פרטי הרשמה

סיפור חיי

למורים לא למורי 'אופק חדש'

סדנה
לכתיבת אוטוביוגרפיה
אישית ומשפחתית

מנחת הסדנה:
ד"ר מיכל גולדויכט
"מראות ילדות הם המנוע של הסיפור .הם מעניקים לסיפור אש
בראשית ]...[ .אך אליהם יש לצרף תמיד את ההתנסויות הבוגרות ,שהן
הלחם והמלח של החיים( ".אהרן אפלפלד ,אבי ואמי)
לכל אדם יש סיפור חיים שראוי לספרו וכל אדם יכול ללמוד לכתוב אותו .בסדנה נצא
למסע מופלא בשבילי הזיכרון מחד גיסא ואל תובנות הניסיון מאידך גיסא; מסע לגילוי
המראות ,הצלילים והריחות ,הסיפורים שמאחוריהם ובירור משמעותם .באווירה של קשב
ואמפתיה ,נלמד להתגבר על מעצורי הכתיבה ,ונתרגל דרכים פשוטות ויצירתיות לכתיבת
סיפורי חיינו תוך כדי חיפוש החוט המקשר ביניהם.
נגדיר את מטרות הכתיבה של כל אחד ואחת ואת קהל היעד; נכיר מגוון סוגות לכתיבה האישית;
נעיין בדוגמאות מן הספרות ונתנסה בכתיבה יצירתית המבוססת על הזיכרון .ניצור טקסט חי ומרתק
שייצג את ה'אני' לא רק בבחינת היכן גדלתי ומה הם השגיי ,אלא גם במה האמנתי ,על מה חלמתי ,מה
למדתי מניסיון חיי ,כיצד משתלב העבר בהווה ובעתיד שלי ומה חשוב לי להוריש לצאצאיי.
נגלה את מקומם של הדמיון והחלום בטקסט האוטוביוגרפי; נדון בתפקידיו של ה'אני' בכתיבה על בני
משפחה ,הורים ,סבים וסבות; נציע דרכים לשילוב הסיפור הלאומי בסיפור האישי ואת מכתבי העבר בסיפורי
ההווה .בד בבד נעזר גם בכלים מעולמה של הספרות היפה :פתיחות וסיומים ,כתיבה בגוף ראשון בגוף שני ובגוף
שלישי ,עיצוב דמות ,תפקיד החושים ,הקונפליקט ,הדיאלוג ,המתח בין השתיקה לדיבור וכלים נוספים.

גמול השתלמות ללא ציון לעובדי הוראה בקורסים השנתיים – על פי קריטריונים של מסלול אישי.
עובד הוראה המעוניין בגמול זה יפנה למפקח ההשתלמויות במחוזו ויגיש לו טופס בקשה לאישור
לימודים לצורך צבירה לגמול השתלמות במסלול אישי בצירוף תוכנית לימודים מפורטת של הקורס,
 45ימים טרם פתיחת הקורס.
צבירת השעות ומתן הגמול יהיו בהתאם להחלטת המחוז.
עובד הוראה המעוניין בגמול זה יגיש את האישור שקיבל ממשרד החינוך למרכז זלמן שזר
בעת הרשמתו.
עובד הוראה המעוניין בגמול זה חייב בהשתתפות מלאה בקורס ובחתימה בדפי הנוכחות בכל אחת
מן ההרצאות.

לעובדים במגזר הציבורי
עובד במגזר הציבורי המעוניין בקבלת אישור השתתפות בקורס ,לצורך החזר דמי השתתפות
ממקום עבודתו (לתשומת לב – שלא לצורך קבלת גמול השתלמות) ,מתבקש להודיע על כך
למרכז זלמן שזר לפני תחילת הקורס שבו הוא משתתף ,וכן חייב בחתימה בדפי הנוכחות בכל
אחת מן ההרצאות.

פרטים נוספים
ניתן לבטל את ההשתתפות עד לאחר ההרצאה הראשונה ולקבל החזר מלא של שכר הלימוד
בניכוי עמלת אשראי .למפסיקים השתתפותם במהלך השנה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
בקשה להחזר שכר הלימוד בגין פציעה או מחלה (לאחר ניכוי עמלת אשראי) יש להגיש תוך  30יום
ממועד ההיעדרות הראשון.
מרכז זלמן שזר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית.
מרכז זלמן שזר שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה
אחרת; במקרה כזה שכר הלימוד יוחזר במלואו.
אם יורד שלג יש לבדוק באתר האינטרנט של מרכז זלמן שזר אם מתקיימים קורסים ואירועים.

הסדנה מיועדת הן לכותבים מתחילים והן לבעלי ניסיון בכתיבה.
עד עשרים משתתפים בסדנה.
ימי שני ,מתאריך  26באוקטובר  12 / 12:30-10:30 ,2020מפגשים
מחיר מלא / ₪ 1,500 :לאחר הנחה₪ 1,200 :
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אוקטובר 2020

26.10.20 .1

נובמבר 2020

30.11.20 .6 / 23.11.20 .5 / 16.11.20 .4 / 9.11.20 .3 / 2.11.20 .2

דצמבר 2020

28.12.20 .9 / 21.12.20 .8 / 7.12.20 .7

ינואר 2021

18.1.21 .12 / 11.1.21 .11 / 4.1.21 .10

סדנאות
סיפור חיי

פרטי הרשמה

בית להיסטוריה יהודית
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