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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 ילדים,  תקשורת ומחזקות קשר בין אישי. האפשרות של אנשי מקצוע  ת  ופעילויות המעודדו

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 כיצד ליצור קשר עם  

יותר את עולמם כיצד להבין טוב  ולשנות את הסיפור אותו הם    הילדים או בני הנוער,  וכיצד לפתח  הפנימי 

 .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: 

ומצגות פרונטלי  לימוד  יכלול  מרבית    הקורס  וקבוצתית.  אישית  חווייתית,  להתנסות  נרחב  מקום  ויוקדש 

אילן במהלך -השיעורים יתקיימו במתכונת מקוונת, מלבד שלושה שיעורים פרונטליים שייערכו בקמפוס של בר

 השנה.  

ייערכו המפגשים  בתרגילי  במהלך  אישיות  טקסטים  התנסויות  עם  ועבודה  צמיחה    כתיבה  המאפשרות 

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

 ומההתנסויות בשיעורים.   

נחשבת כתוכנית המכשירה    אינהתוכנית זו מכשירה מנחים לעבודה עם אוכלוסיות לא קליניות ובכל מקרה  

 . מטפלים

 חובות הקורס:

 מהשיעורים. 80%נוכחות בלפחות 

 במהלך הקורס. מאמריםקריאת 

  –אילן  -השתתפות במפגש אתיקה חד פעמי מקוון, שייערך במהלך השנה ע"י היחידה לפיתוח מקצועי בבר

 .תאריך ופרטים נוספים יימסרו בהמשך

 הגשה כחודש לפני סיום הקורס.  – יישומית בהיקף של עד ארבעה עמודים עבודת סיום

 תאריכי ונושאי השיעורים: 

   11:45  -8:30בין רביעי ו בימי השיעורים יתקיימ
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 מס' 
 שעות 

מס'   סוג 

 שעות 
 תאריך 

 מרצה נושא

1 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 9.11.22 
גב' אפרת   על ביבליותרפיה והדינמיקה של פעולת הקריאה.

 פלדמן  -חבושה

2 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 16.11.22 
דרך   שינויע, תהליכי התפתחות ויציאה למס

 המרחב הסיפורי. 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

3 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 23.11.22 
גב' אפרת   סיפור וזהות.

 פלדמן  -חבושה

4 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 30.11.22 
גב' אפרת   מסע הגיבור והשתקפותו במבנה הנפשי. 

 פלדמן  -חבושה

5 
8:30-  11:45 

קמפוס  
   בר אילן

4 7.12.22 
ארכיטיפים, סמלים   –מסע הגיבור בספרות ילדים  

 וייצוגים נפשיים.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

6 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 14.12.22 

גב' אפרת     דמותו של מורה הדרך. 

 פלדמן-חבושה

  חופש חנוכה  21.12.22    

7 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 28.12.22 

על סוגים שונים של גיבורים ומערכת   –איזהו גיבור 
 היחסים הייחודית שנרקמת עמם.

גב' אפרת  
  - חבושה
 פלדמן 

8 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 4.1.23 

גב' אפרת   דיאלוג ישיר ודיאלוג עקיף דרך עבודה עם טקסט.

 פלדמן  -חבושה

9 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 11.1.23 
אפרת  גב'  אמצעים השלכתיים כמצע לעבודה רגשית. 

 פלדמן  -חבושה

10 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 18.1.23 
גב' אפרת   . סיפור גלוי, סיפור סמוי ומנגנוני ברירה

 פלדמן  -חבושה

11 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 25.1.23 
גב' אפרת   "שערי כניסה" אל הסיפור המיטיב.

 פלדמן  -חבושה

12 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 1.2.23 
המרחב הסיפורי כמעודד תהליכי מנטליזציה  

 ופיתוח עמדה רפלקטיבית.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

13 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 8.2.23 
כיצד בוחרים את הטקסט המתאים לעבודה 

 רגשית? 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

14 
8:30-  11:45 

 
קמפוס  
 בר אילן 

4 15.2.23 
גב' אפרת   ובינאישיים.נפשיים -כתיבה ותהליכים תוך

 פלדמן  -חבושה

  חופשת סמסמטר  22.2.23    

15 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 1.3.22 

חלק   –נפשיים ובינאישיים -כתיבה ותהליכים תוך

 ב'. 

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה
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  שושן פורים  8.3.23    

גב' אפרת   עולם המטאפורות.  15.3.23 4 מקוון  11:45 -8:30 16

 פלדמן  -חבושה

17 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 22.3.23 
גב' אפרת   כתיבה יומנית. 

 פלדמן  -חבושה

18 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 29.3.23 
גב' אפרת   ביבליותרפיה בעולם דיגיטלי.  –מסטורי לסיפור 

 פלדמן  -חבושה

  ח חופשת פס 5+12.4.23    

19 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 19.4.23 

גב' אפרת   ביבליותרפיה בעבודה קבוצתית. –הסיפור הקבוצתי 
 פלדמן  -חבושה

  יום העצמאות  26.4.23    

20 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 3.5.23 

גב' אפרת   התבגרות, חניכה ומעברים. 

 פלדמן  -חבושה

 שורי חזן  ביבליותרפיה מהמקורות  10.5.23 4 מקוון  11:45  -8:30 21

22 
8:30-  11:45 

 מקוון 
4 17.5.23 

גב' אפרת   מבעים לא מילוליים -סיפורו של הגוף

 פלדמן  -חבושה

23 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 24.5.23 
ביבליותרפיה לעבודה עם   -לספר או לא לספר" "

 טראומה ומשבר.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

24 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 31.5.23 
ביבליותרפיה לעבודה עם   -לספר או לא לספר" "

 חלק ב'.  –טראומה ומשבר  

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

25 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 7.6.23 
גב' אפרת   ביבליותרפיה ומוזיקה. – "הפלייליסט שלי ואני" 

 פלדמן  -חבושה

 4 מקוון  11:45 -8:30 26
14.6.23 

אפרת  גב'  טקסטים מלווים לאורך החיים. 
 פלדמן  -חבושה

27 
8:30-  11:45 

 
 מקוון 

4 21.6.23 
התבוננות על השנה החולפת,  סיכומו של מסע: 

 . כיוונים, גשרים ושבילים

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה

28 
8:30-  11:45 

קמפוס  
 בר אילן 

4 28.6.23 
משמעות הפרידה וכיצד   -בלון אדום" , "שלום שלום

 להיפרד.

גב' אפרת  

 פלדמן  -חבושה
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 אודות המרצים:

ביבליותרפיסטית, סופרת, תסריטאית ומנחת סדנאות כתיבה וביבליותרפיה. בעלת   : פלדמן - אפרת חבושה

ומבוגרים. מדריכת הורים ובעלת   בחינוך המיוחד נוער-עם ילדים, בניפרטנית וקבוצתית הכשרה בעבודה 

 .ניסיון בעבודה מגוונת בתחום בריאות הנפש

תואר שני   האוניברסיטה העברית(.תואר ראשון בעבודה סוציאלית )  מטפל וכותב שירה. -שורי חזן

שנים רבות בתחום בריאות הנפש. בעשור האחרון   עבד בהצטיינות(. –בביבליותרפיה )אוניברסיטת חיפה 

  .עובד עם ילדים ונוער המתמודדים עם לקויות למידה, לקויות תקשורת וקשיים אחרים במסגרות חינוכיות

פורים חסידיים )"תהליך השינוי בסיפורי ההתקרבות  בעבודת התזה שלי עסקתי בניתוח פסיכולוגי של סי

לבעל שם טוב בראי הפסיכולגיה היונגיאנית" בר אילן, תשע"ח(, ובדוקטורט שלי אני מתעתד לחקור את  

 .היבטים משחקיים בסיפורים חסידיים

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

 . במושב היוגב ובעל קליניקה פרטית  ,יצולי שואה ודורות ההמשך, נמסמים, בני נוער, ילדים

 

 


