תכנית היצירות לבגרות בספרות  2 -י"ל – קיץ תשע"ג ,י' 4
 שירה

 סיפור קצר

שירת ימי הביניים

קבוצה א .סיפורי עגנון

א .ר' יהודה הלוי :ישנה בחיק ילדות .
ב .ר' יהודה הלוי :לבי במזרח
ג .ר' משה אבן עזרא :כתנות פסים.
ד .שמואל הנגיד :הים ביני ובינך
ה .שמואל הנגיד :מת אב ומת אלול

האדונית והרוכל
הרופא וגרושתו

קבוצה ב .סיפור קצר מהמחצית הראשונה
של המאה העשרים

שירת ביאליק

יעקב שטיינברג :העיוורת
י"ח ברנר :עוולה

א .הקיץ גווע
ב .על השחיטה
ג .לא זכיתי
ד .ואם ישאל המלאך
ה .לנתיבך הנעלם

אפלפלד :סיפור אהבה
סמי ברדוגו :חיזו בטטה

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה20-

קבוצה ד -סיפור קצר מתורגם

.1
.2
.3
.4
.5

שאול טשרניחובסקי :סונט י' מתוך "שירים לאילאיל"
א.צ .גרינברג :שיר אמי והנחל
רחל :פגישה חצי פגישה
לאה גולדברג :האומנם עוד יבואו ימים
נתן אלתרמן :דו-שיח

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה20-
.6
.7
.8
.9
.10

חיים גורי :ירושה
יהודה עמיחי :שיר "( 10אני זוכר שאלה מספר לימוד
החשבון")
נתן זך :נגד פרדה
זלדה :כל שושנה
ארז ביטון :שיר זהרה אלפסיה

שירי בחירה
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

יהודה עמיחי :לא כברוש /תיירים
לאה גולדברג :סונט ט' מתוך "אהבתה של תרזה דימון"
זלדה :כאשר היית פה
דליה רביקוביץ :גרוויטציה
נתן זך -ציפור שנייה
נתן אלתרמן -ניגון עתיק
רוני סומק -שיר אושר

קבוצה ג .סיפור קצר מהמחצית השנייה
של המאה העשרים

א .פ .צ'כוב  :כינורו של רוטשילד
א.א .פו :הבור והמטוטלת
פרנץ קפקא :גזר הדין

 דרמה
דרמה קלאסית
ויליאם שקספיר :אותלו

דרמה מודרנית
טנסי ויליאמס :ביבר הזכוכית
פרקן /נובלה

 רומאן ונובלה
רומאן עברי
אשכול נבו :ארבעה בתים וגעגוע

נובלה מתורגמת
אייטמטוב צ'ינגיס  :ג'אמילה

 פרק ה' – יצירה שלא נלמדה
במהלך השנה נתרגל עבודה עצמית על יצירות שלא נלמדו בכיתה

 ספרי קריאה
ספר קריאה משותף :
אלי עמיר – תרנגול כפרות
ספר קריאה משותף נוסף בכיתה י"א
שני ספרים נוספים לפי בחירה אישית

