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ברוכים הבאים, 

כאנשי  להתפתח  מקצועית  תשתית  וכותבים  לכותבות  מעניק  המילה  לאמנויות  הספר  בית 
)כשם שבית ספר למוסיקה   היוצר/ת כאיש או אשת ספרות  בגיבוש  ספרות. מטרתו לסייע 
מכשיר מוזיקאים ולאו דווקא זמרים מבצעים(. לשם כך תוכנית הלימודים מעוצבת כמניפה של 
תחומי כתיבה מגוונים. לאיש הספרות המולטי-דיסציפלינרי יש כלים רבים יותר להתמודד עם 

המומחיות הז'אנרית הספציפית שלו וממילא עם יצירה רב תכליתית. 

הם  השיעורים  כל  הלימודים:  תוכנית  את  מכתיבה  המילה  אמנויות  של  תכליתית  הרב  הגישה 
סמסטריאלים על מנת לאפשר התנסות במגוון ז'אנרים. הרבתכליתיות היא בין השאר ביטוי של 
רוח התקופה, אשר בה לעתים קרובות הכותבים נדרשים להיות מיומנים בסוגות ספרותיות שונות. 
בהנחה שרוב התלמידים והתלמידות מבקשים לעצב את זהותם כמשוררים וכסופרים, התמחות 
במיומנויות קרובות לז'אנרים המרכזיים של שירה ופרוזה כגון, עריכה, תרגום, ביקורת ועוד, תקנה 
אפשרויות ביטוי נוספות הרלוונטיות לתקופות בצורת ביצירה המרכזית, מענה לתביעות מזדמנות 

של היומיום הספרותי, ואף הרחבת פוטנציאל התעסוקה בהקשר של כתיבה. 

לימודי כתיבה יוצרת מחייבים שילוב בין כתיבה לקריאה. מכאן, כל השיעורים הם סדנאיים, קרי, 
במתכונת של סדנת כתיבה, אולם מבוססים על חשיפה ליוצרים וליצירות אחרים. לאור זאת, 

מכסת התלמידים בכל כיתה היא יחסית קטנה, כעשרים תלמידים, כי השיעור איננו פרונטלי. 

רוב מכריע של מורי בית הספר הם יוצרים בעצמם. לכן, תלמיד המסיים שתי שנות לימוד פוגש 
קרוב למאה יוצרים ספרותיים וזאת בשקלול מספר מורי בית הספר ו-56 מפגשי יוצר. מפגש יוצר 
הוא שיעור הנערך מדי שבוע ביום רביעי ב-20:00 ובו מתקיים כל פעם מפגש עם יוצר ספרותי אחר. 

בית הספר לאמנויות המילה הוא מפעל ספרותי של מקום לשירה. היתרון היחסי בכך עבור 
התלמיד, המורה ובית הספר הוא שאמצעי הייצור הספרותיים של מקום לשירה הם פוטנציאל 
העומד לרשות הקהילה בטווח הקצר והארוך: פסטיבל מטר על מטר, מופעים, הוצאה לאור, 
כתב העת ועוד. במילים אחרות, במסגרת ו/או לאחר לימודים בבית הספר יש לתלמיד ולמורה 

בית ספרותי. 

באנאלוגיה להארי פוטר, בית הספר לאמנויות המילה הוא ואריציה ריאליסטית של בית ספר 
לקוסמות. בהוגוורטס הירושלמי מורי בית הספר מציעים לתלמידים להתנסות בלחשים עתיקים 
בשמחה  אתכם  מזמינים  אנחנו  הספרותית.  יצירתם  של  האישי  הלשוני  הקסם  את  ליצור  כדי 

להצטרף למסלול היצירתי שהקמנו ולהיות חלק מהדור הבא של יוצרי הספרות בישראל. 

שלכם,
ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י

מנהלי בית הספר 

פתח דבר
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הרשמה
ההרשמה היא למסלול ולא לקורסים בודדים )למעט במקרה של תלמידי עיר 

אקדמיה(.
 

תנאי קבלה
תהליך הקבלה כולל הגשת תיק עבודות וראיון אישי עם הנהלת בית הספר 

ונציגות של סגל המורים. תלמידים המעוניינים להגיש את מועמדותם לבית הספר 
מתבקשים לשלוח חמישה עשר שירים או טקסט פרוזאי עד ארבעים עמודים 

)סיפורים קצרים, חלק מנובלה או רומן(.
ועדות הקבלה יתקיימו בחודשים מאי-יולי.

מועד אחרון למשלוח תיק עבודות: 07.07.17 
 

 mail@poetryplace.org :יש להגיש את תיק העבודות לדוא"ל
או לתיבת הדואר של מקום לשירה: ת.ד 8160 ירושלים 9108101 

או במקום לשירה: עמק רפאים 43 א', ירושלים
יש לוודא את קבלת תיק העבודות בדוא"ל או בטלפון: 02-6524601 

לוח מועדים וחופשות:
פתיחת שנת הלימודים: יום א', 22.10.2017

חנוכה: יום א', 17.12.17.
סיום סמסטר א': יום ד', 24.1.18

פתיחת סמסטר ב': יום א', 18.3.18
פסח: יום ד', 28.3.18 עד יום ו', 6.4.18

יום הזיכרון: יום ד' 19.4.18
שבועות: יום א', 20.5.18

סיום הלימודים: יום ד', 4.7.18

הרשמה ותנאי קבלה
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שם הקורסד'שם הקורסא'

השיר המושר9:00
מנחה: צרויה להב

ִגיְמַעָלֵעִצים: סדנה בספרות 14:00 ָדּ
ילדים

מנחה: רונית חכם

לכתוב בקול11:00
ד"ר ג'וזף שפרינצק

אותיות פורחות באוויר16:00
מנחה: מורן שוב

פרוזה גרעינית13:30
מנחה: בועז יזרעאלי

ספרות חישובית18:00
מנחה: ערן הדס

* אני ואני - הקול האישי 15:30
וקול המפגש

מנחים: ד"ר אורית מיטל, אבנר מרים עמית

מפגש יוצר20:00

שם הקורסד'שם הקורסא'

ספרות ומדיה 9:00
מנחה: נועה שקרג’י

הנפש השירית14:00
מנחה: גיא פרל

הדמוקרטיה של המיסטיקה 11:00
מנחה: בנימין שבילי

הסיפור של התיאוריה16:00
מנחה: אורן קקון

אני תחילתו של סיפור13:30
מנחה: חגי ליניק 

על הביקורת18:00
מנחה: יהודה ויזן

* שירה! שירה! שירה!15:30
מנחים: ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י

מפגש יוצר20:00

* אורך השיעור: שעתיים )ולא שעה וחצי כמו יתר הקורסים(

סמסטר א'

 סמסטר ב'

מערכת שעות דו-שנתית שנה א’   
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שם הקורסד'שם הקורסא'

יפה ונאמנה: סדנת תרגום 9:00
מנחה: רותם עטר

לכתוב כמו טולסטוי בלי 14:00
לסבול כמו קפקא

מנחה: שירי לב ארי

הֻאמנות שבמעשה הֳאמנות11:00
מנחה: רן יגיל

מחזאות 16:00
מנחה: יונתן לוי 

המונולוג הקומי13:00
מנחה: ורדה בן חור

כותבים עורכים שירה18:00
מנחה: ליאת קפלן

פרסום וכתיבה שיווקית 15:30
מנחה: מידד בר-לב

מפגש יוצר20:00

שם הקורסד'שם הקורסא'

סוגות חיות כחומר ליצירה9:00
מנחה: ד"ר יאיר אלדן

פרויקט גמר14:00
מנחים: ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י 

לטבול בנהר הגדול11:00
מנחה: תום בייקין אוחיון

שירת עולם: סדנה לכתיבת 16:00
שירה 

מנחה: ליאור שטרנברג

אמנות ההתפעמות: סדנת 13:30
תרגום 

מנחה: ד”ר יותם בנשלום

תסריטאות18:00
מנחה: עמיחי חסון

המסה האישית15:30
מנחה: ד"ר אבי גרפינקל

מפגש יוצר20:00

סמסטר א'

 סמסטר ב'

מערכת שעות דו-שנתית שנה ב’  
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ספרות:  איש  עם  הספר  בית  תלמידי  כל  של  שבועית  פגישה 
בהיכרות  מתמקדת  הפגישה  מתרגם.  או  עורך  סופר,  משורר, 

אינטימית עם יצירתו ופועלו של היוצר. 
להלן רשימה חלקית של אורחי שנת הלימודים תשע"ז: שמעון 
זנדבנק,  שמעון  גרנות,  ליאור  גורי,  חיים  בניה-סרי,  דן  אדף, 
אביבית  מיכאל,  סמי  חתוכה,  שלומי  גפלה,  טושה  אופיר 

משמרי, אילן שיינפלד.

מפגש 
יוצר

צוות המורים והקורסים )לפי סדר א"ב(
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שימוש  הוראות   - ספרותיים"  "לא  בטקסטים  מוקפים  אנחנו 
הודעות  מתכונים,  תפילות,  הלכות,  חוזים,  חוקים,  וביצוע, 
הללו  הטקסטים  ועוד.  טוקבקים  ומיילים,  מכתבים  טקסט, 
המבנה  וכיוצרים.  אנוש  כבני  שלנו  התודעה  על  משפיעים 
פרשניים,  גורמים  ממגוון  מושפע  אלה  מסוגות  אחת  כל  של 
דרך  על  בתורו,  משפיע,  והוא  טכנולוגיים,  תקשורתיים, 
טקסטים  על  המושתתת  יצירה  של  בכוחה  שלנו.  המחשבה 
ולחשוף את  כאלו להשתמש באיכויות המיוחדות של הסוגה 
הסוגות,  בניתוח  נעסוק  בקורס  שמאחוריה.  היסוד  הנחות 

בהשפעה שלהן על היוצר ובכתיבה לאורן.        

ספרי  שני  פרסם  למשפטים.  ומרצה  משורר  סופר,  אלדן.  יאיר 
ספרים,  )כתר  ו"המכתב"   )2011 ספרים,  )ידיעות  הגוף"  "מפת  פרוזה, 
2016, בשיתוף עם אורנה ראובן(, שני ספרי עיון וכן שירים בכתבי עת 
ובעיתונות. מחקריו האקדמיים עוסקים ביחס שבין משפט וספרות, 
ומשפט ופסיכולוגיה והוא מתעניין בייחוד בקשר שבין משפט וחברה. 
קבוצת  וממקימי   ,2001 לשנת  הליקון  של  השירה  כיתת  בוגר  הוא 

"כתובת".  

סוגות חיות 
כחומר 

ליצירה: 
סדנת כתיבה, 

ביקורת, 
ופרשנות 

מנחה: 
ד"ר יאיר אלדן



לטבול בנהר 
הגדול 

מנחה: 
תום בייקין-אוחיון

המונולוג 
הקומי

מנחה: 
ורדה בן חור

רוב הזמן אנחנו לא עוצרים  גדולים, אך  אנחנו מוקפים רעיונות 
עם  בנו.  אוחזת  גדולה  פליאה  עוצרים,  וכשכבר  זאת,  להעריך 
אומץ  אוזרים  שאנחנו  הפעמים  נדירות  היצירה,  בתהליך  זאת, 
לגעת ברעיונות הגדולים הללו. בקורס נכיר נרטיבים ספרותיים 
באמצעות  ואמת,  דמיון  אהבה,  כגון,  ואוניברסלים  גדולים 
טקסטים ספרותיים, ולעתים אף באמצעות היכרות עם הסופרים 
נובעת  ספרותית  יצירה  של  גדולתה  אותן.  שכתבו  והמשוררות 
מכך שהיא שואבת עושרה ממעיין זה של רעיונות, נמזגת לתוכו 
ותורמת משלה. בשיעור, נחזה בנהר הרעיונות הגדולים ובמודלים 
של אנשי ספרות גדולים; נתחקה אחר התהליך האבולוציוני של 
זמנו;  של  והחברה  התרבות  על  השפעתו  ואחר  מהם,  אחד  כל 
להישתל  שבחרו  העצים  שנתנו  המתוקים  מהפירות  נטעם 

לגדותיו, ונאזור את האומץ לקפוץ לתוכו.

תואר  בעל  ירושלמי.  ומבקר  משורר  מרצה,  בייקין-אוחיון.  תום 
ראשון בפילוסופיה וספרות ותואר שני בפילוסופיה מהאוניברסיטה 
'מון  שלו  הנובלה  שלו.  התזה  עבודת  את  כותב  הוא  שם  העברית, 
לספרות  סמית  ובפרס  לספרות  הרשון  בפרס  אותו  זיכתה  בלאן' 
צעירה. סיפורו הקצר "ידיים אפורות" זיכה אותו בפרס "חביב הקהל" 

בפסטיבל אייקון. טיוטות של ספריו מופיעות באתר 'אופוס 31'.
בין  תרבות,  אירועי  בהפקת  עוסק  הוא  הספרותית,  עשייתו  מלבד 
השאר שיתף פעולה עם הקבוצות  'בית ריק', 'עונת התרבות', 'המפעל', 
'בית אורי צבי' ועם 'רדיו מרכז העיר Jlm.fm', שם הוא מפיק ומשדר 
האחרונה  בשנה  לחיים".  ו"מבוא  מטה"  של  "ירושלים  התוכניות  את 
הקים )יחד עם שחר גבאי( את הפרויקט הספרותי "ירושלים החדשה 

– בין אוטופיה לדיסטופיה".
ספרו הראשון "אגדות אמתיות – כרך א'", עתיד לצאת במהלך השנה.

הנולדים  אישיים,  קומיים  מונולוגים  בכתיבת  נתנסה  בקורס 
מתוך מקומות של כאב והומור עצמי. הכתיבה לא תתחיל מול 
ייבנה  המונולוג  הבמה.  העבודה:  במרחב  אלא  עבודה  שולחן 
במוטיבים  שימוש  ותוך  ותיאטרון,  אלתור  משחקי  כדי  תוך 

קומיים תיאטרליים.

ורדה בן חור. שחקנית ומורה למשחק, בוגרת בית הספר למשחק של 
ניסן נתיב בתל-אביב. שיחקה בהצגות רבות )ביניהן בהצגה שכתבה, 
טלוויזיה  ובסדרות  לילה”(  לי  )“את  בסרטים  מאושרת?”(,  כבר  “את 
עטה  פרי  וסיפורים  שירים  ועוד(.  “רמזור”  דבש”,  “הכול  )“חברות”, 
התפרסמו בכתבי-עת ואנתולוגיות )“מלכה עירומה”, "מחאת כפיים”, 

"עיתון 77", "כתובת", "גג" ועוד(.
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מהו סוד קסמה של האמנות העדינה, הסוערת והיצירתית של 
התרגום? את מי משרתים המתרגמים, מה הם יכולים לעשות, 
לתלמידים  תקנה  הסדנה  זאת?  לעשות  מצליחים  הם  וכיצד 
היכרות עם מגוון גישות לסוגיות יסוד אלו, החל בהשקפותיהם 
של הירונימוס הקדוש ויהודה אבן-תיבון וכלה באלו של יוג'ין 
ניידה ולורנס ונוטי, ותאפשר להם ליישם אותן בכוחות עצמם. 
ספרותיים  טקסטים  התלמידים  יתרגמו  הסדנה  במסגרת 
בפרוזה  וכלה  ושקולה  חרוזה  בשירה  החל  מגוונות,  מסוגות 
ריאליסטית, יתוודעו לאתגרים הייחודיים הכרוכים בהן ויגישו 

פרויקט תרגום אישי על פי טעמם והעדפתם.

ומערבית  מאנגלית  ופרוזה  שירה  דרמה,  מתרגם  בנשלום.  יותם  ד"ר 
לעברית. בעל תואר ד”ר בחקר תרגום ותואר מוסמך באמנות התאטרון 
שייקספיר,  מיצירות  תרגם  לסוגיה.  תרגום  של  בפואטיקה  ומתעניין 
ייטס, ג'ויס, דורותי פרקר, ניזאר קבאני, רוברט גארנט, תופיק אלחכים, 

שרה קיין, מרואן מח’ול, הווארד ג’ייקובסון ועוד. כמו כן, עורך לשון.
 

אמנות 
ההתפעמות:

סדנת 
תרגום

מנחה:
ד"ר יותם בנשלום

כתיבה 
שיווקית 

ופרסום
מנחה: 

מידד בר-לב

בשיתוף  טמון  בעולם  השיווקית  והתקשורת  הפרסום  עתיד 
פעולה הדוק עם יוצרים מכל הסוגים,  עתידם של היוצרים עצמם 
גורמים  עם  פעולה  ובשיתוף  עצמי  בשיווק  רבה  במידה  תלוי 
הנוגעים  בנושאים  יעסוק  הקורס  זו  עמדה  מתוקף  מסחריים. 

לקשר המתהדק בין יצירה וכתיבה לבין פרסום:
• יסודות הכתיבה השיווקית והיצירה הפרסומית

• תוכן שיווקי - הקשר בין יצירה על כל גווניה לבין קידום 
מותגים בעולם המסחרי

• עתיד הפרסום - מפגש האינטרסים בין יוצרים למפרסמים
• דילמות אתיות בחיבור בין יצירה לתוכן מסחרי

• סדנה מעשית בכתיבה שיווקית ופרסומית עבור מותג 
מוביל בישראל

בענף  עשור  של  ותק  בעל  ואסטרטגיה,  שיווק  יועץ  בר-לב.  מידד 
החברות  של  השיווקית  התקשורת  בניהול  רב  ניסיון  ובעל  הפרסום 
בתקשורת  בוגר  תואר  בעל  שונים.  בתחומים  במשק  המובילות 
בתקשורת   )MA( מוסמך  לימודי  סיום  ולקראת  ויחסים-בינלאומיים 
ויראליות  חוקר  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  ניו-מדיה  במגמת 
לתרבות  בהצלחה  חודרים  פרסומות  סוגי  אלו   - מסחרי  תוכן  של 

הפופולרית של החברה הישראלית ומדוע זה כך.
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עם  "מסה"  המלה  את  מקשרים  הישראלים  התיכון  בוגרי  רוב 
כתיבה כבדה, ששאלות גורליות של ציונות, יהדות וחינוך נענות 
בה בתופים גדולים של קביעות כמו-נבואיות, מחרישות אוזניים. 
גבולות החלקה מסומנים בידי אישים כאחד העם ומרטין בובר, 
על רצינותם התהומית. הנושאים, גם אצל ממשיכיהם, כמו א"ב 
ישראלית,  זהות  ודמוקרטיה,  יהדות  מוכרים:  עוז,  ועמוס  יהושע 
נראים  הבעיה הפלסטינית. אצל מונטן, מייסד הז'אנר, הדברים 
ואישיים  יומיומיים  לנושאים  מוקדשות  שלו  המסות  אחרת. 
אהבת  ידידות,  בטלה,  ומהיר,  אטי  דיבור  שקרנים,  ריחות,  כמו 
אבות לילדיהם. מבעד לנושאים שוליים-לכאורה מצליחים רבי 
האמנים של הסוגה הזאת, ממונטן דרך ויליאם הזליט ועד דייוויד 
פוסטר וואלאס, לשפוך אור על הנושאים האנושיים והחברתיים 
לתלמידים  לחשוף  תהיה  הקורס  של  הצנועה  מטרתו  הגדולים. 
נזנח  הצער  שלמרבה  האינטימית,  האישית  המסה  ז'אנר  את 
בתרבות העברית, ולהקנות להם שליטה בכלליו. מטרתו הבלתי 
השומם  העברי  המרחב  להפרחת  האות  את  לתת  תהיה  צנועה 

שבין שירה, פרוזה בדיונית, מאמר אקדמי וכתיבה עיתונאית.

יחיד"  "בן  את  בהם  רומנים,  שלושה  פרסם  גרפינקל.  אבי  ד"ר 
דוקטורט  עבודת  חיבר  ספיר.  לפרס  מועמד  שהיה  ספרים(  )ידיעות 
את  ערך  לוינסקי,  ובסמינר  ספיר  במכללת  הרצה  שבתאי,  יעקב  על 
מדור הספרות של "מעריב", וכן תרגם וערך ספרים )עם-עובד, ידיעות 
האקדמי  במרכז  ועיונית  אקדמית  כתיבה  מלמד  כיום  וכתר(.  ספרים 

שלם, ומנהל את מרכז הכתיבה במקום.

המסה 
האישית 

מנחה:
 ד"ר אבי גרפינקל 



הקורס יסקור את השינוי שעברו השירה והמשוררים משלהי 
העידן הרומנטי והמצאת המנוע האנליטי הראשון )1833(, ועד 
 - למכונה  האדם  בין  משמעותית  התמזגות  צפויה  שבו  לרגע 
הסינגולריות )2045(. מביטוי רגשי לייחודי ולאותנטי שבאדם, 
ידי מכאניות, חישוביות והתנהגות  למצב שבו הוא נשלט על 
בעולם,  הרשת  שירת  מבשרי  את  נחקור  ברשת.  פרטים  של 
ועד  השפה,  ומשוררי  אוליפו  קבוצת  דרך  במודרניזם,  החל 
נחקור שירה שאינה עוסקת  ועתידיים.  למשוררים עכשוויים 
ונעסוק גם בהשפעות רשת האינטרנט ושפות  בביטוי עצמי, 

התכנות על חיינו ועל שירתנו.

שבעה  של  מחברם  רשת.  ואמן  מרצה  משורר,  תכניתן,  הדס.  ערן 
ספרים. מבוני הרובוטית הדוקומנטריסטית פרנקי, ממתכנני מערכת 
האינטרנט  משוררת  דמות  יוצר  המוח,  גלי  סמך  על  שירה  שכותבת 
בולע  עלוב  פושטק  "רק  הפלינדרום  מחבר  כץ.  צאלה  הבדיונית 
קטשופ קר" וספרי השירה המתוכנתת "אנשים שאתה עשוי להכיר" 
ו"קוד". חבר קבוצת גרילה תרבות ומארגן הפגנת המשוררים נגד חוק 
המאגר הביומטרי. בעבר ערך והגיש את תכנית הרדיו "סלון ניו-מדיה" 

בתחנת רדיו כל השלום.

שירה 
חישובית

מנחה: 
ערן הדס
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אולי  או  הביקורת  של  האבודה  האמנות  בעקבות  יסודי  מסע 
של  הראש  שומרי   - ספרותיים  למאבטחים  הכשרה  קורס 
הספרות. נגדיר מטרות ונלמד כיצד לירות, במי ומתי. על הדרך 
נאסוף את אבותינו, את מייסדיו של המסדר העתיק הזה ונלמד 
את אורחותיהם ותחבולותיהם השונות. ומעל כל אלה, נלמד 

כיצד להכריע בשאלה - "טוב או רע".

יהודה ויזן. משורר, מתרגם, עורך ומבקר שירה. עורכם של כתב העת 
של  ספרים  במוסף  ומבקר  טובה'  לספרות   - 'דחק  הספרים  והוצאת 
'עכשיו',  ועונתון  'כתם'  העת  כתב  של  כעורכו  שימש  "הארץ".  עיתון 
שימש כמבקר השירה של "וואלה!", "Time Out תל אביב", ותוכנית 

הטלוויזיה "דיבור חדיש".

על 
הביקורת

מנחה: 
יהודה ויזן

שירה
חישובית

מנחה:
ערן הדס



שירה 
חישובית

מנחה: 
ערן הדס

כששאלו את הסופר הרוסי מקסים גורקי איך לכתוב ספרות 
זאת  ובכל  טוב".  יותר  אבל  למבוגרים  "כמו  ענה:  הוא  ילדים, 
נשאלת השאלה: מה מייחד את ספרות הילדים? ועוד שאלה 
לעולם  מבוגרים  וכותבות  כותבים  מתגנבים  איך  מתבקשת: 

הילדות? 
כמו:  נושאים  עוד  יבחן  הקורס  אלו,  רוחב  לשאלות  בנוסף 
ולשחק  הלשון  על  וללוש  לגלגל  שאפשר  גלם  כחומר  שפה 
בה; נקודות מבט או: איך נראה העולם כשהוא הפוך - מלמטה 
על  וקטנים  חלשים  המרכז,  אל  מהשוליים  גם  כמו  למעלה, 
)בסיפורי  ודרקונים  מכשפות   - קצה  דמויות  וגדולים;  חזקים 
העם( כמו גם צדיקים קבצנים ומשוטטים )במקורות יהודיים(; 
ביער,  בבית,  בשכונה,   - אל-מקום  או  מקום  שהם  מחוזות 

בחלום; כיצד תסתיים העלילה - האם בסוף הכול תמיד טוב?
הילדים  מספרות  טקסטים  בקריאת  יעסקו  הסדנה  מפגשי 
למטלות  ובמשוב  כתיבה  בתרגילי  והעולמית,  הישראלית 

כתיבה בבית.

רונית חכם. סופרת ילדים. בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים 
בנגב  בן-גוריון  אוניברסיטת  ומוסמכת  ופילוסופיה,  אנגלית  בספרות 
בספרות עברית. כותבת סיפורים, שירים, מחזות ותסריטים דמיוניים 
ומציאותיים, בעיקר לילדים. ספרה "חמש מכשפות הלכו לטייל" זכה 
עם  "אמא  "אפאחד",  ספריה:  בין   .1994 לשנת  ישראל  מוזיאון  בפרס 
לעשות  ידע  שלא  "החתול  לאיבוד",  הלך  כששאול  "פעם,  קוקיות", 

מיאו", "רמי הצב שלא רצה להיות צב", "מסיבה של פחדנים" ועוד. 

ִגיְמַעָלֵעִצים:  ָדּ
סדנה 

בספרות 
ילדים

מנחה: 
רונית חכם
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לעזור  שיכולים  רבים  כלים  ישנם  התסריטאי  הכלים  בארון 
יסודות השפה התסריטאית,  לאדם הכותב. בקורס נלמד את 
נתמקד בטכניקות שונות של סגנון ותוכן, נעמוד על ההבדלים 
עקרונות  של  מעשי  תרגול  ונערוך  השונים  הפורמטים  בין 

כתיבת התסריט.

השירים  ספר  את  פרסם  ותסריטאי.  במאי  משורר,  חסון.  עמיחי 
"מדבר עם הבית" )אבן חושן, 2015(, מעורכי כתב העת לשירה "משיב 
לשנת  דרכם  בתחילת  למשוררים  התרבות  שרת  פרס  וזוכה  הרוח" 
2015. בוגר בית הספר לקולנוע סם שפיגל. שימש כמבקר הקולנוע של 

עיתון מקור ראשון.

או  עצמו  הוא  קארבר?  של  הסיפורים  את  כתב  באמת  מי 
עצמו!  שקארבר  נראה  והקפדני?  החותכני  עורכו  ליש,  גורדון 
בפעם  האבנים  שתי  באמצעות  האש  את  שהצית  זה  הוא  כי 
הראשונה. אך לליש עיצוב של יותר מ-50 אחוז בסיפורת של 
אנשי  אותם  של  תפקידם  את  לבחון  ננסה  בקורס  קארבר. 
לערוך,  כיצד  נלמד  העורכים.   - חיוניים  אך  שקופים  צללים, 
נעסוק  שבוע  מדי  בפרוזה.  ספרותי  טקסט  ולעצב  לגלף 
בטקסט של אחד ממשתתפי הסדנה תוך שיופו וליטושו מתוך 
קשב ליוצר וליצירה, ומתוך פלורליזם רעיוני. ננסה גם לבחון 
לאיזו משפחה בשושלת הפרוזה שייך הטקסט, למפות אותו, 

לשאול לאן פניו מבחינה אמנותית ומה עשוי להיות ערכו.

רן יגיל, יליד 1968, עוסק בכתיבת סיפורת וביקורת. בעל הוצאת "עמדה". 
עורך שותף בכתב העת "עמדה" ובאתר האינטרנטי לספרות "יקוד". בעל 
בלוגים ספרותיים ב-nrg וב"בננות". מנהל את דף הפייסבוק הפופולארי 
"קולות רבים - תגובות על ספרים, סופרים וענייני ספרות". כתב עשרה 
ספרי פרוזה. זכה על כך במלגות ובפרסים: פעמיים בפרס ראש הממשלה 

ומספר פעמים במענק קרן רבינוביץ' של עיריית תל אביב.

לא  מדידות  קצרים.  סיפורים  לכתיבה  סדנה  לחדות:  צימצום  בין 
מדויקות באזורי הספר של קטעי הפרוזה הקצרים והקצרים-מאוד; 
הקירבה  ומה  רומן,  כתיבת  לבין  הזאת  האמנות  בין  המרחק  מה 
בטקסטים  האנטי-ספרותי  היסוד  השירה;  לבין  בינה  האפשרית 
קצרים של רוברט ולזאר; הכוח והמניפולציה שבכתיבה בגוף ראשון.

בועז יזרעאלי. סופר. פירסם חמישה קבצי סיפורים, האחרון שבהם מבחר 
של חדשים וישנים. עבד בעבר בעיתונות המודפסת בתפקידי עריכה. 

תסריטאות
מנחה: 

עמיחי חסון

הֻאמנות 
שבמעשה 

הֳאמנות
מנחה: 
רן יגיל

פרוזה 
גרעינית

מנחה:
בועז יזרעאלי
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הקורס הוא הזמנה למפגש עם מבחר יצירות ספרות מן העולם, 
כל  במרכז  פראנזן.  ג'ונתן  ועד  מטולסטוי  ועכשוויות,  קלסיות 
יבחן  נובלה או סיפור. הקורס  רומן,  יעמוד טקסט מתוך  מפגש 
את ההקשר שבו נכתב הטקסט, את מאפייניו הפואטיים, ואת 

מחוזות הנפש והיצירה שאליו הוא מוביל את הקוראים בו.

רבות  שנים  במשך  ספרות.  לענייני  בכירה  עיתונאית  לב-ארי.  שירי 
סיקרה את עולם הספרות והמו"לות עבור עיתון "הארץ". כעת כותבת 
וספרות  תרבות  תכניות  ומגישה  ועורכת   ,Ynet לאתר  ספרות  בנושאי 
שני  ותואר  ופילוסופיה,  בספרות  ראשון  תואר  בעלת  ישראל.  בקול 

בפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת תל אביב.

לכתוב כמו 
טולסטוי 

בלי לסבול 
כמו קפקא

מנחה: 
שירי לב - ארי

הקורס יעסוק בכתיבת שירים מוָשרים, הנקראים גם פזמונים, 
והוא מיועד לכותבים שהם לא מוזיקאים כמו גם לכאלה שהם גם 
וגם. הלמידה תבוא עם קריאת טקסטים של היוצרים המעניינים 
בתחום, בז’אנרים שונים, דרך הבנת הנקרא וסגנונות הכתיבה 
והמבוצעים,  המולחנים  לשירים  הקשבה  האלה,  היוצרים  של 
וכמובן - לא מעט תרגול. בין הנושאים הרבים שיילמדו בקורס 
בין  ביחסים  בחריזה,  במשקלים,  שיר,  במבני  בעיקר  נתמקד 

טקסט למוזיקה, ברבדי שפה ובפיתוח שמיעה.

צרויה להב. את שיריה של צרויה להב מלחינים ומבצעים מוזיקאים 
וזמרים מהשורה הראשונה של הזמר העברי וחלקם הפכו לקלסיקה 
ישראלית. קיבלה את פרס אקו”ם למפעל חיים בתחום הזמר העברי. 
הביצות  “מלכת  אנדרה”,  של  העץ  “כפכפי  הפרוזה  ספרי  את  כתבה 
בפרס  זכתה  למֹשה”.  קשה  לו  “היה  הילדים  ספר  ואת  טנגו”  רוקדת 
ושם  יד  ובפרסי  אנדרסן  בעיטור  אשמן,  שם  על  לספרות  אקו”ם 
ומשרד התרבות. ספר השירים הרטרוספקטיבי שלה, “ונציה היא לא 

מקום אִמתי”, יצא לאור בהוצאת עם עובד )2013(.

השיר 
המושר

מנחה: 
צרויה להב

14
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סדנת שירה. מסלול מרוצים אבל גם מכוניות מתנגשות להכרת 
בפרט  והישראלית  בכלל  העולמית  בשירה  ותופעות  מגמות 
מראשית ימי המדינה ועד למוסף הספרותי של שישי האחרון. 
ננופואטיקה,  פופואטיקה,  כמו  מקוריים  מושגים  בין  נעבור 
אינטרנטיקה, השפעות של מגמות בתרבות כמו חמידות, עידן 
מול  חברתיות  רשתות  ריאליטי,  הזהות,  עריצות  חדש,  רוחני 

אינטימיות. נטבע בחדווה בתוך השירה. 

לשירה  מקום  של  ראשי  עורך  ועורך.  חוקר  משורר,  מאירי.  גלעד 
ספרים   11 פרסם  המילה.  לאמנויות  הספר  בית  של  שותף  ומיסד 
)בנושאי  שירה  אנתולוגיות  שלוש  שירה,  ספרי  חמישה  וביניהם 
כדורגל, תפילה ומחאה חברתית(, ספר סיפורים קצרים ומחקר על 
שירת דוד אבידן המבוסס על עבודת דוקטורט. זכה במספר פרסים 

ספרותיים ובהם פרס ראש הממשלה לספרות ופרס אקו"ם. 

בית  של  שותפה  מייסדת  וחוקרת.  עורכת  משוררת,  שקרג'י.  נועה 
הספר לאמנויות המילה. ספר ביכוריה "חותמת חום" יראה אור בקיץ 
הקרוב. כלת פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת 
אנתולוגיית  את  ערכה   .)2013( הרשון  הרי  ופרס  נגב  רחל  פרס   ,2016
ואנתולוגיית   )2011 ספרים,  )ידיעות  מקום"  "קרבת  התפילה  שירי 
השירה החברתית "מחאת כפים" )מקום לשירה, 2013(. מעורכי כתב 
באוניברסיטה  לתקשורת  בחוג  דוקטורנטית  "ננופואטיקה".  העת 

העברית, חוקרת ספרות אינטרנטית.

שירה! 
שירה! 
שירה!

מנחים: 
ד"ר גלעד מאירי, 

נועה שקרג'י

יחד  ועכשוויים  קלסיים  מחזות  וניתוח  קריאה  ישלב  הקורס 
עם תרגילים מעשיים בכתיבת דרמה. בין נושאי הקורס נלמד 
בימתית,  כפעולה  טקסט  דיאלוג,  כתיבת  מבנית,  חשיבה 
אלמנטים מטפיזיים בתיאטרון ויצירת דמות, ונעסוק במקומה 

של השירה במחזאות.

"שקד"  וולדורף  בתיכון  ומורה  משורר  במאי,  מחזאי,  לוי.  יונתן 
שבטבעון. עורך כתב העת האנתרופוסופי "אדם עולם". מבין יצירותיו: 
מופע  והים",  "רפול  מסתורין",  מחזה   - חוסיין  "סדאם  "מלכיטווס", 
הספוקן וורד "הפניקס הישראלי" ו"אנרגיות טובות - פרוטוקול ועדת 

הכלכלה בעניין תמלוגי הגז".

מחזאות
מנחה: 

יונתן לוי
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אני תחילתו 
של סיפור

מנחה: 
חגי ליניק

הלימודים בקורס יעסקו בזיהוי המיתוס האישי המהווה חומר 
בתוך  נמצא  הפסל  מיכאלאנג'לו:  כדברי  פרוזה.  לכתיבת  גלם 
גוש השיש, תפקיד הפסל לחשוף אותו. לפיכך, היחס לכתיבה 
של  אמנות  כאל  ולא  החסרה  של  אמנות  כאל  הוא  בקורס 
הוספה. התלמידים, דרך כתיבת זיכרונותיהם על שלל גווניהם, 

יזהו את סיפורם האישי וישאבו מתוכו את כתיבתם.

2011. ספריו: מישהו  חגי ליניק. סופר ישראלי, חתן פרס ספיר לשנת 
נפל )1996(, מספר מוות )2000(, דרוש לחשן )2011(, המחסל )2015(. 

י" )רחל( ר ָיַדְעּתִ "ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסּפֵ
"האדם נעשה אני באתה" )מרטין בובר(

את  ונתרגל  נחקור  הקורס,  במהלך  שירה.  בכתיבת  קורס 
מרכזיות  ותנועות  זרמים  עם  היכרות  תוך  השיר,  יסודות 
באפשרויות  נעמיק  כן,  כמו  העולם.  שירת  של  בהיסטוריה 
משותפת. במהלך  בכתיבה  ונתנסה  השירה  של  הדיאלוגיות 
של  האישי  הקול  להתפתחות  לב  תשומת  תינתן  המפגשים 
כל כותבת וכותב, במקביל למימוש הפוטנציאל היצירתי של 
התלמידים כגוף יוצר. זהו קורס מבוא לכתיבת שירה, ובו בזמן 
זהו קורס בשירת אוונגרד, אשר חותר לגילוי עולמות חדשים 

של השראה וביטוי.

ד"ר אורית מיטל. מנהלת בית עגנון בירושלים, מרצה לספרות  עברית, 
ראש מסלול הכתיבה לתואר ראשון בחוג לספרות באוניברסיטת תל-

אביב; מנחת סדנאות כתיבה, משוררת.

אבנר מרים עמית. משורר וחוקר של יצירה משותפת.

אני ואני- 
הקול 

האישי וקול 
המפגש

מנחים: 
ד"ר אורית מיטל, 
אבנר מרים עמית
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י?’ או ‘הנפש כמשוררת’ ר ָיַדְעִתּ ‘ַרק ַעל ַעְצִמי ְלַסֵפּ

ובקריאה.  בכתיבה  הקולקטיבי  מודע  הלא  אל  הצצה  קורס 
הפסיכולוגית  המבט  נקודת  תיבחן  הקורס  מפגשי  במהלך 
רבות  פעמים  שהם  עמוקים,  נפש  חלקי  כמייצגת  השירה  אל 
נקרא,  הכותב.  או  הכותבת  של  מודעים,  ובלתי  קולקטיבים 
ותהליכי  ארכיטיפים  סמלים,  לאתר  בניסיון  ונשוחח  נכתוב 
עברית  בשירה  נעסוק  הקורס  של  הראשון  בחלקו  נפש. 
בהמשך  עם.  ואגדות  מיתולוגיה  מתורגמת,  שירה  עכשווית, 
נעמיק את ההתבוננות ביצירתם של פרננדו פסואה ואלחנדרה 
הלא-מודע  ממעמקי  טוטאלית  כתיבה  כמייצגים  פיסארניק 
הקולקטיבי. הפרספקטיבה התיאורטית המרכזית תהיה זו של 

פסיכולוגיית המעמקים היונגיאנית.

"יש  השירים  ספר  את  פרסם  ומשורר.  יונגיאני  אנליטיקאי  גיא פרל. 
נקודה מעל הראש שלך" )הקיבוץ המאוחד, 2013(. ספרו  "לשאת את 
הנפש במהופך- רשימות על שירה"  ראה אור בהוצאת קשב לשירה 

.)2016(

הנפש 
השירית

מנחה: 
גיא פרל

בפיתוח  שיסייעו  מעשי  ותרגול  התנסות  תאפשר  הסדנה 
כותבים  של  תיאוריות  עם  היכרות  לצד  התרגום,  מיומנות 
וולטר  אקו,  אומברטו  ריקר,  פול  תרגום:  על  ומתרגמים 
התרגום  פרקטיקת  את  מבדיל  מה  ועוד.  אוסטר  פול  בנימין, 
או  אמנות  היא  התרגום  מלאכת  האם  אחרים?  כתיבה  מסוגי 
בלשון  טקסט  עם  במפגש  תתמקד  הסדנה  נרכשת?  אומנות 
אך  רצויה,  נוספות  שפות  ידיעת  רוב,  פי  על  )אנגלית,  זרה 
ותאפשר  והעיון,  השירה  הפרוזה,  מתחום  הכרחית(  אינה 
דרך  לעברית.  התרגום  יכולות  עיצוב  לשם  עמו,  התמודדות 
בחינה והתמודדות עם בעיות תרגום שונות נתרגל את מלאכת 

התרגום: האמנות שמעבר לפעולה הטכנית.

רותם עטר. בוגרת תואר ראשון בספרות כללית והשוואתית ובספרות 
למדה  העברית.  באוניברסיטה  תרגום  בלימודי  שני  ותואר  צרפתית, 
ספרות צרפתית בסורבון. מתרגמת פרוזה ושירה מצרפתית וכותבת 

בלוג ספרות )"קורא מובלע"(.

יפה 
ונאמנה: 

סדנת 
תרגום

מנחה:
רותם עטר
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הקורס יעסוק בהתפתחויות החשובות והמשפיעות ביותר של 
התיאוריה הספרותית על התרבות ועל המחשבה התרבותית. 
ועמדות  תפיסות  של  מורכב  היסטוריוגרפי  מבנה  יציע  הוא 
ואת  הספרות  חקר  את  ומכוונות  המובילות  משמעותיות 

התפיסות המטא-ספרותיות, מתחילתם ועד לימינו.

אורן קקון. תלמיד מחקר בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית. 
בכתיבה  עוסק  האחרונות.  בשנים  לימד  גם  העברית  באוניברסיטה 
מאמרי  ועשרות  ספרותיים  טקסטים  ופרסם  ויצירתית,  מחקרית 

ביקורות על ספרות, חברה ותרבות בעיתונות ובכתבי עת. 

רחב  מגוון  דרך  המוצע  המושג  של  מובנו  על  יעמוד  הקורס 
ננסה  ימינו.  לשירת  עד  תהילים  ממזמורי  טקסטים,  של 
שבדתות  המיסטית  הספרות  של  עיקריה  את  ולחוות  ללמוד 

המובילות, לצד השירה המיסטית מחוקת הדת.

עלמא.  במכללת  שנים  במשך  לימד  וסופר,  משורר  שבילי.  בנימין 
פרסם עד היום שישה ספרי שירה ושישה ספרי פרוזה ולאחרונה גם 

אנתולוגיה של הסיפור החסידי: "כשנולד הבעש"ט נשרף הגיהנום".

הסיפור של 
התיאוריה

מנחה: 
אורן קקון

הדמוקרטיה 
של 

המיסטיקה
מנחה: 

בנימין שבילי

עריכה  ונתיבי  רעננים  מבטים  התבוננויות,  למגוון  הזמנה 
עצמית לכותבים. הסדנה מציעה למשתתפים בחינה מחודשת 
של שירי משוררים ידועים שהודפסו בספרים ועדיין מבקשים 
טקסטים  על  עבודה  ומהלכי  טיוטות  עם  עריכה; להיכרות 
שיפוטיות  לא  שאלות  לאיתור  ועורכיהם;  הכותבים  בעריכת 
והעמקה  הרחבה  אפשרויות  פרוזה, למגוון  וקטעי  שירה  על 
הקול  של  ולריבוד  ובכתיבתם; לדיוק  טקסטים  בקריאת 
המחיקה  באמנויות  לאימון  הפואטי;  הדיבור  ופעולות  הדובר 
וההרחבה; לתרגול בהערות, הארות וכתיבה לא ביקורתית על 
ויחידנית. כל  זוגית  טקסטים של עמיתים, בעבודה קבוצתית, 
זאת כדי להרחיב, להעמיק, לדייק ולרבד את שלבי הכתיבה, 

קרי: שלבי העריכה העצמית.

ליאת קפלן. משוררת, מורה ועורכת ספרי שירה ואנתולוגיות של כתבי 
יד וקולות משוררים. עובדת בשיתוף פעולה עם אמנים, צלמים, אנשי 
כאן",  בתוך  "כאן  האחרון,  שירה.  ספרי  שבעה  פרסמה  מלחינים.  זן, 

ראה אור ב 2016.

כותבים 
עורכים 

שירה 
מנחה: 

ליאת קפלן
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שירת 
מופת 

מהעולם
מנחה: 

ליאור שטרנברג

מקום  זמן,  של  הקשר  בתוך  פועלת  כתיבה,  כל  כתיבה, 
ותרבות. קורס זה יציע מסע מהיר לאורך כמה מפסגות השירה, 
להציע  כוונה  מתוך  ממש,  לימינו  ועד  הקלסית  מהתקופה 
ולתרבות  לשפה  מחוץ  הקיים  האדיר  ההיצע  עם  היכרות 

העברית.

)הלירית  הקלסית  היוונית  השירה  עם  מפגש  יציע  הקורס 
בספרות  השונות  גרסאותיו  על  הסונט  דגם  עם  והאפית(, 
מיטב  ועם  הקלסית  והסינית  היפנית  השירה  עם  האירופית, 
נלמד משיריהם של  בין היתר  והעכשווית.  השירה המודרנית 
סאפפו, וויליאם שייקספיר, באשו, ייטס, וולט ויטמן, ויסלבה 
קאוואנה  פאטריק  היני,  שיימוס  מילוש,  צ’סלב  שימבורסקה, 

ורבים אחרים.

כה  עד  פרסם  לספרות.  ומורה  מתרגם  משורר,  שטרנברג.  ליאור 
שישה ספרי שירה ותרגם מספר ספרי שירה ופרוזה. חתן פרס ראש 
דוליצקי  ופרס  יונתן  נתן  שם  על  עברית  לשירה  הפרס  הממשלה, 

מטעם האוניברסיטה העברית.

אותיות 
פורחות 

באוויר
מנחה: 

מורן שוב

עלינו  לקרוא  וכדי  לכתוב  כדי  ובמבט.  בקשב  כרוכה  השפה 
להתבונן. כדי לדבר וכדי להאזין עלינו להטעים ולשמוע. מילים 
לא נמצאות רק בין דפי ספרים או על מסך המחשב, מילים אינן 
רק מובנים של דברים בעולם או מרכיבים של משפטים נושאי 

משמעות, אלא הן בעלות נוכחות ממשית.
על  לטקסט  והתייחסויות  טקסט  של  מופעים  נפגוש  בקורס 
מן האמנות החזותית, דרך  זו הספרותית:  במות שונות מלבד 
אמנות פעולה וסאונד ועד לזירה האזרחית. נעסוק באסתטיקה 
)עימוד  דימוי-טקסט  המשוואה  של  הפרקטיקה  את  ונשכלל 
של  כריכות  עת/אלבומים,  בספרים/כתבי  וטקסט  דימוי  של 

ספרים, סוגי אותיות ושימושים שלהם, ועוד(.

דברי  של  לאור  ומוציאה  עורכת  כותבת,  אוצרת,  אמנית,  שוב.  מורן 
במבחר  ודימויים  שפה  על  מסות  פרסמה  התרבות.  בתחום  דפוס 
מוזיאון  ישראל,  מוזיאון  תל-אביב,  במוזיאון  עבודות  הציגה  זירות; 
הרצליה ואחרים. אצרה תערוכות במוזיאון ארץ ישראל; אצרה והציגה 
היא  ומילה,  דימוי  הכורכת  המטפורה,  הציבורי.  במרחב  פרויקטים 

מוטיב מרכזי בכל אחד מהשדות שבהם היא יוצרת ופעילה.



מה קורה למילה הכתובה כשהיא הופכת לקול? מה בין פעולת 
לעולם  ההאזנה  משפיעות  כיצד  הכתיבה?  לפעולת  הדיבור 
ננסה  אלו  שאלות  לחקור  מנת  על  זו?  על  זו  לשפה  וההאזנה 
ואמן  פרפורמר  מלחין,  כותב,  בין  האבחנות  את  לטשטש 
עם  קולי  פרפורמנס  של  שונות  בצורות  התנסות  תוך  סאונד, 
פעולת  של  חילוץ  הקראה,  של  תיווי  פונטית,  שירה  טקסט: 
קוליות  הרב  של  ישיר  ומימוש  כתוב  טקסט  מתוך  הדיבור 

שמתקיימת בתוכו. 

המופע,  אמנות  וחוקר  ופרפורמנס  קול  אמן  שפרינצק.  ג'וזף  ד"ר 
מראשוני משוררי הסאונד בישראל. יצירותיו מוצגות במסגרות שונות 
של מוזיקה, פרפורמנס-ארט, תיאטרון ואמנות חזותית בארץ ובעולם. 
עובד בשיתוף פעולה עם יוצרים מהשורה הראשונה מתחום המוזיקה 
העכשווית. עבודת הדוקטורט שלו באונ׳ בן גוריון עסקה בפואטיקה 
העברית  באוניברסיטה  במחקר  עוסק  תחומיות.  בין  קול  יצירות  של 

ומלמד קורסים וסדנאות קול, פרפורמנס ודיבור לבמה.

 לכתוב 
בקול

 מנחה:
 ד"ר ג'וזף שפרינצק
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פעילויות נוספות מבית מקום לשירה

21

• פסטיבל ירושלים לשירה, "מטר על מטר" בחוה"מ סוכות.
• סדנאות סמסטריאליות לשירה ופרוזה 
• מופעי ספרות בירושלים וברחבי הארץ.

• הוצאה לאור:
- ננופואטיקה, כתב עת לספרות קצרה.

- מחאת כפיים, אנתולוגיית שירה חברתית.
- ספרי שירה, מקור ותרגום.

• אתר שירה: שירה, תרגומים, ביקורת ספרות, וידאו, מידע למשוררים 
ועוד.

• שירה מכאן: תוכנית שירה בעריכת דורית ויסמן )ערוץ 98(.
• פרויקטים בינלאומיים לתרגום שירה ישראלית.

כתובת המשרדים ובית הספר: עמק רפאים 43 א', ירושלים )קומה ראשונה(   
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 8160 ירושלים 9108101

 www.poetryplace.org :אתר
www.poetryplace-festival.org :אתר הפסטיבל

דוא"ל: mail@poetryplace.org טלפון: 02-6524601
חפשו אותנו בפייסבוק: מקום לשירה


