לשם מה לומדים ספרות ?










ספרות מרחיבה אופקים באמצעות מפגש עם מגוון דמויות ומצבים מתקופות שונות
ומתרבויות שונות.
הספרות לעיתים מבקרת תופעות בחברה ומאפשרת לנו לבחון את הדברים באור שונה ,
לגבש את זהותנו  ,ללמוד לבקר מצבים.
באמצעות הספרות הקורא מבין עצמו טוב יותר ומבין את יחסיו עם הזולת ומגבש גם כך את
זהותו ואישיותו.
הספרות מחזקת את הזיקה למורשתנו ולארצנו.
מסייעת בפיתוח הדמיון ,מאפשרת מפלט ממצבים קשים של צער ומצוקה או שעמום אל
עולם הדמיון .
הספרות מעשירה את לשוננו ומשפרת את יכולת ההבעה בכתב ובע"פ.
דרך הספרות מפתחים רגישות אסתטית לאמנות ,לומדים להתייחס לפרטים.
הספרות מהווה כלי לביטוי רגשי -אהבה ,תסכול  ,כעס ,משברים אישיים ,לאומיים (בשירה)
הספרות מלמדת על החיים ,מספקת כלים לחיים ,מספקת צרכים נפשיים ומעשירה את נפש
ושל האדם .מאפשרת לו להתרחק מחיי היום יום ולנדוד למקומות אחרים.

מדוע כדאי להרבות בקריאת ספרים?
"אין דבר יפה ללב מסיפור יפה ,שאפילו עצוב הספור עד לשמים הנפש הדואבת
מעבירה את צערה מפני צערם של אנשי הספור ,מתוך כך מסיעה היא את דעתה
מעצמה ומשכחת את צערה" (ש"י עגנון ,הדום וכיסא)
קריאה בספר טוב היא רגע פרטי שלך עם הכותב ועם גיבור הספור שלך .רק אתה יכול להבין ,לפרש
ולחשוב על הדברים שאתה קורא ולקחת איתך משהו מהקריאה אל החיים .לפעמים מוצאים מענה
בקריאה ,לפעמים מתעוררות שאלות ותהיות חדשות .היופי הוא שקריאה מאפשרת הרהור ,חשיפה
לרעיונות ולעולמות וגם יכולת להעריך את האדם האחר ,את האמן ,היוצר .אך בעיקר להיות אתה
עצמך.

מעבר לכל המטרות החשובות שהספרות ובתוכה גם הקריאה החופשית מכילות ,מחקרים מעידים
שתלמידים המרבים בקריאה מצליחים יותר בלימודים בכל המקצועות .היכולות שלהם גבוהות יותר
הם פתוחים יותר להבנה ,פרשנות והסקת מסקנות ועולמם רחב יותר.

לימודי הספרות בחט"ב
במסגרת שעורי הספרות אנו עוסקים בלימוד יצירות החובה ויצירות הבחירה בהתאם לתכנית
הלימודים החדשה.
בנוסף ,אנו מטפחים את הרגלי הקריאה של התלמידים ועוסקים בקריאה מרובה בבית ובבית הספר.
כאתגר אישי ,מדי שנה מקבלים תלמידים שהרבו בקריאה תעודה ופרס "מצטיין קריאה" מטעם
הספרייה ובית הספר.
תכנית הלימודים שלנו כוללת מפגש עם יוצרי המופת של התרבות היהודית והישראלית  ,מפגש עם
סופרים ומשוררים מן הארץ ומהעולם .אנו לומדים להכיר סוגים שונים של יצירות ודרכי כתיבה שונות
ונחשפים לביטוי אמנותי בכתיבה ובאמנויות חזותיות נוספות.
בלימודי הספרות אנו אוהבים לשלב אמנויות נוספות ולאפשר לתלמידים לבטא עצמם גם בציור,
משחק ,כתיבה ועוד.

