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 תשע"ט כ"ה אייר

      
סטודנטיות וסטודנטים סדנת כתיבה יצירתית לקול קורא: 

   בעלי מוגבלויות
      

בספטמבר הקרוב תתקיים סדנת כתיבה שמטרתה שימוש במדיום 
 עם הכתיבה (סיפור קצר, שיר ותסריט) לביטוי אישי ומעמיק של האדם 

מגבלה, הקניית עקרונות בסיסיים לכתיבת סיפור קצר ושימוש בכתיבה 
. הסדנה מוגבלת לחמישה משתתפים בלבד ומקנה לביטוי אישיככלי 

   מלגה משמעותית.
  

  :ומתיהיכן 
 

  ותהמפגשים יתקיימו באוניברסיטת ת"א בימי ראשון וחמישי בשע
 בתאריכים: 19:30-17:00

1.9.19  
5.9.19  
8.9.19  

15.9.19  
  גש סיום יתואם עם המשתתפים בהמשךמפ

 
  :מהלך הסדנא

 
נכיר ונעבור על מהלך הסדנא ותינתן משימת הכתיבה  – מפגש ראשון

  'אני לא אני' וניתן משוב קבוצתי.
 

נלמד על חשיבותה של כתיבה אוטומטית ונתרגל אותה   – מפגש שני
בסיטואציות שונות, יינתן משוב קבוצתי ולבסוף נלמד את מלאכת 

  השכתוב האיכותני.
 

מחאה, נדון  נשמע מספר שירי –שיר המחאה  – מפגש שלישי
נתן משימת "מה מטריף את דעתי", יבחשיבותם לגבי קבוצות מיעוט. ת

 ניצור שירי מחאה וניתן עליהם משוב קבוצתי.
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נלמד על ההבדל בין תסריט לסיפור  –סיפור תסריט  – מפגש רביעי
קצר ועל תפקיד הדמיון בתהליך הכתיבה, נכתוב תסריט קצר בן עמוד 

  אחד ויינתן משוב קבוצתי.
 

נציג ונבחר שתי עבודות לכל משתתף מתוך העבודות  – מפגש חמישי
  שיצרנו בסדנה לקראת מפגש/טקס הסיום.

 
קהילה פנים או חוץ  –יהיה בעל משמעות קהילתית  – מפגש/טקס סיום

 אוניברסיטאית בפניה יוצגו הקטעים שנבחרו.
  

בוגר שחר כהן, במאי, תסריטאי ומנחה סדנאות כתיבה.  :נחה הסדנאמ
בי"ס 'רימון', 'סם שפיגל' (מגמת כתיבה) ובי"ס לקולנוע ע"ש סטיב טיש 

 (אוניברסיטת תל אביב).
      
      

 :תנאי סף להגשת מועמדות – מי יכול/ה להשתתף
 

לתואר ראשון או תארים  ,באוניברסיטת ת"א פעיליםסטודנטים 
 פיסיתמתמודדים עם מגבלת שמיעה או ראייה או מגבלה מתקדמים ה
  .ןהביטחוידי ביטוח לאומי או משרד -נכות לפחות על 30%ומוכרים עם 

  
  :תהליך הגשת המועמדות

 
  :9 מילוי שאלון דרך הלינק הבאhttps://forms.gle/bersbxxXPPWYKeCN 
 ראיון 

  
 .2019ביולי  7-ניתן להגיש מועמדות עד ל

  
   ו/או סיוע בנגישות למילוי הטופס, לבירורים

   ilanak@tauex.tau.ac.il :ניתן לפנות לעו"ס אילנה קאופמן
 

מספר העונות לתנאי הסף תענינה. כמו כן,  רק פניות*שימו לב כי 
חמישה משתתפים ולכן לא נוכל להיענות המקומות בסדנא מוגבל ל

  לכל הפניות.בחיוב 
       


