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 טע"תש – בספרות עבריתחטיבה 

 

 מטרת הלימודים

של  -ההיסטורית, החברתית והאידיאולוגית –הספרות העברית מעמידה מראה המשקפת את המציאות 

יחשפו את הסטודנט למגוון טקסטים, תקופות וז'אנרים ספרותיים. החברה בישראל. הלימודים בחטיבה 

וביחס היסטורי וביקורתי של הטקסטים הנלמדים  ,ספרותיבנוסף ירכוש הלומד מגוון מיומנויות לניתוח 

 מציאות המורכבת סביבנו.ל

 

 לימודיםהמבנה 

 :החלוקה הבאהנקודות זכות )נק"ז(, ע"פ  120 -תואר מורכב מה

נק"ז  4, בספרות עברית, כשאחת מהחטיבות יכולה להיות תחומי-רבב.א  במסגרתנק"ז  28חטיבות של  4

 לימודי מיומנות וקורסי אנגלית לרמת פטור. נק"ז 4 ,לימודי ליבה

 

 

 נק"ז  לימודיםה חובות

 12 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 4 סמינר

 28 סה"כ

 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

"איך לקרוא סיפור?": מבט היסטורי וכלים 

 פואטיים

4  

"מי מפחד משירה?": מבט היסטורי וכלים 

 פואטיים

4  

"אלוהים, בני אדם, מלאכים ושדים": מהמקרא 

 דרך המדרש ועד לחסידות

4  

  12 סה"כ



 2 

 

 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

בין ההגמוני  –העליות הראשונות בראי הספרות 
 לשולי

2  

  2 "התלוש" ו"בעל הגוף" בספרות העברית

 –לשונית -שירה מפרקת מוקשים: עיון בשירה דו
 עברית וערבית

2  

"לפי הספר": עיבודים קולנועיים ליצירות ספרות 
 עבריות

2  

ייצוגי ה"אחר" ביצירה הספרותית  –שונה ואחר 
 הישראלית

2  

דמות הגיבורה בספרות ובתרבות עממית 
 ופופולרית

2  

  12 סה"כ

 

 רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.*

 

 שנה ג'

 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

  2 הבית בספרות העברית ובקולנוע הישראלי

  2 סדנת כתיבה שירה ופרוזה

  2 נשים וניסים בספרות חז"ל

"היה או לא היה?": יסודות עממיים במדרש 
 המאוחר

2  

  8 סה"כ

 

 *רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.

 
 רשימת סמינרים

 
 דרישות קדם נק"ז קורס

זהות ופואטיקה משנות  –הקול המזרחי בספרות 

 החמישים ועד היום

"איך לקרוא סיפור?": מבט  4

 היסטורי וכלים פואטיים

איך "עושים" מחאה בשירה  –מחאת המילים 

 הישראלית

"מי מפחד משירה?": מבט  4

 היסטורי וכלים פואטיים

"החלום הולך אחר הפה": סיפורי חלום בספרות 

 העברית ובתרבות היהודית*

4  

   סה"כ

 

 *סמינר משותף לחטיבה לתרבות עממית ופולקלור ולחטיבה בספרות עברית.
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 :הנחיות כלליות

 מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי  75%-מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב
 לפחות. 70החובה של 

  מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי
 לפחות. 65החטיבה של 

  נק"ז(. 12בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף  בקורסי בחירה )סה"כ 

  קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור קורס בחירה מחטיבה אחרת, שלא מתוך
 נרשם, בכפוף לאישור ראש החטיבה בה רשום הקורס שאותו הוא רוצה להמיר. החטיבות אליהן

  ,נק"ז(, בתנאי שסיים את לימודי  4בשנה ג' על הסטודנט להשתתף בשני קורסים מתקדמים )סמינר
 כל המבואות בחטיבה.

שבחר. בחטיבות בהן הוא בחר לא  4-כל סטודנט נדרש לשני סמינרים משתי חטיבות שונות מתוך ה
 נק"ז בקורסי בחירה. 4למוד סמינר, ישלים הסטודנט ל

  :התנאי לקבלת התואר הוא 

לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים  65ציון ממוצע 
 משוקללים(.

  )גורר הפסקת  –נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה שבקורס הראשון הציון היה עובר
 .לימודים

 לימודים בהתאם לאילוצי המערכת.ייתכנו שינויים בתכנית ה 
 


