
 בס"ד

 פרץ-ד"ר סמדר פלק

 פרטים אישיים

 השכלה אקדמית

2004-2009 PHDאילן. -, ספרות השוואתית, אוניברסיטת בר 

קול וזהות נשית ביצירותיהן של דבורה בארון -עבודת הדוקטור בנושא: קול כבודה בת מלך פנימה

 בציון מעולה. פרימן.  -ומרי וילקינס

1998-2003 MAבהצטיינות יתירה. . אילן-אוניברסיטת ברת השוואתית, , ספרו 

1993-1997 BAאילן. בהצטיינות. -, אנגלית, אוניברסיטת בר 

**************************************** 

 השכלה פדגוגית 

 אילן, בהצטיינות. -תעודת הוראה, אנגלית, אוניברסיטת בר 1993-1997

**************************************** 

 וקה אקדמית תעס 

מרצה לספרות וספרות ילדים, החוג לספרות, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש  נוכחי–2010
 דוד ילין. 

*************************** 

    מרצה לספרות ואנגלית, החוג לאנגלית, החוג לספרות, חנ"מ והתוכנית להכשרת נוכחי      -2010
 מצוינות, מכללת אורות ישראל.

  ************************* 

 מרצה לספרות,החוג לספרות והגיל הרך, מכללת תלפיות.  נוכחי-2012

 

 פעילות אקדמית 

 הרצאות בכנסים

רב תרבותיות בספרות ישראלית עכשווית: קריאה ביצירות נבחרות ). 2015פרץ, ס' (יוני, -פלק

-וזכויות הילד, כנס בין 21-רב תרבותיות במאה ה .זהבי-מאת נעמי שמואל ותמר ורטה

 לאומי. המכללה האקדמית גורדון, חיפה, ישראל. 

נשמור על הסביבה, נשמור על עצמינו: טיפוח מודעות לחינוך ) 2015פרץ, ס' (אוקטובר, -פלק

. הועידה השנתית לאקולוגיה וסביבה, סביבתי ביצירות נבחרות מאת רינת הופר

 ית, ירושלים, ישראל. האוניברסיטה העבר

. גיבוש זהות בקרב מתבגרים אוטיסטים בספרות לבני הנעורים) 2016פלק פרץ, ס' (ספטמבר 

 תמורות בטיפול, חינוך ומחקר. אונ' תל אביב. -מדברים אוטיזם: הכנס הארבע עשר



 :פרסומים אקדמיים 

  פרסומים שפיטיםא. 

 מאמרים 

נשמור על עצמינו: טיפוח מודעות לחינוך  נשמור על הסביבה," ).2015פרץ, ס' (-פלק .א

 . 231-257, 6 אורשת " מאת רינת הופר.סביבתי ביצירות נבחרות

 

המסע פנימה: גיבוש זהות נשית בנובלה "מה שהיה" מאת דבורה ). 2015פרץ, ס' (-פלק .ב

 . 44-59, 10גיליון , מראה: כתב עת לתרבות ואמנות יהודית, בארון
 

תרבותיות בספרות ישראלית עכשווית לילדים: עיון ביצירות רב  ).2016פרץ, ס' (-פלק .ג

במעגלי . זהבי בשיתוף עם עבדאלסלאם יונס-נבחרות מאת נעמי שמואל ותמר ורטה
 . 78-101, 6 חינוך

 

 

  פרסומים בבמות לא שפיטותב. 

 בכתבי עת מאמרים              

פרשנות ומפתחות להוראה. -). "היינו כחולמים": מזמור תהילים קכ"ו2016פרץ, ס' (-פלק .א

  .101-114, 139 ספרות ילדים ונוער

 

 נס של אהבה": מסע בעקבות ספרי רונית לוינשטיין מלץ ז"ל." ).2016פרץ, ס' (-פלק .ב

 . 19-23, 139ספרות ילדים ונוער 
 
 

מאת חיים אידיסיס: פרשנות ומפתחות המסע לארץ ישראל  ).2015פרץ, ס' (-פלק .ג

 . 93-111ע' , 138. ספרות ילדים ונוער להוראת השיר

 

האמנם?: עיון בספר הילדים "אריה הספריה" -האחר הוא אני ).2015פרץ, ס' (-פלק .ד

 . 65-77ע'  ,137. ספרות ילדים ונוער ומפתחות להוראתו
 
 

פרשנות ומפתחות להוראה.  "בובה שלך, הגידמת" לדוד פוגל: ).2014פרץ, ס' (-פלק .ה

 . 51-65ע' , 136ספרות ילדים ונוער 

 



ספרות ילדים ש. שפרה ז"ל: לחיות את הימים הרחוקים ההם. . )2012פרץ, ס' (-פלק .ו

 . 9-15, 133 ונוער
 
 

 פיתוח חומרי למידה (ספרי לימוד ותכניות לימודים) .1

 

פרשנות ומפתחות להוראת המסע לארץ ישראל מאת חיים אידיסיס: . )2015פרץ, ס' (-פלק

. יחידת הוראה לאגף יסודי ממלכתי וממלכתי דתי, משרד החינוך. היחידה מופיעה אף השיר

 באתר מורשת יהודי אתיופיה. 

 

פרשנות ומפתחות להוראה. יחידת הוראה לאגף -ילים קכ"ו). מזמור תה2016פרץ, ס' (-פלק

  יסודי ממד, משרד החינוך. 
 

 מלגות ופרסים

 מענק תחרותי למחקר יחיד, מכללת אורות ישראל.   2014

  *********************** 

פרס עידוד מחקר לעבודת דוקטורט, הקתדרה ע"ש דפנה יזרעאלי, החוג ללימודי   2006
 אילן. -מגדר, אוניברסיטת בר

  *********************** 

  אילן.-מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר  2004

  *********************** 

 אילן. -פרס רקטור למצוינות בלימודים לתואר שני, אוניברסיטת בר                  1999

 

 מקומות עבודה נוספים מחוץ לאקדמיה .2

 , אגף חמ"ד יסודי, משרד החינוך, אזור מרכז.מדריכה בתחום ספרות 2015-2016
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