
 

 

 

 

 מלמד

ספרות: המקצוע  

רבונקו' אריאלה צ:המורה  

'כיתה ב  

)2012 (ג''תשע -ב''תשע  

 

 מטרות

 שהתלמיד

  .סיפרותיים אנרים'בז היסוד מושגי את ירכוש

.בקורס נלמדוש הקריטריונים סמך על סיפרותיות יצירות ינתח  

.ההשוואתית בסיפרות יתנסה  

.וטפתש בעברית עליו לדווח מסוגל ויהיה, רומן ויקרא יבחר  

.ל''חז וסיפור משל, חסידי סיפור, עם סיפור: הספרותיים הסוגים את יכיר  

.סיפרותית תיאוריה על מאמרים קטעי קריאת עם יתמודד  

 

 תכנים

 מושגי יסוד/ ז'אנר- ליריקה- אפיקה- דראמה- שירה- פרוזה- סיפור עם- סיפור חסידי-משל- סיפור חז''ל 

'' ''מתנגדים וחסידים'' ''מסרנים''ים הנגזרים מכל סוג סיפרותי כגון תכנים ספציפי -               רומן  

 

מאפיינים שונים/ משאלה כמוסה- יסוד על טבעי- קיטוב- פתיחה וסיום- שילוש- עימות- חזרה- משל 

ועוד - מידה כנגד מידה-ונמשל  

 

סיפורי עם: עדותו של אילן- ראש העיר וראש הגנב- דגים קטנים , דגים גדולים - כף של עץ- הסב ונכדו- 

 נצחונו של השמח -הסנדלר העני והמלך - סעדי נא גלימה- על חטאים שאנו חייבים-  קערת העץ

   רווח יקר- סיפור סופי עתיק-בחלקו

  



 

 

 

 

סיפורים חסידיים: החכמה האמיתית- הפירסום- הגאווה- כוח החבורה- החליל- ילד מקריב סידור 

לאלהים- הפרווה והעצים- החסידה- סיפור ללא שם מתוך הספר גוג ומגוג למרטין בובר- מעשה בגזלן 

.נחמן מברסלב' מאת ר  

 סיפורי חז''ל: נר- ר'רחומי- אישתו של רבי עקיבא- מעשה בבתו של שלמה המלך- רשב''י במערה.

המשל: המשל והאמת- האריה והעכבר- הזמיר והעורב- שתי חביות- הנואם והקהל- נכנס בשלום ויצא 

ב והעקרב מאת עודד בורלאהצ. בשלום  

 

 ביבליוגרפיה לתלמיד:

)נירה הנדל" (היה היה פעם"   

“Tradición oral y pensamiento escrito” de Rest , J. Novela, cuento y teatro- apogeo y crisis, 

Centro Editor  de América Latina.  

“A imagen de Dios según Rabí Jaim de Volozin” de Levinas, E. Más allá del versículo, Lecturas y 

discursos talmúdicos. Edit. Lilmod 2006. 

2007'    אתרוג גיליון מסמתוך '' ל''העולם הקסום של אגדות חז'''  

 

 הערכה

 תירגול בכל היחידות

.מראש שייקבע במועד עצמית לקריאההתלמיד  שבחר הרומן פ של''דיווח בע  

 מבחן כללי

 ביבליוגרפיה

2000. א"ת. דביר' הוצ".  מבחר אגדות שבתלמוד ובמדרשים-ספר האגדה. "רבניצקי-ביאליק*  

Rest , J . Novela, cuento y teatro- apogeo y crisis, Centro Editor  de América Latina.  

ם פרקים נבחרי. הפתוחה' האוניב. אנתולוגיה של סיפורי עם לחגי ישראל" חג לעם. "אליעזר, מרכוס*

.בסיפור העברי הקצר בראשית המאה העשרים  

2' סימנים בדרך מס. ח''מט  

  2001.ירושלים. כתר הוצאה לאור. אגדות תלמודיות" הלב. הבית. השוק. "רות, קלדרון*

. . בואנוס אירס. א"מכללת שזר לחינוך וליהדות בפיקוח אוניברסיטת ת".מונחון לספרות. "אשר, ריבלין*

1979 



 

 

 

 

המרכז לחינוך יהודי בתפוצות . ם-האוניברסיטה העברית בי"  לתלמיד-עשיות חסידייםמ. "אשר, ריבלין*

.א"התשמ.מלטון. ש י"ע  

הקיבוץ ' הוצ. סוף דבר מאת מרים רות". ל לילדים" אגדות חז-לנו משלנו). "עורכת(תקווה , שריג* 

1976. המאוחד  

 המרכז. והתרבות החינוך משרד.ישראל בעדות העממי הסיפור. למורה" סיפור ועוד סיפורים תשעה*"

.1978.ט"תשל. חיפה' אוניב. לימודים לתוכניות  



 

 

 

 

MELAMED 

Asignatura: LITERATURA 

Profesora: Leonor (Ariela) Czerwonko 

Segundo año 

Ciclo lectivo 2012 

 

Que el alumno 

• adquiera la terminología básica en Géneros Literarios. 

• analice obras literarias hebreas de acuerdo a los criterios que se dictarán en el curso. 

• compare diversos textos y/o versiones de un mismo texto. 

• lea una novela de su elección y realice un comentario oral de la misma en hebreo 

fluído. 

• amplíe sus conocimientos de literatura hebrea en forma independiente 

• comprenda párrafos de teoría literaria en hebreo. 

• aprenda los siguientes géneros: cuento folklórico, cuento jasídico, cuento talmúdico, 

fábula 

 

Contenidos: 

Conceptos básicos: lírica, épica, drama, poesía, prosa, cuento folklórico, cuento jasídico, 

novela, etc.  

Características de cada uno de los géneros y su correspondiente terminología, por ejemplo:  

Selección variada de 

1. Cuentos populares o folklóricos tomados del acervo cultural hebreo. 

2. Cuentos jasídicos 

3. Cuentos Talmúdicos 

4. Fábulas de diversos orígenes  



 

 

 

 

Artículos: párrafos seleccionados 

 

 

Evaluación  

• Ejercitación permanente durante los 4 módulos. 

• Discurso oral basado en un texto de libre elección (novela) 

• Examen final escrito. 

 

Bibliografía     para el alumno: 

Hendel ,Nira: “Erase una vez”  (material en hebreo) 

“Tradición oral y pensamiento escrito” de Rest , J. Novela, cuento y teatro- apogeo y crisis, 

Centro Editor  de América Latina.  

“A imagen de Dios según Rabí Jaim de Volozin” de Levinas, E. Más allá del versículo, Lecturas y 

discursos talmúdicos. Edit. Lilmod 2006. 

“El maravilloso mundo de los cuentos talmúdicos” de Revista Etrog. 2007 (material en hebreo) 

 

Bibliografía General 

Bialik – Revnitzky, “El libro de las leyendas – Selección de las leyendas del Talmud y los 

Midrashim”.Prólogo. Editorial Devir. Tel Aviv. 2000. 

Calderón, Ruth. “El mercado. La casa. El corazón .leyendas talmúdicas” (en hebreo) Editorial 

Keter. Jerusalem. 2001. 

Rest, Jaime. “Novela, cuento y teatro -  Apogeo y crisis”. Centro Editor de América Latina. 

Rivlin, Asher. “Conceptos de Literatura” (en hebreo). Insituto terciario para la educación 

Shazar bajo la supervisión de la Univ. de Tel Aviv. Buenos Aires. 1979. 

Rivlin, Asher. “Cuentos jasídicos- para el alumno”.(en hebreo). Univ. Hebrea de Jerusalem. 

Centro de educación judía en la diáspora Melton.1981. 

Sarig, Tikva. (compiladora). “Para nosotros, de lo nuestro – leyendas de nuestros sabios p/ 

niños”. Epílogo de Miriam Roth. Editorial El Kibutz Unido. 1976. 



 

 

 

 

Shaked, Guershon. “La literatura hebrea 1880-1970 en la diáspora”.(en hebreo). Editorial 

Keter. Editorial El kibutz Unido. 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

                    


