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 טתשע"שנה"ל  בס"ד

 מכללת תלפיות

 יסודי-לעלספרות  התמחות

 

 

 ש"ש)  26יסודי (-עללמסלול ביה"ס ה  בספרותהתמחות 

 ש"ש) 3מבואות (חובה 

 שנה א' שיעור (חובה) "שש 1 מבוא לספרות העברית החדשה

 נה א'ש  (חובה) ש"ש 2 מתוקשב)צורות השירה המודרנית (

 חובה)(מומלץ כשיעור  "שש 1 תיאוריה וטקסט-יסודות בתורת הפרוזה

  ש"ש) 8(חובה  ז'אנרים

 "שש 1   (או: זיכרון והנצחה בספרות השואה) ספרות השואה

 

 שיעור (חובה)

בספרד (או: שירת תור הזהב, או שירת  שירת ימי הביניים
 בה)שיעור (חו "שש 1 הקודש והחול של ר' יהודה הלוי)

(או: שבת ומועד בפיוט, או: סיפורי  הפיוט הארץ ישראלי
 )שיעור (מומלץ כחובה "שש 1 המקרא בפיוט ,או:  פיוטים למעגל החיים)

 חובה)(שיעור  "שש 1 האגדה התלמודית והמדרש ודרכי הוראתם

 חובה)( שיעור "שש 1 יסודות הרומן המודרני –בנוי לתלפיות 

 חובה "שש 1 (מתוקשב) )ם לקריאה מונחיתרומני 5חדוות הקריאה (

 שיעור (מומלץ כחובה) ש"ש 1 הקצר המודרני העולמיהסיפור 

  שירת דור הפלמ"ח–מחיים גורי עד... 

 )ליוצר ויצירתוגם  (הקורס יכול להיחשב
 )שיעור (חובה ש"ש 1

 שירת דור המדינה -מעמיחי וזך ועד...

 )וליוצר ויצירתגם  (הקורס יכול להיחשב
 שיעור  "שש 1

 שיעור (מומלץ כחובה) ש"ש1 מריאליזם לאבסורד -התיאטרון המודרני

 שיעור  ש"ש 1 (ספרות ארספואטית) ספרות מודעת לעצמה

 שיעור  ש"ש 1 שני דורות בסיפור העברי
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 שיעור  ש"ש 1 יהסיפור החסיד

 שיעור  ש"ש 1 הסיפור המיניאטורי

 שיעור  ש"ש 1 תכנים וצורות –הבלדה 

 שיעור  ש"ש 1 שירה אמונית ודרכי עיצובה

 שנה א' (חובה) שיעור  ש"ש 1 ז'אנרים בשירה

 (מומלץ כחובה)שיעור  ש"ש 1 ז'אנרים (סוגות) בסיפורת

   ש"ש) 6יוצר ויצירתו  (חובה 

 "שש 1  לילדים ולמבוגרים שירת ביאליק
 

 ה)חובשיעור (

 חובה)מומלץ כשיעור ( "שש 1 יצירתו של עגנון

 "שש 1 רחל ואסתר ראב

 

 שיעור 

 שיעור "שש 1 הקטרוג והאמונה -שירת אצ"ג  

 )שיעור (מומלץ כחובה "שש 1 לאה גולדברג יצירת

 שיעור  "שש 1 יצירתו של נתן אלתרמן

 שיעור  "שש 1 אפלפלד, קפקא וקאמי ומה שביניהם

 שיעור  ש"ש 1 ודליה רביקוביץ שירת זלדה

  ש"ש) 6חובה (  ותתימ

 "שש 1  בספרות) ים בספרות (או: דילמות ערכים וחלומות דילמות וערכ

 

 שיעור

"גנבו לי את השמיים" בין מזרח ומערב בשירה המזרחית (או:  
 שיעור  "שש 1  )בשירת המזרח

 שיעור  "שש 1 ספרות, אמונה ומלחמה  ועיצובם בציונות 

 שיעור  "שש 1   נשים יוצרות

 שיעור  "שש 1 הזהות היהודית והציונית בראי הספרות העברית

 שיעור  "שש 1 חינוך וחניכה בראי הספרות והקולנוע

 שיעור  "שש 1 בדידות פיסית ומטאפיסית בספרות המודרנית

 שיעור  "שש 1  מפגשים ופרידות בספרות

 שיעור  ש"ש 1  נצח ואקטואליה בספרות

 שיעור  שש" 1 ספרות ומצבי גבול
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 שיעור  ש"ש 1 מודרניזם ופוסט מודרניזם בספרות

 שיעור ש"ש 1 הומור וסאטירה בספרות

 שיעור  ש"ש 1 אבות ובנים בספרות (או: שיח בין דורי בראי הספרות)

  ש"ש) 1מתודיקה (חובה 

 שנה ב' )שיעור (חובה  ש"ש 1  דרכי הוראת ספרות

  ש"ש) 2(חובה  מחקר

 פרותסמינריון בס

 

 "שש 2

 
 

 (חובה) 

 

 

 

 


