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 :מטרת הקורס
 . להתגבר על מעצורי הכתיבה ולאפשר גישה טבעית ויצירתית יותר אל התהליך

 . התרבותי והרגשי, החושי, מטענם המוסיקלי, פטלפתח רגישות גבוהה יותר אל המלה והמש
 .להכיר את סכנותיה, לזהות את הקלישאה

להבחין בהבדלים ובהשפעות בין כתיבה לסוגי המדיה . להקנות מיומנות בזיהוי מרכיבי הסיפור והעלילה
 .השונים

התקשורת להפנים את עקרונות הכתיבה האמנותית לצורך יישומם בטכסטים ובעריכה המיועדים לכלי 
 .השונים

 .להקנות כלים לביקורת עצמית ולעריכה יצירתית תוך כדי תהליך הכתיבה
 

 :נושאי הסדנה
 .סיבותיהם ודרכים לשחרורם, מעצורים? מי מפחד מן הכתיבה. 1
 . חומר הגלם האמנותי–החושים . 2
 .אסוציאציות וקונוטציות.  המלה בעלת המטען האמנותי. 3
 .זיהוי סגנונות כתיבה ומבנים מוסיקליים של יוצרים. נליהמשפט והקטע הפונקציו. 4
 .אינפורמציה והתקדמותה. תמונת הפתיחה. 5
 .איך יוצרים דמות חד פעמית. עיצוב הדמות. 6
 .המוטיב, הארוס, הטבע והנוף, החפץ. 7
 .מרכיביו ותפקידיו, הדיאלוג. 8
 . ניגוד וקונפליקט בתוכן ובצורה.9

 .מרכיבי העלילה. 10
 .לשלישי, לשני, מה בין כתיבה בגוף ראשון. 11
 .זיהוי ועיצוב הלא נאמר-בין שתיקה לדיבור. 12
 .האידאה וצמיחתה מן היצירה. 13
 .החלום כאב דגם לאמנות. 14
 .עיצוב החוויה הדתית. לאמנות) במובנה הרחב(מאמונה . 15
 .החוויה האישית כמקור ליצירה; מה בין עדות לאמנות. 16
 .חזרה לילדות בכתיבה למבוגרים ובכתיבה לילדים:  וכאן להיות שם.17
 . על הסנטימנטלי והסטריאוטיפי.18
 .הבדלים והשפעות הדדיות: בין ספרות לקולנוע. 19
 .יישום עקרונות הכתיבה האומנותית בכתיבה למדיה. 20
 .הדמות כסטריאוטיפ, המלה כסמל: בעולם הפרסום. 21
 ? כיצד-עריכה יצירתית . 22
 

 : הוראהדרכי
 .קריאה משותפת בטכסטים של הסטודנטים ודיון. 1
 .ועיון במאמרי בקורת  קצרים, קריאה משותפת בדוגמאות מן הספרות העברית והכללית. 2
 .תרגילי כתיבה. 3
 .צפייה ודיון בסרטים ובקטעי וידאו להדגמה. 4
 

 :חובות התלמידים
 .ניםנוכחות והשתתפות פעילה בתרגילי כתיבה בכתה ובדיו. 1
 .שירה ומאמרים בבית, קריאת פרוזה. 2
 .הגשת תרגילי בית ובמועדם. 3
 .עבודה בכל סימסטר במועד שיקבע לכל תלמיד/ הגשת סיפור, בנוסף. 4
 
 

 .חיונית ביותר העבודות ישמשו כבסיס לדיון ברוב השעורים ולכן הגשתם  במועדים שיקבעו :הערה
 

 . על עבודות והגשתן במועד70%. בכתהעל נוכחות והשתתפות פעילה  30%:  הציון
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 :ביבליוגרפיה
 

 :י המרצה  לעיון ולהדגמה מתוך"מאמרים וקטעי יצירות יוצגו ע, סיפורים, שירים
 )390890(ס "רו תש. קפק833.912לספרות . בס -רופא כפרי:קפקא. פ

 )268465(ה "יל תשנ.  גור891.7242לספרות . בס  -ילדות :מקסים גורקי
 )166066(א "מס תשנ.  אפל2Cלספרות . בס - מסילת ברזל :אהרון אפלפלד
 )408820(ט "כל תשנ.  אפל2Cלספרות . בס – כל אשר אהבתי

 )408831(ט "ספ תשנ.  אפל2Cלספרות . בס - סיפור חיים
 )497645(א "עו תשס.  אפל2Cלספרות . בס - עוד היום גדול
 )559789 ( ג "הר תשס.לוק- דה853.91   לספרות  בספריה–הר אדוני  : ארי דה לוקה 

 )253180(ד "זק תשנ. המי818.5לספרות . בס -  הזקן והים :המינגווי
 )26751(מח . בקט848.91לספרות .ס)+מדף פתוח(המרכזית . בס - מחכים לגודו :סמואל בקט
 לספרות.בס - סיפורים קצרים :ברנרד מלמוד

 )250181 ( ד "אף תשנ. קרב818.5  בספריה לספרות  -דב ראף אחד לא אמר שום :ריימונד קארבר
 )207937 ( ג "על תשנ.קרב 818.5  בספריה לספרות –על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה 

 )349942 ( ז "שי תשנ.קרב 818.5   -) מבחר מתורגם לעברית(שירים 
 )377887(ח "ו תשנס. פינ478Dלספרות . בס- סוף העולם הראשון שלי :אידה פינק

 לספרות.בס - מבחר :יעקב שבתאי
 לספרות.בס  - מומנט מוסיקלי :יהושע קנז

 )26008 ( ה "כח תשמ. הנדC2  ) מדף פתוח( המרכזית . לספרות ובס. בס–ר  הכוח האח  :יהודית הנדל 
 )60828(ב "מ תשמ"ס. נחמ673Aלספרות .בס -תיקון הלב  :רבי נחמן מברסלב

 )38119(ה "מא תשמ. עמי2Cלספרות .בס - דם אתה ואל אדם תשובמא :יהודה עמיחי
 )109381 (  ן"גם תש. עמיC2  בספריה לספרות  – גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות

 )377600(ח "פת תשנ. עמי2Cלספרות .בס  - פתוח סגור פתוח
 )345605(ג "שי תשל. רמו2Cלספרות . בס – ילקוט שירים :רימון. י.צ

 )317308(פנ .  זלד2Cלספרות .ס+פנ. מיש2C)מדף פתוח(המרכזית . בס – שירים :זלדה
 )417954(ן "גל תש. פגי2Cלספרות .ס)+מדף פתוח(המרכזית . בס  – כל השירים :דן פגיס

 לספרות.בס - מבחר משיריו :אבות ישורון
 לספרות.בס - מבחר משיריו :אדמיאל קוסמן

 )32462 (11-30ספרות ילדים –נות למידע. בס – סבתא סורגת :אורי אורלב
 לספרות. בס– מבחר מסיפוריה הקצרים לילדים :נורית זרחי
 )310719(ילדים . ג ספ"בי תשל. פגי028   בספריה למידענות –הביצה שהתחפשה  :דן פגיס

 )220211 ( ג "נס תשנ.אג- סנט848.91   בספריה לספרות –הנסיך הקטן  :אנטואן דה סנט אכזיפרי
 )354567 ( ילדים .ח ספ"אב תשמ. שלו028   בספריה למידענות  -אבא עושה בושות  :מאיר שלו

 )536282 ( ) 39.ב.מ(ב "מז תשס. זנד809.1   בספריה לספרות –מדריך לשירה ,  מזשיר :שמעון זנדבק
 )332729 ( ו "מתח תשנ. עז809.3   בספריה לספרות –מתחילים סיפור  :עמוס עוז

 )120846 ( ם "קס תש. בטל398.45   - של אגדות קסמן :ברונו בטלהיים
 )575619 ( ג "מע תשס. פרי153.35   בספריה לחינוך –מעשה ביצירה  :ריבה פרי
 )140074 ( ספ .שמור סוציולוגיה לפי כהן   –ביבליתרפיה , סיפור הנפש :אדיר כהן
 )465911 ( ס "לרו תש. רז808   במכון הפדגוגי – לרוץ עם מילים :רבקה רז
 )240109 ( ) קול(ד"אי תשנ. ניב791.43   בספריה לחינוך ולספרות –איך לכתוב תסריט  :קובי ניב

 - ) סופרים ומשוררים מדברים על מקורות השראה ( מאין נחלתי את שירי   :עורכת, רות קרטון בלום
 )524580 ( ב "נח תשס. מאיC209  לספרות ובמכון הפדגוגי . בס


