
 
 

  

 טובה נוי- רכזת המקצוע 
 
 

? מהי ספרות
 

. שהן חומר הגלם ממנו מורכבת היצירה, הספרות היא אומנות הכתובה במילים
השאיפות , את המחשבות, הספרות כאומנות משקפת את הרגשות האנושיים

. והרצונות של האדם באינטרקציה עם החברה ועם העולם הסובב אותו
 

? למי מיועדת המגמה
לאלה המעוניינים לבטא , המגמה מיועדת לכל מי שאוהב לקרוא ולצפות בסרטים

. לראות את הטבע האנושי על מורכבותו וייחודיותו, להכיר את האחר, את עצמם
הלימוד במגמה מאפשר ביטוי אישי ומעניק חוויה לימודית ורגשית מעשירה 

. ומעצבת
 

: הרכב יחידות הלימוד
 

ל על ידי " יח5-מגמת הספרות מאפשרת לתלמידים להרחיב את לימודי הספרות ל
. ל ליחידות הליבה הנלמדות בכתה" יח3הוספת 

  ".ספרות וקולנוע" יחידה אותה ילמד המורה מתן יאיר בנושא ל" יח1
.   אותן תלמד המורה חגית אדלרל"יח2

 כותב ש סם שפיגל במגמת תסריטאות"ס לקולנוע וטלויזיה ע"ביה בוגר, מתן יאיר
, באחרים, ביצירות שנקרא נפגוש גיבורים שנאבקים בעצמם:"את הדברים האלה

, שדואגים אך ורק לעצמם, מתחרטים, שנוקמים, שנאבקים עם עברם ועל עתידם
נלמד על . מקום ודרך בחייהם, תקווה, שמחפשים שינוי, ששונאים ומתגעגעים

על חברות שונות ותרבויות , תקופות שונות בהיסטוריה ועל מקומות שונים בעולם
יצרים , קיים גרעין דומה של אנושיות, בני האדם,  איך בכולנו–ונראה 

במאה , היום, שירים וסיפורים על החיים שלנו, נלמד מאותם ספרים. והתמודדויות
, הניתוח והכתיבה יתרמו לנו לפתח את העולם הפנימי הרגשי שלנו, הקריאה. 21- ה

לראות את העולם על , להכיר את האחר, להתמודד עם סיטואציות שונות בחיינו
נלמד , נצפה בסרטים שמספרים סיפור בצורה ויזואלית. יופיו וייחודו, מורכבותו

של הבמאי והתסריטאי ונחשף ליצירות , את תפקידה של המצלמה, סרטים' לקרוא'
". איכותיות וחשובות שנוצרו בקולנוע

  :נושאי הלימוד

ספרות בראי הקולנוע  -
 ספרות עברית וספרות עולם -

 התבגרות בראי הספרות -

 ספרות קלאסית וספרות מודרנית -

, נובלה, דרמה: אנרים השונים'הכרת הז -
 סיפור קצר, שירה, רומאן

 
שמיעת הרצאות ועל כן , בהצגות, התוכנית כוללת צפייה בסרטים*

 .כרוכה בתשלום
 


