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תיאור הקורס
סעיף זה יכלול את מטרות הקורס ותכניו .ניתן גם לכלול הסבר לגבי מהלך השיעורים (שטות הוראה ,שימוש
בטכנולוגיה ,מרצים אורחים וכד')
הקורס יעסוק במודלים של ארגון העולם שהוצעו לילדים ולנוער בטקסטים כדי להנחיל להם תשתית תרבותית מוגדרת
וזהות לאומית משותפת בשלבי התגבשותן של אומה או של מדינה ,וכן בעתות שינוי ומשבר .במהלך הקורס יתקיים דיון
באופן שבו ביקשו חברות וזרמים אידאולוגיים מסוימים לעצב את תפיסת הזהות של הדור הצעיר במציאות פוליטית
וחברתית נתונה .הדיון יעמוד על התפקיד התרבותי-חינוכי שנועד לספרות הילדים והנוער בתהליך התגבשותן של חברות
ושל אומות ,בהנחלת תפיסות של זהות וערכים ובהתמודדות אידאולוגית ופרגמטית עם מצבים של שינוי ושל משבר.
הקורס יתמקד בטקסטים ספרותיים בשפה העברית (מקור ותרגום) ,שהוצעו לילדים ולנוער בישראל בשלבים שונים של
גיבוש התשתית התרבותית הישראלית והיהודית; זאת ,לנוכח מקורותיהם של הטקסטים המתורגמים ותוך השוואה עם
שלבי גיבושן של אומות אחרות.
כמו כן יציע הקורס התבוננות בתהליכים הבאים לידי ביטוי בין השאר בספרות ילדים ונוער ,בכל הנוגע לשינויים
בתפיסות העולם הלאומיות במהלך ההיסטוריה הכללית וזו על עמים מסוימים ,כגון התהליכים שהובילו ומובילים
מקולקטיביזם לאינדבידואליזם ,מסוציאליזם לקפיטליזם וכן הלאה.
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A short Description
The course will deal with cultural and national concepts, ideas and means of dealing with social
and political situations, circumstances and changes as expressed in literary texts for children and
young adults written in Hebrew (originally and translated).
The discussion will focus on the attempt made by adults to shape the concept of identity of the
young generation in the Israeli society in comparison to other societies in various periods, by
setting various models in texts written and published by them. An examination of these attempts
enables us to reveal what the adults believed was right and essential to offer the young generation
as means of dealing with certain national, cultural and social circumstances.
מטרות הקורס:
 1.לפתח מודעות להיבטיהן השונים של תפיסות זהות  -אישית וקולקטיבית
 .2לגבש כלים מקצועיים לבחינת הטקסטים הספרותיים כמשקפים וכמנחילים תפיסות זהות ,תשתית תרבותית ולאומית
ומודלים של ארגון עולם
 .3לעמוד (באמצעות קריאה "תמימה" וקריאה ביקורתית) על התפקיד התרבותי-חינוכי שמייעדות חברות לספרות
הילדים והנוער בנסיבות פוליטיות משתנות ,ועל האופן שבו הן עושות זאת בטקסטים
 .4לעורר מודעות לתפיסות זהות ולערכים לאומיים ואוניברסליים הבאים לידי ביטוי בטקסט הספרותי לילדים ולנוער
באופן מוצהר ובאופן מובלע
פרקי הנושא:
 1.לאומיות ומרכיביהן של תפיסות זהות לאומית
 2.הקשר בין ספרות לבין הנחלת תשתית תרבותית ולאומית
 .3הנחת תשתית תרבותית ולאומית באיטליה :הרפתקאותיו של פינוקיו מאת קרלו קולודי והלב מאת אדמונדו דה
אמיצ'יס
 .4עיבודים מודרניים לילדים ולנוער :שינויים בתפיסות עולם
 5.ספרות ילדים ונוער גרמנית ,אמריקנית ,אנגלית ,ספרדית וסובייטית כדוגמאות לביטוי תפיסות לאומיות
 6.תהליכי שינוי בתרבות ובספרות :מתפיסות זהות לאומיות להתמקדות ביחיד
 .7ספרות ילדים ונוער בעברית משנות העשרים של המאה העשרים ועד היום :תהליכי שינוי
 8.ההתייחסות לנושא השואה בספרות ילדים ונוער בעברית כביטוי לתפיסות לאומיות
 9.ההתייחסות המגדרית בספרות עברית לילדים ונוער כביטוי לתפיסות זהות תרבותיות ולאומיות
 .10תפיסות זהות תרבותיות ולאומיות בספרות פופולרית לילדים ולנוער  -מקורית ומתורגמת
הערה חשובה:
דרך ההתקשרות עם המרצה תהיה באמצעות כתובת המייל (לצורך בירורים ,תיאומים וקביעת פגישות):
chani@beitberl.ac.il

דרכי ההוראה והלמידה
1.
2.
.3
.4

דיונים
עיון בטקסטים ספרותיים לילדים ולנוער
צפייה באמצעים ויזואליים
הרצאות פרונטליות

©כל הזכויות שמורות
מבלי לפגוע באמור לעיל ,אין להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לשדר ,לאחסן במאגר מידע,
בכל דרך שהיא ,בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה.

קריית האוניברסיטה ,ת"ד  ,39040רמת-אביב ,תל-אביב  .69978טלפון ,03-6409998 :פקס03-6409457 /6406584 :
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

דרישות הקורס
סעיף זה יכלול הסברים ברורים לגבי דרישות נוכחות ,מטלות במהלך הסמסטר ,ומטלה סופית
(בחינה/בחינת בית/עבודה) ,כולל ציון תאריך הבחינה/הגשת עבודה/בחינת בית/תאריך הגשת עבודה
סמינריונית במועד ההגשה האוניברסיטאי.
יש לכלול פירוט מרכיבי ציון הקורס ואופן שקלול הציון הסופי.

חובות הסטודנט
חובת נוכחות ( 80%מהמפגשים לפחות ,נוכחות בשיעורים מתחילתם ועד סופם) .איחורים ייחשבו
להיעדרויות באופן יחסי .מעל  20%היעדרויות תפוג הזכאות להמשך ההשתתפות בקורס ולהגשת
עבודה בסופו
קריאת פרטי המקורות במהלך הקורס על פי הנושאים הנדונים וההפניות ולקראת העבודה המסכמת
עמידה בלוח זמנים בהגעה לשיעורים ובהגשת העבודה המסכמת
הגשת העבודה עד מועד ההגשה האחרון שייקבע על ידי הפקולטה
רצוי ומומלץ להשתתף בדיונים ולתרום לשיחות במהלך הקורס
-

שקלול הציון
-

-

תנאי הכרחי ומחייב להכרה בקורס :עמידה בחובת הנוכחות של  80%משעות השיעורים לפחות
תנאי הכרחי ומחייב להכרה בקורס :עמידה בלוח זמנים בהגעה לשיעורים ובהגשת העבודה המסכמת
עד למועד האחרון שייקבע על ידי הפקולטה [מקרים חריגים באישור מראש בלבד]
 100%של ההערכה יינתנו על סמך העבודה ,בתנאי מוקדם של מילוי החובות לעיל
אפשרות של העלאת הציון בהיקף של עד  15נקודות מתוך ה ,100-על תרומה משמעותית למהלך הקורס
בשיתוף עמיתים ,בהקשבה ,עניין ,אכפתיות ,סקרנות ,ובהשתתפות בפועל בדיונים והעלאת שאלות
לדיונים [לא ייגרעו נקודות מהציון בעבודה עקב אי השתתפות פעילה]
העבודה תוערך על פי הקריטריונים הבאים:
 oמתן ביטוי בכתב לכלים המקצועיים האקדמיים הדרושים בתחום הדעת
 oדיון מושכל בנושאים שיידונו בקורס ואינטגרציה ראויה של המקורות העיוניים הרלוונטיים
o
o
o
o
o

מתן ביטוי בכתב לסוגי ההערכה השונים של הטקסט הספרותי לילדים ולנוער
התייחסות מקצועית לטקסטים קלאסיים ולטקסטים עכשוויים ,עולמיים ומקומיים
ארגון מגובש ,שיטתי וממוקד של סעיפי העבודה
התמקדות בדיון המתבקש ,הבחנה בין עיקר לטפל
אוריינות כתיבה אקדמית ,לרבות מנגנון ביבליוגרפי :רשימה ראויה בסוף העבודה ומראי
מקום במהלכה
©כל הזכויות שמורות
מבלי לפגוע באמור לעיל ,אין להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לשדר ,לאחסן במאגר מידע,
בכל דרך שהיא ,בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה.

קריית האוניברסיטה ,ת"ד  ,39040רמת-אביב ,תל-אביב  .69978טלפון ,03-6409998 :פקס03-6409457 /6406584 :
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
 oאיכות ההתבטאות בשפת ההוראה :עברית
 oמידת ההסתמכות על מקורות עיוניים אקדמיים משמעותיים ורלוונטיים

תכנית השיעורים :

קריאה נדרשת

מס' השיעור

תאריך

נושא השיעור

1

19.3.17

פתיחה:הבניית

2

26.3.17

לאומיות
ומרכיביהן
תפיסות
לאומית

3

2.4.17

הנחת תשתית

הרפתקאותיו

תרבותית ולאומית

של פינוקיו +

באיטליה

הלב

4

23.4.17

המשך

המשך קריאה

5

30.4.17

עיבודים מודרניים

6

7.5.17

הערות

זהות אישית-
לאומית
אנדרסון או גלנר
של
או  Gearyאו
זהות
 Smithאו
הובסבאום

ב"הלב" /
אדמונדו דה
אמיצ'יס
שביט .199630

לילדים ולנוער:
שינויים בתפיסות
עולם
לאומיות בהקשר לבנת 2009א,
של השואה

דר 2006

בישראל
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ספרות ילדים

פנימור קופר,

ונוער גרמנית,

וולטר סקוט,

אמריקנית,

קרל מאי

7

14.5.17

8

21.5.17

תהליכי
שינוי שיכמנטר 2007
בתרבות ובספרות:
זהות
מתפיסות
לאומיות
להתמקדות ביחיד

9

28.5.17

ספרות ילדים

צבי לבנה

ונוער בעברית

ליברמן; פיכמן;

משנות העשרים

חבס; שמאלי

10

4.6.17

11

11.6.17

אנגלית ,ספרדית
וסובייטית
כדוגמאות לביטוי
תפיסות לאומיות

של המאה
העשרים ועד
היום :תהליכי
שינוי
ההתייחסות

יהונתן גפן,

המגדרית בספרות

מרים ילן-

עברית לילדים

שטקליס;

ונוער כביטוי

לבנת 2000

לתפיסות זהות

תש"ס

תרבותיות
ולאומיות
תפיסות זהות

רון-פדר

תרבותיות
ולאומיות בספרות
פופולרית לילדים
ולנוער  -מקורית
ומתורגמת
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12

18.6.17

13

25.6.17

לאומיות

אסתר מלחי

בספרות חרדית
ללדים ולנוער
יחסי יהודים-

ורטה זהבי;

ערבים בספרות

דניאלה כרמי;

ילדים ונוער

אוריה שביט;
עבדלסלאם
יונס ,עמלה
עינת

14

הערה :סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה.

ביבליוגרפיה
ביבליוגרפיה:
(פריטי החובה יסומנו ב .*-יש לקרוא אותם במלואם או פרקים ומאמרים רלוונטיים מתוכם ,כמתבקש בקורס ובעבודה):
אופק ,אוריאל .)1988( .ספרות הילדים העברית  ,1948-1900תל אביב :דביר.
*אנדרסון ,בנדיקט .)2000( .קהיליות מדומיינות .רמת אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
ארבל ,טמירה (" .) 2000עלינו להתחיל תמיד מבראשית :דמות החלוץ באנשי בראשית לאליעזר שמאלי" .בתוך :עולם
קטן .כתב-עת לחקר ספרות ילדים ונוער .גיליון .150-140 :1
בן-ארי ,ניצה .)1993( .דימויים היסטוריים וצמיחתה של מערכת ספרותית לאומית חדשה .דיסרטציה :אוניברסיטת תל
אביב.
ברלוביץ ,יפה .)1983( .מודל 'היהודי החדש' בספרות העליה הראשונה .עלי שיח .70-54 ,18-17
*גלנר ,ארנסט .)1994( .לאומים ולאומיות .רמת אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
גרץ ,נורית .)1988( .ספרות ואידיאולוגיה בארץ-ישראל בשנות השלושים ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
דר-קליין ,יעל .)1997( .אגדת הלאום המתהווה :הסיפורים לילדים ולנוער שכתבה וערכה ברכה חבס בשנים 1940-
 .1933עבודת גמר לתואר מוסמך .אוניברסיטת תל אביב.
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http://notes.co.il/gili/ :עוד דף אחד ודי
 לפעילויות בעקבות, כולל המלצות לספרים.אוסף ספרי הילדים של המעבדה לספרנות באוניברסיטת חיפה
http://lib.haifa.ac.il/www/kidslab/kids_lib.htm :ספרים וקישורים לאתרים נוספים
http://www.gutmanmuseum.co.il/ :אתר מוזיאון נחום גוטמן
/http://ha-pinkas.co.il :הפנקס – כתב עת מכוון לספרות ילדים
:ארגונים העוסקים בספרות ילדים
: המאגד סופרים ומשוררים שכותבים לילדים ולנוער,ארגון סומליון הישראלי
/http://planet.nana.co.il/somalion
 אחד האירגונים החשובים בעולם,International Board on Books for Young People-האתר הרשמי של ה
: מכללת לוינסקי, נמצא במרכז לוין קיפניסIBBY  הסניף הישראלי של.בתחום ספרות הילדים
http://www.ibby.org/
:ספרות ילדים – כללי
: הנחיות לניתוח ספרי ילדים, מכיל מאמרים,RUTGERS דף ספרות הילדים באוניברסיטת
http://www.scils.rutgers.edu/~kvander/ChildrenLit/index.html
 מציע קישורים רבים למידע מגוון בתחום,מדריך לאתרי ספרות ילדים
http://www.ucalgary.ca/~dkbrown
/http://www.the-looking-glass.net :ליין-כתב עת און
©כל הזכויות שמורות
, לאחסן במאגר מידע, לשדר, להקליט, לצלם, אין להעתיק,מבלי לפגוע באמור לעיל
. בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה,בכל דרך שהיא

03-6409457 /6406584 : פקס,03-6409998 : טלפון.69978 אביב- תל,אביב- רמת,39040  ת"ד,קריית האוניברסיטה
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
אתר בנושא איורים בספרות ילדים:
http://www.library.ucla.edu/libraries/special/childhood/pictur.htm
אתר בנושא מאיירים בספרות ילדיםhttp://www.booksillustrated.com/index.html :

©כל הזכויות שמורות
מבלי לפגוע באמור לעיל ,אין להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לשדר ,לאחסן במאגר מידע,
בכל דרך שהיא ,בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה.
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