\מקצוע הספרות כולל חמש יחידות ,המתחלקות כלהלן:

יחידות  :1-2התכנית הבסיסית ,חובה לכל תלמידי ישראל .אתם תלמדו תכנית זאת ביחד עם כיתתכם ,ותיבחנו עם כל
השכבה בסוף כיתה י"א.
יחידה  :3יחידה בית-ספרית הייחודית לכל בית-ספר .אתם תלמדו יחידה ייחודית שפותחה בבית ספרנו ,שכותרתה -
"מסיפור קצר למחזה" .ליחידה זאת יוקדשו לימודי המגמה בשנה זאת .בסוף השנה אלה מכם שיעמדו בדרישות
יקבלו ציון אשר יועבר למשרד החינוך ,וייחשב לציון בגרות בהיקף של יחידה אחת.
יחידה  :4מבחר יצירות מספרות העולם .יחידה זאת תילמד בכיתה י"א ,ותבחנו עליה בבחינה ארצית בסוף י"ב (ביחד עם
יחידה .)5
יחידה  :5נושא בחירה .הנושא ייבחר על-ידי ,ויילמד בכיתה י"ב .על נושא זה תבחנו בבחינה ארצית בסוף י"ב (ביחד עם
יחידה )4

יחידה זאת היא תכנית שנתית ,ייחודית לבית ספרנו .מטרתה היא להפגיש אתכם עם שני ז'אנרים (סוגות ספרותיות)
מרכזיים :הסיפורת (פרוזה) והדרמה ,ללמדכם לעמוד על הדומה והשונה בין שני הז'אנרים ובעיקר – ליהנות מהיצירות,
ולאפשר לכם ליצור בשני הז'אנרים .כמו-כן תחשפו גם לז'אנר השלישי ,שירה ,ויתאפשר לכם ליצור גם בו.

במחצית הראשונה של השנה נקרא סיפורים קצרים מסוגים שונים ,נחקור את מאפייניהם ונעזר בהם לצורך כתיבה
אישית .נקרא גם מחזה ישראלי מודרני" ,גן ריקי" מאת דוד גרוסמן ,ונלמד ממנו במה שונה הדרמה מהסיפורת .כמו-כן
נקיים תרגילי כתיבה שונים ומגוונים.

במחצית השנייה של השנה יבחר כל אחד מכם סיפור קצר לפי טעמו האישי וישתמש בו כבסיס למחזה קצר משלו.
תהליך בחירת הסיפור ,עיבודו והפיכתו למחזה יהיה הדרגתי וקבוצתי .כל אחד מכם יהיה אחראי להשלים את שלבי
הפרויקט במועד ולהגיש את הפרויקט הגמור בסוף השנה .הנחיות לכתיבת הפרויקט יינתנו לכם במחצית השנייה.

הכיתה תפעל כסדנה ,בה יציג כל אחד את עבודתו ויקבל משוב משאר המשתתפים .ההשתתפות בסדנה והגשת
המטלות במועד יהוו  55%מציון הבגרות שלכם ליחידה זאת .ציון הפרויקט שתגישו בסוף השנה יהווה  55%נוספים.
הממוצע בין שני הציונים יהיה ציון הבגרות שלכם ליחידה הבית-ספרית.

 .1להגיע לכל שיעור ,ובזמן .מאחר והשיעור בנוי כסדנה ,יש חשיבות עצומה לכך שכולכם תגיעו ותשתתפו.
 .2להגיע ערוכים ומצוידים לשיעור :לכל שיעור עליכם להביא את המקראה של המגמה ,את מחברת הכתיבה האישית
וכן כלי כתיבה .כאשר נקרא את המחזה יהיה עליכם להביאו לכיתה מדי שיעור.
 .3לקרוא את החומר (לרוב – סיפורים קצרים) לקראת השיעור .רוב הסיפורים ייקראו בכיתה ,אך מדי פעם תתבקשו
לסיים קריאת סיפור בבית .במקרה כזה תמיד יתקיים בוחן בקיאות על הסיפור שקראתם.
 .4לכתוב ולשלוח :כמעט בכל שיעור תכתבו משהו במחברת האישית שלכם .חלק ממטלות הכתיבה תתבקשו
להשלים בבית ולשלוח אלי במייל או במשוב.
 .5להשתתף באופן פעיל בסדנה :להציג בתורכם את עבודתכם ,לתת משוב לשאר המשתתפים ,להיות קשובים
לדברי אחרים .ההשתתפות בסדנה תהווה כ 25%-מציון היחידה.
 .6להתקדם בפרויקט האישי שלכם בקצב הנדרש .עד לסוף השנה תסיימו את כתיבת המחזה שלכם ,ותגישו לי
תלקיט ,אשר ישקף את תהליך העבודה שלכם ,כולל כל הטיוטות .כאמור ,ציון הפרויקט יהווה  55%מהציון הסופי.
 .7להתעדכן בקביעות בהודעות שיישלחו אליכם במייל ובמשוב .הנכם מוזמנים לפנות אלי במייל בכל שעה ושאלה.

בהצלחה לכולכם ,ושנה טובה!

אורית סוקרoritsoker@gmail.com ,5545555555 ,

