
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 קסם הכתיבה היצירתית שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 .טקסט להזנת כאן הקש  או לחץ: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

הכתיבה היצירתית לעולם אינה מתמצה בשיקולים פואטיים ובבחירות אסתטיות, אלא היא מאלצת את הכותב  

רבה ספרי תאוצה ים בשנים האחרונת צוברמושאי כתיבתו. על עצמו ועל לשאול את עצמו שאלות מהותיות 

וורר את נפשו של וסדנאות כתיבה יצירתית, מתוך הבנה שהכתיבה היצירתית היא בעלת יכולות לדברר ולא

הכותב. דרך הכתיבה יכול האדם להתבונן בהיבטים שונים של עצמו ושל חייו ולהעניק להם משמעות באמצעות  

נועדו לאפשר את    –כמו הסדנה שלפנינו  –הבחירה להעלותם על הדף ולהביאם לעיני הקורא. סדנאות כתיבה 

נים בחיינו, ובאמצעות שיתוף של תוצרי כל אלו באמצעות תרגילי כתיבה, שמאפשרים גישה להיבטים שו

 .הכתיבה וקבלת משובים מחברי הקבוצה

 י"ב –גן   :קהל היעד

  ש"א   30 :היקף ומבנה הקורס 

  אסינכרוניים(  3-סינכרוניים ו 7) 10 :מס' מפגשים

  ב  :יום הקורס

  9.1.23 :מועד פתיחה

 ד"ר אדם רצון  מרצה הקורס:

 
 אודות המרצה 

בשנים האחרונות פרסם שירים  מתמחה בספרות תיעודית. ההוא בעל תואר דוקטור לספרות עברית,   רצוןאדם 
  ראה אור ספר שיריו "צריך להילחם במובן מאליו" בהוצאת "ידיעות אחרונות" 2019עת, בשנת -אחדים בכתבי

השני. לצד העשייה   כעת הוא כותב את ספר שיריוראה אור ספר המחקר שלו "מוות דיאלוגי".  2022ובשנת 
 בעולם הספרות, לאדם רצון ניסיון רב כמרצה ומנחה סגלי הוראה בתחומי חינוך שונים.

 
 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%ל יש דרישת השתתפות של לקבלת גמו •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 )בדגש על כתיבת שירה אך מי שיבחר יוכל לכתוב גם פרוזה(   ה יצירתיתהתנסות בכתיב  •

 הכתיבה, הקריאה בקבוצה והחשיפה לטקסטים מעוררי השראה העצמה אישית דרך  •

 )בדגש, כאמור, על כתיבת שירה(   למידת היבטים שונים במלאכת הכתיבה היצירתית •

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 התנסות בתרגילי כתיבה )אישיים וקבוצתיים( במהלך המפגשים עצמם  •

 יבה שיתוף הקבוצה בתוצרי הכת  •

 השפעת האמנות )ובכללה גם הכתיבה היצירתית( על ההוראה  •

   בסוגיות ואמצעים אמנותיים שונים ויישום שלהם באמצעות תרגילי הכתיבה דיון  •

o  )מה ההבדל בין כתיבה יומנאית לכתיבת שירה )או פרוזה ספרותית 
o  )המקום והחשיבות של האבסטרקטי והקונקרטי בשירה )ובפרוזה 
o  )השפה הציורית של הנפש כפי שהיא באה לידי ביטוי בשירה )ובפרוזה 

 

 

 יישומים רכיבים 

 כתיבת מטלות כתיבה 

 יישום בכיתה 

 עבודה אישית וקבוצתית 

 

 

 (:  םקישור לזום הקבוע )במידה ומתקיימים מפגשים סינכרוניי

UMVZOck5hMVRjdFREZz09il.zoom.us/j/9409550044?pwd=TVpqQzFpUFh-https://edu   

 

 

 

 

https://edu-il.zoom.us/j/9409550044?pwd=TVpqQzFpUFhUMVZOck5hMVRjdFREZz09


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

 

 מרצה 

-17:00 9.1.23 ב 1

19:30 

 "הרגע" בכתיבה 

    מה הופך רגע כלשהו לרגע ראוי לכתיבה?

ד"ר אדם  סינכרוני 

 רצון 

-13:30 30.1.23 ב 2

16:00 

 "היומיומי" בכתיבה 

 בין כתיבה יומנית לכתיבה יצירתית 

ד"ר אדם  אסינכרוני 

 רצון 

-16:30 20.2.23 ב 3

19:00 

 "האני" בכתיבה 

 מיהו האני הכותב ומהי הפרסונה שלו?

ד"ר אדם  סינכרוני 

 רצון 

-16:30 13.3.23 ב 4

19:00 

 "האחר" בכתיבה 

 איך כותבים דיוקן של דמות אחרת?

אדם ד"ר  סינכרוני 

 רצון 

-16:30 27.3.23 ב 5

19:00 

 "הציור" בכתיבה: 

 שיר הוא לא רק מילים 

ד"ר אדם  סינכרוני 

 רצון 

-13:30 1.5.23 ב 6

16:00 

 "השפה" בכתיבה:  

 על מטבעות לשון ולשונות זרות בכתיבה

ד"ר אדם  אסינכרוני 

 רצון 

-16:30 15.5.23 ב 7

19:00 

 "המבנה" בכתיבה:  

 האמנם? ,קו ישר אחדבין שתי נקודות עובר 

ד"ר אדם  סינכרוני 

 רצון 

-16:30 29.5.23 ב 8

19:00 

 "המוזיקה" בכתיבה:  

 כי מילה היא לא רק תבנית משמעות 

ד"ר אדם  סינכרוני 

 רצון 

-16:30 5.6.23 ב 9

19:00 

   :כתיבה הלכה למעשה

 יישום תהליכי כתיבה בכיתות

ד"ר אדם  סינכרוני -א

 רצון 

-16:30 12.6.23 ב 10

19:00 

 "המסר" בכתיבה 

איך להעביר מסר בכתיבה אמנותית בניגוד 

 לכתיבה פובליציסטית? 

ד"ר אדם  סינכרוני 

 רצון 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

 רפלקציה  - א

 מה חשת במהלך הלמידה?   •

 מה אהבת? מדוע?   •

 מה עורר אצלך התנגדות? מדוע? מה היה חסר?  •

 האם לתחושתך ההשתלמות העבירה אותך תהליך כלשהו ככותב/קורא?   •

 ? ביחס לשירה, לכתיבה שלך, לעצמך וכי"ב  התחדד לך /  מה התחדש  •

 

 תלקיט שירים ויישום בכיתה  - ב

 השירים שכתבת בקורס לקובץ אחד. מ 3 כיער •

איזו התנסות? היכן שולבה? מה היתה תגובת התלמידים?    –תאר התנסות כתיבה שערכת עם תלמידים בכיתה  •

 מה הצלחת לקדם דרך הכתיבה? מה תעשה להבא? 

 דרכי הערכה 

 19/06/2023מועד הגשה:  100%אחוז הציון:   משימת סיום .1

 בבילוגרפיה
רגש והבעה בעבודת ההוראה והשפעתם על תלמידים". עיונים בחינוך:  שילוב   - (. "המורה כאמן 2017דורי, נ' ) •

 . 314-289, 16כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, 

-356החינוך וסביבו, ל"ח,   ,(. החינוך כָאמנות, ההוראה כאּומנות: איך מכשירים מורים למצוינות?2016קטקו, ת' ) •

351 . 

 . 2013גלובס, בתוך  "לכתוב, להירפא",   .טליה  , לוין •

• Harvard Health Publishing (2011). Writing about emotions may ease stress and trauma: 

-and-stress-ease-may-emotions-about-https://www.health.harvard.edu/healthbeat/writing

 raumat . 

 . 99-110 עמ'  , 2013 (. 1מ ) גרונטולוגיה וגריאטריה,  "סדנת כתיבה כסביבה מאפשרת  "  .מילי  , אפשטיין ינאי •

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/writing-about-emotions-may-ease-stress-and-trauma
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/writing-about-emotions-may-ease-stress-and-trauma
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

