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השכלה אקדמית

תעודתשנה
גמר

נושא עבודת הגמרשם המוסדמקצוע הלימוד

אוניברסיטתספרותד"ר2012
בר אילן

" 'אל פנים האני ואלף שעריו': צפנים
אינטרטקסטואליים לשירת זלדה"

2005.M.Aאוניברסיטתספרות
בר אילן

"שתיקה והשתקה עצמית בשירת זלדה על
רקע שתיקה והשתקה עצמית בשירת נשים

עברית"
תעודת1999

הוראה
אוניברסיטתספרות

בר אילן
1998B.Aספרות עם-ישראל

לימודי ארץ ישראל
אוניברסיטת

בר אילן
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ניסיון

מקצועי

שנה

פירוטמקום העבודהתיאור התפקיד

מרצה לספרות-2012
החוגים לספרות ולגיל הרך.

מכללת תלפיות
(בעבר לימדתי גם
במכללת גבעת
וושינגטון)

חלק מהקורסים לדוגמה אותם לימדתי
: ספרות ילדיםגיל רך או/ וחינוך מיוחד

כצוהר להתפתחות הילד, ערכים ודילמות
בספרות ילדים, אמצעי עיצוב וחקר ככלים

להפקת חויה ומשמעות מספרות ילדים,
תקופת הילדות בספרות המופת, ספרות ילדים

במעגל השנה, יחסים בין אישיים בספרות,
סופרים גדולים לילדים קטנים, הזמר העברי.

כישורי חיים בספרות ילדים, ספרות נוגעת
ללב.

ספרות לבית הספרספרות ללא מתמחים:
היסודי

: השירה העברית החדשה,ספרות מתמחים
השירה המודרנית, ספרות ואמנות.משחוק

בהוראת ספרות.
: "לב לדעת", בית מדרש.חינוך ויהדות

21ההמאהמיומנויותטכנופדגוגיה:
–כותבת תכנים,"לב לדעת"-2011

שותפה בצוותי היגוי,  מנחת
השתלמויות "לב לדעת" לגננות,

למורים, למנהלים ולמפקחים.
הנחיית קורסים מתוקשבים דרך

"לב לדעת" ואלנט/הרצוג. כותבת
מערכי לימוד ותכני השתלמות

לתיכונים ולחדרי מורים.
צפון(מחוזארציתמדריכה-2015

משרד החינוך) , מדריכה במחוז תל
אביב.

"לב לדעת"
החמ"ד ומכללת
הרצוג

העברת השתלמויות לאנשי חינוך בכל
הדרגים ובכל המסלולים (גיל רך, יסודי, על

יסודי). משרד החינוך (צפון ותל אביב),
מכללת שאנן, מרכזי פיסג"ה, תיכונים ברחבי

הארץ.
שותפה בהובלת "מסעות למידה", מעבירה
השתלמויות לגננות מובילות, השתלמויות

מתוקשבות בנושא חלופות הערכה,
והשתלמויות בחדרי מורים בנושא למידה

משמעותית וארגון מידע.
השנה אני מנחה ומרכזת השתלמויות "לב

לדעת" למורי תנ"ך.
"לבשלהליבהצוות-חברת2019-2020

לדעת".
2009-

-
מרצה ליהדות

ומנחת שיעורי פרשת שבוע
המכינה למנהיגות
חברתית
"מנשרים קלו"
מעגן מיכאל

במסגרת ההנחיה אני מכשירה את חניכי
המכינה ללמידת תורה ולהכנת שיעורי פרשת
שבוע משמעותיים ויצירתיים להם ולחבריהם.

סדרות נוספות במכינה: ארון הספרים
היהודי, חגי ישראל.
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2008-
2007,
2011

מורה לתנ"ך ולספרות לבגרות
פרוייקט היל"ה

תלמידים שנשרו ממערכת החינוךמתנ"ס זכרון יעקב

–היל"הבפרוייקטתנ"ךמורימנחת2008
מורה מובילה

היל"ה - מחוז
חיפה

הדרכת מורים תכנית ומתודית

מכינה קדם צבאיתמרצה ליהדות
מעגן מיכאל

"ארון הספרים היהודי", בית מדרש

2008
–
2009,
2011

בניית תכניות הוראת תנ"ך וחינוך
לערכים לתלמידי א-ד והכשרת צוות

המלמדים  ב"תלמוד תורה"
באור-עקיבא ובתנועת עוז.

אור עקיבא

2002
-
2007

חיבורבספרות,לבגרותהכנה
בהבנתגמרלבחינותהכנהותנ"ך.

הנקרא.
חברתייםובפרויקטיםבתיכונים
(לצימצום"תפנית"מיוחדים:
הוריות)חד(נשים"עידית"פערים);

ותהיל"ה (מבוגרים)

תפנית -התכנית כללה הכשרה מיוחדת ולוויאור עקיבא
של מנחים פדגוגיים מטעם תפנית.

2005-
2008

הרךלגילתכניםוכתיבתעיבוד
וטיפוח(העשרההורי"םמכוןמטעם

מראשית החיים)

התכנית הנגישה את תחומי ההפתחות השונים
להורים.

2006
-
2008

מרכזמטעםגמרעבודותהנחיית
דאהן של אוניברסיטת בר אילן:

מרכז דאהן של
אוניברסיטת בר

אילן:

העבודות זכו  בפרסי הצטיינות מטעם
אוניברסיטת בר-אילן ומטעם יד-ושם.

ראו פירוט להלןמכון הורי"םבניית קורסים להוראה וללמידת חקר2003

תושב"עתנ"ךוהוראתכיתהחינוך2001
וחיבור לבגרות

אולפנת "נריה"
דימונה

אוכלוסיה מגוונת, הוראה חינוך ובניית
פעילות חינוכית חברתית. לווה בהשתלמויות.

אולפנת "אמנה"2000
כפר-סבא

פרוייקט 'נעלה'

הוראת ספרות וחיבור לבגרות,  הוראת הבנת
הנקרא לעולות.

דת"נשים,בתערוכההדרכהריכוז1999
ולמדנות" באוניברסיטת בר אילן

בניית מערכי הדרכה והנחיית המדריכותאוני' בר-אילן

1990
-
1999

שונותבמסגרותוהדרכהריכוז
ובפרויקטים שונים לנוער

בנ"ע; תיכונים;
'גשר'; בת-עמי

ריכוז פעילות, הכשרת מדריכים, בניית
מערכי הדרכה, הדרכה, בניה והנחיה של
מפגשי נוער דתיים וחילוניים
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השתתפות בקורסי השתלמות

מיקוםהיקףמסגרתנושאשנה

תלפיותבית מדרש להתחדשות פדגוגית2022

"יוצרים כתיבה" – כתיבה אישיתעתה-2018

ואקדמית

180מופ"ת

ש"ש

מופ"ת

כלעתהעד-2014

שנה

השתלמיות שנתיית מקצועיות לצוות

"לב לדעת"- למידה משמעותית

הנחיות קהילות ועוד

מכון הרצוג,

חמ"ד

ש"ש30

הכשרת מובילי השתלמות בתכנית 'לב2010-2011

לדעת' מטעם החמ"ד

השתלמויות המשך מאז

אולפנית טבריה"לב לדעת"

פרסומים אקדמיים / מחקריים

מאמרים:.1

"צל שואה" ו"אורות מאופל" - פואטיקה מגוננת בספרות שואה ישראלית לילדים", כעת:

233-257עמ'),2021(תשפ"ב,ו'תלפיות,עתכתב

בשיפוט - בשיתוך עם אביה שהם וגפן בן צבי - "מתודולוגית גבהים לקידום למידה

משמעותית ופדגוגיה טיפולית"

בתהליך כתיבה מתקדם - "מכיסוי לגילוי - על עיבוד טראומה בספרי שואה לילדים." (שם זמני)

(פרק בשיתוף עם אביה שהם) בתוך אביה שהם לוז, "'ממידע - למשמעות' מודל ארגון המידע

.350-366עמ',2016אשנבולרוח,לחומרמעברולחקר",להוראהללמידהיישומיככלי

בלבד)ומתודיתספרותית(עריכה–ספריםפרסומי.2

הלאומיתהרשותעםבשיתוףהורי"םמכוןעבורהילדהתפתחותבנושאיפלא""אתהספרעריכת:2006

ותצפיותהפעלותומציאתהמכוןשלההדרכהחומרישלוהתאמהעיבודובהתמכרויות.בסמיםלמלחמה

חברתייםרגשיים,שפתיים,קוגנטיביים,–הנלמדיםההתפתחותתחומימשלושיםאחדכללפיתוח

ומוטוריים.

השתתפות בכנסים
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כותרת ההרצאה ופרטי הפרסוםשנה

הרצוג.במכללתמובילים"לומדים."מוקירים.כנס"SELבלמידת“פרקטיקות2020

"אל לב הדברים" -שני מודלים בשש מילים ליצירת שיעור משמעותי"2018

הרצאה בכנס התנ"ך במכללת הרצוג

"שפת סתרים תרבותית" הרצאה בכנס "עברית שפה חיה" במכללת אורנים,2013

"כתיבה -  כקריאה: אינטרטקסטואליות כצוהר לפרשנות בשירת זלדה".

הרצאה בקונגרס למדעי היהדות:

הרצאה בכנס "בכורי מחקר" ספרות עם ישראל בר אילן2012

הביןכנסזלדהלשירתכצופןאינטרטקסטואליות–הקדושות"למילים"הלל2009

אוניברסיטאי "הספרות העברית והיהודית: קולות והדהודים"

מרכז דהאן אוניברסיטת בר אילן, השתתפות בפאנל בנושא הנחית עבודות גמר2009

מלגות ופרסים

תשס"ט - פרס הצטיינות מטעם המכון לחקר האשה ליהדות

תשס"ז-תשע"א  מלגת הנשיא לתואר שלישי אוניברסיטת בר אילן (ארבע שנים)

בשירתעצמיתוהשתקה"שתיקהשנילתוארהמחקרעבודתעלהאשהלחקרהמכוןמלגת–תשס"ה

זלדה על רקע שתיקה והשתקה עצמית בשירת נשים עברית"

מחקר ופיתוח

תיאורשנה

שותפה ומובילה ציוותי פיתוח של "לב לדעת" (מכללת הרצוג) בתחומי למידה-2011

משמעותית. בין התחומים בהם השתתפתי והובלתי: למידה משמעותית לגננות,

SEL,אניאךזמןמחוסרהליבהמצוותפרשתיהשנהועוד.למידהמסעותהערכה

ממשיכה להוביל תחומים.

עיבוד והתאמת המודל לארגון מידע של ד"ר אביה שהם לוז למודל לבניית תכניות2003-2004

לימודים וליצירת הוראה משמעותית.

בניית קורסים להוראה וללמידת חקר על פי המודל הנ"ל.2003-2004

עוזרת מחקר באנציקלופדיה התימטולוגית באוניברסיטת בר-אילן1998-1999

תחומי מחקר

ספרות ילדים
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ספרות שואה וטראומה

שירה

זלדה

אינטרטקסטואליות

יהדות

מודלים פדגוגיים

ארגון מידע בהוראה

הערכה ומישוב

תחומי הוראה

ספרות ילדים

ספרות והתפתחות

SELוספרות

למידה משמעותית

טכנופדגוגיה

משחוק

שירה מודרנית

ספרות עברית

יהדות

ספרות ומגדר

להמלצות:

0544933229מנוביץיהודיתד"רתלפיות:במכללתלספרותהחוגראש●

0528950294מאירתמרד"רוושינגטון:גבעתבמכללתלספרותהחוגראש●

0524684277כהןטובהפרופסורושלישי:שנילתוארמנחה●
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