
 אגודת הסופרים העברים נרתמת
לסייע למערכת החינוך!  

העברים  הסופרים  אגודת  יו”ר  ניר  צביקה 

הפרסומים  בעקבות  החינוך,  למשרד  פנה 

לספרות  במורים  החמור  מחסור  על 

במערכת החינוך והציע סיוע. 

צביקה ניר שבעבר לימד ספרות בהתנדבות 

סדרות  והעביר  תיכוניים  ספר  בבתי 

ניסיונו  בעקבות  מיזם  גיבש  ספרותיות 

האישי המוצלח, סופרים ימלאו מקומם של 

המורים החסרים. 

ניר  צביקה  לפנייתו.  נענה  החינוך  משרד 

רתם את ממלאת מקומו ד“ר דורית זילברמן 

לעמוד בראש המיזם. 

בין  מציע  החינוך  משרד  לפנייתו  במענה 

השאר לסופרים לעבור הכשרה ולהשתלב 

במערכת החינוך כמורים לספרות. 

אחד  בעלי  לסופרים  מיועדת  הפנייה 

הרוח:  במדעי  האקדמאים  מהתארים 

ספרות עברית וכללית, לשון עברית, מקרא, 

פילוסופיה ויהדות.

קול קורא לסופרים להירתם להוראת הספרות בחינוך העל-יסודי
 משרד החינוך מציע תוכנית ייחודית להכשרת סופרים ומשוררים 

להוראת הספרות בחינוך העל-יסודי 

אקדמאים מענף מדעי הרוח, בעלי ניסיון בתחומי הכתיבה, השפה והעריכה

רוצים לשנות ולהשפיע?

רוצים להיות המורים לספרות של הדור הבא?

בשביל הרוח! 
מסלול מיוחד להכשרת מורים לספרות

מקומכם איתנו
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מימון לימודים לתעודת ההוראה: מענק מותנה ומלגת פיס   ● 
*השלמות דיסציפלינריות במידה וידרשו כרוכות בתשלום נוסף. 

תנאים מיוחדים בחינת האפשרות להכרה בוותק מקצועי, ליווי ותמיכה, סיוע בהשמה,  ● 
אפשרות לחלקיות משרה.

משך הלימודים: שלושה ימים בשבוע במשך שנה אחת או יום וחצי בשבוע במשך שנתיים.  ●

היקף הלימודים: 37  שעות שנתיות עבור בעלי תואר בתחומים קרובים לספרות ומתוכן 13 שעות   ●
השלמות דיסציפלינריות בספרות.

תוכנית הלימודים תכלול קורסים מקוונים בהיקף המאושר ע”י המל”ג הן בלימודי ההכשרה להוראה                   ●
והן בהשלמות הדיסציפלינריות בהלימה להנחיות משרד הבריאות לעניין קיום לימודים נוכח הקורונה. 

מוסד אקדמי בהלימה לפריסה גיאוגרפית של המועמדים  ●

סדנת סטאז’ ייחודית – בסיום חובות ההתנסות המעשית בהוראה ובחינוך תינתן האפשרות להשתלב   ●
בהוראה תוך השתתפות בסדנת סטאז’ ייחודית.

תארים בזיקה: ספרות עברית וכללית, לשון עברית, מקרא, פילוסופיה, יהדות.  ●

אם אתם מעוניינים לשמוע עוד פרטים ורוצים לקחת חלק בקבוצת מיקוד 
 מיוחדת שתסייע בגיבוש התוכנית, מלאו את הטופס בקישור המצורף 

ואנו ניצור אתכם קשר בזמן הקרוב.



 טופס הרשמה לסופרים 
להוראת הספרות בחינוך העל-יסודי 

 נא להשיב את הטופס לחוה, אגודת הסופרים העברים 
 hava@hebrew-writers.org :כתובת דוא”ל

 טל’ 03-6953256 בימים ב’-ה’ 11:00 עד 15:00 

מיועד לסופרים בעלי אחד מהתארים האקדמאים במדעי הרוח: 
ספרות עברית וכללית, לשון עברית, מקרא, פילוסופיה, יהדות

פרטים על תנאי הקבלה ומסלול ההכשרה בדף המצורף 

הרשמה לבדיקת התאמה ולקבלת פרטים על תהליך ההכשרה ותנאי ההשמה:  

שם מלא: ______________________    מס’ ת.ז.__________________________

תאריך לידה: ______/___/___  כתובת מגורים:___________________________

כתובת דוא”ל__________________________ טלפון: ______________________

השכלה אקדמית: __________________________________________________

ניסיון תעסוקתי בהוראה )אם יש(: ____________________________________


