
 חוג כתיבה יוצרת לילדים ונוער

 עם שולמית זילברברג
 בני שעה וחצי, אחת לשבוע מפגשים

 
להעשיר , יםהחבוי בילדוכתיבה יוצרת הינה דרך נפלאה לעורר את הכוח היוצר 

 .הםוהאומנותי של חופשיה, לפתח ולטפח את הביטוי האישי, הפנימי םאת עולמ
ככוח מניע של הדמיון  תפקידו החשובעומד על  ונוער ת לילדיםחוג כתיבה יוצר
, לחשוב באופן יצירתי ,הפעיל את הדמיוןלהחוג מאפשר . יםבהתפתחות ילד

 .לזהות השראה ולהשתמש בה לכתיבה בקול האישי, וסיפורלחוות שיר 
בעזרת תרגילי כתיבה  ,יםשל הילד םמעולמנוגעים בנושאים בחוג המפגשים 

בדרך של הכל ו - הצגות, מוזיקה ,דמיון מודרך ,ציור, משחקים: םוגירויים חווייתיי
  (.משתתפים 8עד אינטימית וצה קב) תומכתובאווירה ביתית , כיף והנאה

 
   'ו -'גכיתות יסודי    :בנים ובנותל מתאים

 'ח-'זחטיבת ביניים   
 

 עידוד הקריאה שיפור שפת הכתיבה   פיתוח הדמיון: מטרות החוג

  יצירתיתיכולת כתיבה טיפוח  עידוד הקול האישי להבעה חופשית ומקורית 
 באווירה מכבדת ,יצירת מפגש קבוצתי מעצים ומפרה. 
 

 אביב-תלא רמת החייל 8רבדים  וברח? איפה
 

 (פ הרכב הנרשמים"עייקבע לוח הזמנים )צ "בשעות אחה?  מתי

 

מנחה חוגים , לילדיםכותבת שירה ופרוזה  ,שולמית זילברברג: על המנחה

ין ְבַמְמֶלֶכת ַהיֵָּרחַ  מחברת ספר הילדים .ונוער וסדנאות כתיבה לילדים י ַהּדֹוְלפִּ   ְפלֹופִּ

  .םיִּ פַ נָּ ם כְ עִּ  חַ תֵ פְ מַ  שירים לילדיםה ספרו
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 מילים לכל רעיון

 עם שולמית זילברברג כתיבה יצירתית
 
 

 'ו-'בשיעורים פרטיים בשפה לכיתות  
 חיזוק ושיפור קריאה וכתיבה בדרך יצירתית ומהנה

 

 בכתיבת ספרליווי הנחיה אישית ו 
 לילדים ונוער המעוניינים לכתוב ספרתהליך מעצים 

 

 

 
 

ה ,ְלאֹות אֹות ה ִמלָּ  ְלִמלָּ
הֹור ַדף ַעל ה ִנְרֶקֶמת טָּ  .ֲעִלילָּ

 ,ֵמַרְעיֹון ְלַהְתִחיל ֶקֶסם ַלִמִלים
עּוף ִלְנֹסק  .ַהִדְמיֹון ַכְנֵפי ַעל ְולָּ

 

ַגַעת ֹכחַ  ַלִמִלים ֵרב לָּ  ּוְלקָּ
בּוי ֶאת ַאֵחר ְוַגם ְבתֹוִכי ֶהחָּ  .בָּ

מֹות ִלְבנֹות ְיֹכֶלת ַלִמִלים  ,עֹולָּ
ם  .ֲחלֹומֹות ֶאְשֹזר ,ֲאַטֵיל שָּ

 

 
 מילים לכל רעיון

 עם שולמית זילברברג כתיבה יצירתית

 

 050-1045207 צרו קשרלפרטים נוספים 

 Shulamit@Words4idea.com: מייל

 www.Words4idea.com :אתר

mailto:Shulamit@Words4idea.com
file://MAIN/../Ofer/Desktop/Shulamit/Files/www.Words4idea.com

