
         
 

 

 
 "מעצמי אל הקוראים וחזרה" : קורס  שם ה 

 ש"א   42  22.11.21  -עד ל   18.10.21  -מ החל  

   בוא:מ

הספרייה היא אחד המוסדות הציבוריים הבודדים בארץ שנותרו פעילים, נגישים ומזמינים. הספריות נמצאות בתהליך  
יים, ישנו בסיס  ך השינו וא. בתומתמיד של שינוי והתאמה לרוח הזמן והקשר שלהן עם הקהל משתנה ומתחדש אף ה

 אחד שנותר מוצק, והוא המפגש האנושי שבין כתלי הספרייה.   
הספרנים הם האנשים המשמעותיים שמפעילים את הספרייה, משוחחים עם הקוראים ומכוונים אותם. ההשתלמות  

דשת על  יבה מחונועדה לאפשר לספרנים חוויה של התפתחות אישית ומקצועית, תוך העמקת הידע המקצועי וחש
 תפקידם ומקומם בספרייה. 

 
 : המרכז ה על המרצ 
 מילה, המרכז הישראלי לביבליותרפיה-בליותרפיסט, מנכ"ל הבי-קי איל איבניצ

B.A ה. בפסיכולוגי 
.M.A חיפה(. )אוניברסיטת בביבליותרפיה  בהתמחות באמנות בטיפול 

 אורנים(.  )מכללת חיים בעלי בעזרת רגשי מטפל
   ילדים היסודי, ובגיל הרך בגיל  ילדים נוער, בני סמים,מ נגמלים עם הד ובעב וניסיון הכשרה בעל

 ההמשך.  ודורות שואה ניצולי האוטיסטי, הספקטרום על המאובחנים
 יזרעאל(.  )עמק  היוגב  במושב פרטית ניקהקלי בעל

 
  להשתתף:כדאי לך למה 
ה על  ומציע נקודת מבט חדשאישית לשם התפתחות  בקריאה ובכתיבה שונותי ומהנה שמשלב התנסויות חוויתקורס 

 תפקיד הספרן/ית וזהותו המקצועית.

 
 .וספרנים  צוות הספרייה  :קהל יעד

 
   :המטרות

ספרן  היזכרות בחוויות קריאה מוקדמות ומאוחרות והתנסות בקריאה וכתיבה יצירתית לשם חיזוק הקשר בין ה  .א

 בספרייה.כקורא לבין קהל הקוראים 

ו תפקיד הגיבור הספרותי וסוגת רפיה והעמקה בנושאים מסוימים כמליותהכרת מושגי יסוד מתחום הביב  .ב

 הפנטזיה.   

 מחודשת בתפקיד הספרן ומקומו בספרייה. התבוננות  .ג

 ופן ההדרכה:א
ת קטנות  י כתיבה. עבודה אישית, בקבוצוהרצאות פרונטליות בשילוב מצגות, התנסויות בקריאה פעילה ובתרגיל

 ובמליאה. 

   מטלת סיום: 
 ים או מבוגרים והתאמתו לקורא פוטנציאלי, על פי המושגים שנלמדו בקורס.  ילד פרס סקירת

 
 

 הקורס מוכר לגמול השתלמות של משרד החינוך ומתאים לספרנים** 
 ודירוג חינוך  ר"מח , ית בדרוג מנהלויקומהמ הרשויות די  עוב,  ומנהלי ספריות

 . ונוער בלבד

 



         
 

 

 
 
 
 

18.10.21 

  מפגש ראשון. 
 יצקי איל איבנ: מרצה

 אליה גבעון רחת:מרצה או
 בין הקורא לטקסט.  חווית הקריאה והמפגש :נושא 

מוגדרות   -ליותרפיה, פערים ואיקריאה עפ"י הביבחווית ה  -הקדמה הרצאה ראשונה  09:00-10:30
 בטקסט.

  הפסקה 10:30-10:45

 י. המרחק האסתטי מהטקסט הספרות הרצאה שנייה  10:45-12:15

  ים צהרי הפסקת 12:15-12:45

 אליה גבעוןמרצה   -ראשונותחזרה לחוויות קריאה  הרצאה שלישית  12:45-14:15

  הפסקה 14:15-14:30

 וך.  מתוותפקיד הספרן כפר עבור הקורא תפקיד הס צאה רביעיתהר 14:30-15:15

 
 
 
 
 
 

25.10.21 

 מפגש שני.   
 איל איבניצקי : מרצה

 מרצה אורחת: טפת נחמני 
 בין המדפים.תי וגיבורים הגיבור הספרו :נושא

 הגיבור הספרותי, הפונקציות שהוא ממלא וסוגים שונים של גיבורים. הרצאה ראשונה  09:00-10:30

  הפסקה 10:30-10:45

 י טפת נחמנד"ר מרצה  -ספרות ובחייםהגיבור ב מסע הרצאה שנייה  10:45-12:15

  הפסקת צהריים  12:15-12:45

 דת המבט ואיך להפוך לדמות ראשית בסיפורנו. י נקושינו הרצאה שלישית  12:45-14:15

  הפסקה 14:15-14:30

   גיבורים ספרותיים עכשוויים וגיבורי תרבות. הרצאה רביעית 14:30-15:15

 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

 

 
 
 

   
 
 

1.11.21 

 מפגש שלישי.   
 איל איבניצקי :מרצה

 חת: אליה גבעוןמרצה אור
 . ילדים, נוער ומבוגריםי הנפש עבור יד הפנטזיה בחזיה ותפקינטעולם הפ נושא:

 
 עולם המעשיות ותרומתו להתפתחות הנפשית.   הרצאה ראשונה  09:00-10:30

  הפסקה 10:30-10:45

ה ואיך הקריאה של הילד, מה בין שקר להמצא למותפקיד הדמיון בעו הרצאה שנייה  10:45-12:15
 מפתחת את הדמיון.

  יים הפסקת צהר 12:15-12:45

 מתבגרים  ספרי פנטזיה בעולמם של הרצאה שלישית  12:45-14:15

  הפסקה 14:15-14:30

אליה  -דימויים מעולם המעשיות והפנטזיה בחיי היום יום ובין המדפים הרצאה רביעית 14:30-15:15
 גבעון 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.11.21 

 מפגש רביעי.   
 איל איבניצקי: מרצה

 מרצה אורחת: ציפורה ישראלי

 ושילוב ילדים במרחב הספרייה. םילדי ספרי  נושא:
וכיצד הספרייה יכולה להוות "מרחב ביניים"   ךל הרהקראה בגיחווית ה אה ראשונה הרצ 09:00-10:30

 עבור הילד.

  הפסקה 10:30-10:45

מרצה ציפורה  -פרי ילדים בהתמודדות עם מצבים חברתיים שוניםס הרצאה שנייה  10:45-12:15
 ישראלי

  צהריים  הפסקת 12:15-12:45

   עם פחדים.ספרי ילדים בהתמודדות  הרצאה שלישית  12:45-14:15

  הפסקה 14:15-14:30

 חשיבה יצירתית על מרחב הילדים ופעילויות לילדים בספרייה. הרצאה רביעית 14:30-15:15

 
 
 



         
 

 

 
 
 
 
 

15.11.21 

 מפגש חמישי.  
 איל איבניצקי מרצה:

 ה אורחת: ענת רוטשילד מרצ
 ירתית בעקבות ספרים כתיבה יצ  :נושא

 בעקבות סופרים אל מקורות השראה והשפעה.ותב הקורא": "הכ הרצאה ראשונה  09:00-10:30

  פסקהה 10:30-10:45

 תרגילי כתיבה יצירתית בעקבות ספרים.   הרצאה שנייה  10:45-12:15

  הפסקת צהריים  12:15-12:45

ספרים משתלבים ומשנים את סיפור   ללכת בעקבות הסיפור: כיצד הרצאה שלישית  12:45-14:15
 לד ירוטש מרצה: ענת   .חיינו

  הפסקה 14:15-14:30

ם והקוראים: מהתאוריה אל ובדיה עבור העהספרייה כמקור השרא הרצאה רביעית 14:30-15:15
 הפרקטיקה.

 
 
 
 

 
 

22.11.21 

 .  מפגש שישי 
 איל איבניצקי  מרצה:

 מרצה אורחת: אפרת חבושה פלדמן
העולם שבין המדפים, שימוש במרחב הפיזי ובדרכי תקשורת   יצירת :נושא

 שונות בתוך הספרייה ומחוצה לה.
וכר  הספרייתי? חידוש והנגשת המרחב המ למי שייך המרחב הרצאה ראשונה  09:00-10:30

 יות בו. והפעילו

  הפסקה 10:30-10:45

מרצה   עולה וחדשנות. דרכים לחיזוק הקשר עם הקוראים, שיתופי פ הרצאה שנייה  10:45-12:15
 אפרת חבושה פלדמן 

  הפסקת צהריים  12:15-12:45

 לכתוב את המקצוע: כתיבה יצירתית בניוזלטרים ופוסטים.   ת הרצאה שלישי  12:45-14:15

  הפסקה 14:15-14:30

 פרידה. סיכום ו צאה רביעיתהר 14:30-15:15

 


