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 סילבוס לקורס "כלים ביבליותרפיים להבנה של ילדים ומתבגרים בחינוך ובטיפול" 

של התערבויות  שפת הביבליותרפיה, שיטת טיפול הנעזרת בתהליכים של קריאה וכתיבה, מציעה מגוון רחב 

שונים העובדים עם  תקשורת ומחזקות קשר בין אישי. האפשרות של אנשי מקצוע ת ופעילויות המעודדו

ילדים, מתבגרים ואף מבוגרים, להשפיע על התפתחותם היא עצומה. בין אם המפגש נעשה בחדר  

הטיפולים, בכיתה, במסגרת חינוך בלתי פורמאלית, באופן אישי או קבוצתי. בעזרת הביבליותרפיה נלמד  

הפנימי וכיצד לפתח ולשנות את   כיצד ליצור קשר עם הילדים או בני הנוער, כיצד להבין טוב יותר את עולמם

 .הסיפור אותו הם מספרים לעצמם ולאחרים

 מטרות הקורס:

 .הכרות עם שפת הביבליותרפיה וייחודיותם של תהליכי קריאה וכתיבה ▪

 .פיתוח היכולת להאזין לסיפורו של הילד, המתבגר או המבוגר ולזהות בו נקודות מפנה ▪

 .וב עם ילדים ובני נוערהעשרת ארגז הכלים ליצירת קשר משמעותי וקר ▪

 .הקורס כולל מגוון התנסויות אישיות המאפשרות צמיחה והתפתחות ▪

 דרכי הוראה: 

במתכונת משולבת של שיעורים באוניברסיטה ושיעורים מקוונים.  הקורס יכלול לימוד פרונטלי ומצגות

ות צמיחה המאפשר כתיבה ועבודה עם טקסטים  התנסויות אישיות בתרגילי במהלך המפגשים ייערכו

והתפתחות. העבודה בקורס תתקיים הן במליאה והן בקבוצות קטנות, תוך שיתוף בחוויות מעולם העבודה 

 ומההתנסויות בשיעורים.   

 חובות הקורס:

 מהשיעורים. 80%נוכחות בלפחות 

 מטלות קריאה והכנה במהלך הקורס.

 מועד הגשת העבודה עד חודש ממועד השיעור האחרון ולא יאוחר מכך.   -עבודת סיום

 

 תאריכי ונושאי השיעורים: 

   11:45  -8:30בין  רביעיהשיעורים יתקיימו בימי 
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 מס' 
 שעות 

מס'   סוג 

 שעות 
 תאריך 

 מרצה נושא

1 8:30-  

11:45 

 פרונטלי 
4 28.10.20 

גב' אפרת   והדינמיקה של פעולת הקריאה.על ביבליותרפיה 

 פלדמן  -חבושה

2 8:30-  

11:45 

 פרונטלי 
4 4.11.20 

יציאה למסע והתבוננות ראשונית על הסיפור ככלי  

 לשינוי.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

3 8:30-  

11:45 

 פרונטלי 
4 11.11.20 

על מניעים ליציאה   –  לכל סיפור יש נקודת התחלה

 למסע.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

4 8:30-  

11:45 

 פרונטלי 
4 18.11.20 

גב' אפרת   לספר את עצמי:  אני מתהווה, אני מתמשך 

 פלדמן  -חבושה

5 8:30-  

11:45 

 מקוון 
4 25.11.20 

מפגש עם מורים   -הדרך-על דמותו של מורה

 ספרותיים וקולנועיים. 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

6 8:30-  

11:45 

 מקוון
4 2.12.20 

גב' אפרת   ד הגיבור בחיי הילד גיבורי ילדות ותפקי

 פלדמן-חבושה

7 8:30-  
11:45 

 מקוון
4 9.12.20 

גב' אפרת   בספרות ובעבודה החינוכית.   -בין חופש לגבול 
  - חבושה
 פלדמן 

  אין שיעור  -חנוכה 16.12.20    

8 8:30-  

11:45 

 פרונטלי 
4 23.12.20 

היכרות עם   -עבודה רגשית באמצעים השלכתיים

 כלים שונים מעולם הטיפול בהבעה ויצירה.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

9 8:30-  

11:45 

 מקוון
4 30.12.20 

חידוד יכולת האזנה לסיפור הגלוי   –הילד כגיבור 

 והסמוי.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

10 8:30-  

11:45 

 מקוון
4 6.1.21 

הטקסט כמתווך, משקף  : הטקסטואלי""המיכל 

 . וכזולתעצמי

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

11 8:30-  

11:45 

 מקוון
4 13.1.21 

תהליכי מנטליזציה באמצעות המנעד הרגשי של  

 הסיפור.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

12 8:30-  

11:45 

 פרונטלי 
4 20.1.21 

המשמעות הייחודית של תהליכי כתיבה להגברת  

 האישית.המודעות 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

13 8:30-  

11:45 

 מקוון
4 27.1.21 

כתיבה יומנית: מטרותיה, איכויותיה וכיצד אפשר  

 להרחיב את השימוש בה.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

14 8:30-  

11:45 

 מקוון
4 3.2.21 

גב' אפרת   בין סטורי לסיפור: ביבליותרפיה בעולם דיגיטלי. 

 פלדמן  -חבושה

  חופשת סמסטר  10.2.21    
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 אודות המרצים:

השתקפותם של תהליכים חברתיים בספרים   17.2.21 4 מקוון 11:45 -8:30 15

 ובשירים )הרצאת אורח(. 

מר איל 

 איבניצקי

16 
8:30-  11:45 

 פרונטלי 
4 24.2.21 

שינוי נקודת המבט ופיתוח   -להרחיב את הסיפור

 אמפתיה בתהליכי כתיבה וקריאה.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

17 
8:30-  11:45 

 מקוון
4 3.3.21 

גב' אפרת   עבודה עם טקסטים בחינוך המיוחד.

 פלדמן  -חבושה

18 
8:30-  11:45 

 מקוון
4 10.3.21 

במעשיות   גילומםייניה של ההתבגרות ומאפ
 ההתבגרות.

גב' אפרת  
 פלדמן  -חבושה

19 
8:30-  11:45 

 מקוון
4 17.3.21 

גב' אפרת   מוזיקה וביבליותרפיה  -"לבנות לנו בית משירים"

 פלדמן  -חבושה

  חופשת פסח  24+31.3.21    

20 
8:30-  11:45 

 פרונטלי 
4 7.4.21 

השתקפויות בקבוצה והרחבת  : הסיפור הקבוצתי

 הסיפור דרך המפגש עם האחר. 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

  יום הזכרון 14.4.21    

21 
8:30-  11:45 

 מקוון
4 21.4.21 

ביבליותרפיה לאור טקסטים מהמקורות )הרצאת  

 אורח(. 
ד"ר טפת  

 נחמני

22 
8:30-  11:45 

 מקוון
4 28.4.21 

  חלק ב'   – ביבליותרפיה לאור טקסטים מהמקורות 

 )הרצאת אורח(. 
ד"ר טפת  

 נחמני

23 
8:30-  11:45 

 מקוון
4 5.5.21 

דיבור  לספר ולא לספר: טראומה ומשבר בין  

 לשתיקה 
גב' אפרת  

  - חבושה

 פלדמן 

24 
8:30-  11:45 

 פרונטלי 
4 12.5.21 

לספר ולא לספר: טראומה ומשבר בין דיבור  

 חלק ב'  – לשתיקה 
גב' אפרת  

  - חבושה

 פלדמן 

 4 פרונטלי  11:45 -8:30 25
19.5.21 

מבעים לא מילוליים והגוף שמספר   - "גוף שני יחיד" 
 סיפור.

גב' אפרת  
 פלדמן  -חבושה

 4 פרונטלי  11:45 -8:30 26
26.5.21 

גב' אפרת   טקסטים מלווים לאורך החיים. 
 פלדמן  -חבושה

27 
8:30-  11:45 

 פרונטלי 
4 2.6.21 

התבוננות על השנה החולפת,  סיכומו של מסע: 

 הישגים ואתגרים. 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

28 
8:30-  11:45 

 פרונטלי 
4 9.6.21 

משמעות הפרידה וכיצד   -אדום""שלום שלום בלון 

 להיפרד.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה
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סופרת, תסריטאית   ביבליותרפיסטית,   : פלדמן - אפרת חבושה

פרטנית  הכשרה בעבודה  ומנחת סדנאות כתיבה וביבליותרפיה. בעלת  

ומבוגרים. מדריכת הורים ובעלת ניסיון בעבודה מגוונת בתחום   בחינוך המיוחד נוער- עם ילדים, בניוקבוצתית 

 .בריאות הנפש

בעזרת בע"ח. בעל נסיון בעבודה עם נגמלים  מילה, ביבליותרפיסט ומטפל רגשי   -ממייסדי ה איל איבינצקי:

מסמים, בני נוער, ילדים וכן ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. עובד עם ניצולי שואה ודורות  

 ההמשך בעמותת "עמך" ובעל קליניקה פרטית.  

בר   ביבליותרפיה והרמנויטיקה )אוניברסיטת בנושא דוקטורט מטפלת, מדריכה ומרצה. ד"ר טפת מחמני:

ניסיון בעבודה טיפולית בבריאות הנפש, התפתחות הילד,   הדרכה והוראה. ,בטיפול רב שניםניסיון  אילן(.

 מתמחה במתבגרים, מבוגרים וקבוצות. הורים וילדים בחינוך המיוחד.

 

  

 


