ש  1 ייחודו של יוצר עי הלל ושלומית כהן אסיף

 שיעור ש"ש 1 ייחודו של יוצר נורית זרחי ועודד בורלא
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-ם ילן משוררות נשים לילדים:לאה גולדברג,מרי
 שיעור  "שש 1 מיר פינקרפלדשטקליס ואנדה ע

   ש"ש) 12(חובה  תימות

(או : תמות ותמורות  השקפות עולם בספרות ילדים
 חובה)מומלץ כשיעור ( "שש 1 בספרות)

או:  מציאות, חלום ( דילמות  וערכים בספרות ילדים
 שיעור (חובה) "שש 1 וערך בסי"ל)

תוכנית העברית לביה"ס  –שפה, ספרות ותרבות 
 או ב'שנה א'   )חובהשיעור ( "שש 1 היסודי

 שיעור "שש 1 צחוק ועצב בספרות ילדים

 שיעור  "שש 1 ספרות ילדים במעגל השנה

 שיעור "שש 1 אני וחברה בשירת ילדים

 שיעור  "שש 1 ספרות ילדיםאלימות והגינות ב

 שיעור "שש 1 מציאות ודמיון בספרות ילדים

 שיעור  "שש 1 ובפרוזה בשירה ירושלים

  שיעור "שש 1 ילדים בספרותותפקידיו  האיור

 שיעור "שש 1 שילוב אמנויות בהנחלת הטקסט הספרותי

 שיעור "שש 1 החי והצומח בספרות ילדים

 שיעור  ש"ש  1 ספרות ילדיםסוגיות היסטוריות וחברתיות ב

 שיעור ש"ש 1 (או: היבטים תרפויטיים בספרות) ביבליותרפיה

 שיעור ש"ש 1 ציונות אמונה ומלחמה ועיצובם בספרות

 מתוקשב "שש 1  מתוקשב -חברות ובדידות בספרות

  ש"ש) 1מתודיקה ( חובה 

 שנה ב' )חובהור (שיע ש"ש 1 (או: יצירה, יוצרה ודרכי הוראתה) דרכי הוראת ספרות

  ש"ש) 2(חובה  מחקר

 שיעור (חובה) "שש 2 סמינריון בספרות

 

 

 


