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פתח דבר
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ברוכים הבאים,

תלמידות  עשרים  ביעף.  חלפה  המילה  לאמנויות  הספר  בית  של  הראשונה  שנתו 
ותלמידים בחרו בסחף האקסטטי של למידה לשם יצירה ועכשיו הם בלב ים מקומי, 
על גלשני מילים, מנתבים בין סערות חולפות של לימודי כתיבה ביוגרפית, כתיבה 

בדיונית, שירה חישובית, ביקורת, כלי הקול. 

בית הספר לאמנויות המילה הוא להקת שפיריות מאירות המבקשת להציע לימודי 
ספרות יצירתיים, בסביבה של משבר עולמי במדעי הרוח, צמצום החוגים לספרות 
ומנגד זריחה גדולה של סדנאות כתיבה. זו יוזמה שמהדהדת את הסינתזה בין מגמות 
אלה: בית הספר משתלב ברווח שבין האוניברסיטה לבין הסדנה, קרי, במקום של 
אחרים  אמנות  בתחומי  גבוהים  ספר  בתי  של  שגשוגם  לנוכח  הגבוה.  הספר  בית 
לכאורה, אין צורך להסביר את המושג בית הספר הגבוה לספרות, אלא שהספרות 
בארץ ובעולם לא העמידה מוסדות מובהקים כאלה. מכאן מדובר בהזרה של לימודי 

הספרות, תופעה שחשנו צורך לבארה. 

מספק,  באופן  בעצמו  מיומנות  כל  כמעט  ללמוד  יכול  שהיוצר  נדמה  המדיה  בעידן 
נגישות המידע מתפוגגת החוויה הבלתי אמצעית  גם אם לא מעמיק. אולם למרות 
של כתיבה והדיבור אודותיה בנוכחות המתמשכת של גוף וקול. בית הספר מבקש 
להשיב לאיש הספרות את המוחשיות והעומק שדרושים לאנשי מילים. ויותר מכך, 
יותר  חופשי  להיות  מנת  על  ולכלים  להשכלה  זקוק  הספרות  שאיש  מאמינים  אנו 
על  חושבים  שאחרים  למה  ספרות,  על  חושב  שהוא  למה  ומעבר  עצמו  את  לבטא 

ספרות, ולמה שאחרים היו רוצים שתהיה ספרות.

תוכנית הלימודים היא אשכול של אמנויות ואומנויות, אשר משקף את המפגש הבו-
זמני של היוצר עם יצירתו והמפגש הפרגמטי שלה עם המציאות, הפוסט-פרודקשן. 
נועדו לשפר מיומנויות  כי הלימודים  וקרנבלית, אשר מניחה  זו תוכנית מגוונת  לכן 
יצירתיות ואף להיות שימושיים. מבנה השיעור הבודד משקף רוח זו והוא שילוב של 
קריאה ולימוד טקסטים, כתיבה יוצרת בכיתה או בבית ומשובים אישיים וקבוצתיים. 

בית הספר הוא בית לקהילה ספרותית יוצרת, לומדת ומשפיעה. לכן מרבית מורי בית 
הספר הם יוצרים, חלקם חוקרים, המעורבים באופן פרטי וציבורי בעולמות התוכן 

של התמחותם. 

שלכם,
ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י ורותם עטר

צוות בית הספר



הרשמה
מועד פתיחת ההרשמה לשנת תשע"ז, 2017-2016 הוא 1.4.16. 

ההרשמה היא למסלול ולא לקורסים בודדים )למעט במקרה של תלמידי עיר 
אקדמיה(, לכן מספר התלמידים בכיתה מוגבל.

פתיחת שנת הלימודים: יום ראשון, כ"ח תשרי 30.10.2016
 

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 15 שירים או טקסט פרוזאי עד 40 עמודים )סיפורים קצרים, 

חלק מנובלה או רומן(.
ועדות הקבלה יתקיימו בחודשים מאי-יולי.

 מועד אחרון למשלוח תיק עבודות: 1.6.16 
 

 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 

הרשמה ותנאי קבלה
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שם הקורסד'שם הקורסא'

כלי הקול9:00
מנחה: ויקטוריה חנה

ִגיְמַעָלֵעִצים: סדנה בספרות 14:00 ָדּ
ילדים

מנחה: רונית חכם

השיר המושר11:00
מנחה: צרויה להב

אותיות פורחות באוויר16:00
מנחה: מורן שוב

החיים: יומן מסע 13:30
מנחה: יאיר אסולין

ספרות חישובית18:00
מנחה: ערן הדס

להסתכן, לדעת, להסתכן15:30
מנחה: ד«ר אורית מיטל

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

נאום המשורר16:00
מנחה: שחר־מריו מרדכי

אני תחילתו של סיפור13:30
מנחה: חגי ליניק 

על הביקורת18:00
מנחה: יהודה ויזן

פופואטיקה: שירה ישראלית15:30
מנחה: ד"ר גלעד מאירי

מפגש יוצר20:00

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

המונולוג הקומי14:00
מנחה: ורדה בן חור

הפקה ויזמות ספרותית11:00
מנחים: ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י

מחזאות 16:00
מנחה: יונתן לוי 

סדנת עריכה וליטוש13:30
מנחה: יהונתן דיין

שולחן עורך: סדנת עריכה18:00
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

לכתוב טולסטוי בלי לסבול 14:00
כמו קפקא

מנחה: שירי לב ארי

תסריטאות11:00
מנחה: עמיחי חסון

שירת עולם: סדנה לכתיבת 16:00
שירה 

מנחה: ליאור שטרנברג

אמנות ההתפעמות: סדנת 13:30
תרגום 

מנחה: ד”ר יותם בנשלום

פרויקט גמר18:00
מנחים: ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י 

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"ו: 

פרופ' מירון ח. איזקסון, אלכס בן-ארי, אבירמה גולן, פרופ' זלי 
גורביץ', אורית גידלי, רון דהן, ד"ר עודד וולקשטיין, ד"ר אריאל 
רוני  מגן,  מירה  פנחס-כהן,  חוה  כהן,  אליעז  ידלין,  נעה  זינדר, 

סומק, שהם סמיט.

מפגש 
יוצר

צוות המורים והקורסים )לפי סדר א"ב(

7

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  ד"ר 
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



החיים: 
יומן מסע

מנחה:
יאיר אסולין

המונולוג 
הקומי

מנחה: 
ורדה בן חור

ובחזרה.  לחיים  הכתיבה  בין  הכתיבה.  תודעת  תוך  אל  מסע 
יורכב בחלקו הראשון מדיון על טקסטים שיישלחו  כל שיעור 
תובנות  מהם  ולחלץ  לעומק  להבינם  ניסיון  מתוך  לתלמידים, 
בקריאה,  יעסוק  השיעור  של  השני  חלקו  לכתיבה.  רלוונטיות 

ניתוח, דיון ועריכה של הטקסטים של התלמידים מדי שבוע.

יאיר אסולין. סופר, משורר ובעל טור. ספרו הראשון, "נסיעה" )חרגול 
ועם עובד( זכה בשנת 2012 בפרס ספיר לספרי ביכורים ובפרס שרת 
התרבות לספרי ביכורים. זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים 
לשנת 2016. כותב בעיתון הארץ את המדור הפוליטי-תרבותי הקבוע 
שיריו  ספר  "ליברל".  החודשי  במגזין  קבוע  מדור  וכן  לסיום",  "קטע 
"מינכן )אם תרצי קראי לזה זיכרון(" ראה אור בשנת 2014 )הליקון(. כך 
כתיבה,  מלמד  )חרגול-מודן(.  עצמם"  "הדברים  שלו,  השני  הרומן  גם 

מחשבה ותרבות במוסדות שונים.

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 
של  עתידם  ובמקביל  הסוגים  מכל  יוצרים  עם  הדוק  פעולה 
היוצרים עצמם תלוי במידה רבה בשיווק עצמי ובשיתוף פעולה 
יעסוק בנושאים  זו הקורס  גורמים מסחריים. מתוקף עמדה  עם 

הנוגעים 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

מידד בר-לב. סמנכ"ל אסטרטגיה במקאן תל אביב, משרד הפרסום 
הגדול בישראל, מנהל בעל וותק של תשע שנים בענף הפרסום ובעל 
ניסיון רב בניהול התקשורת השיווקית של החברות המובילות במשק 
ויחסים-בינלאומיים  בתקשורת  בוגר  תואר  בעל  שונים.  בתחומים 
ניו-מדיה  במגמת  בתקשורת   )MA( מוסמך  לימודי  סיום  ולקראת 
באוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר ויראליות של תוכן מסחרי - 
אלו סוגי פרסומות חודרים בהצלחה לתרבות 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 

הרומן  בפתח  שיבץ  שאותו  מו"ס,  למנדלי  הוכרה  במכתב 
הספרות  של  ל"סבא"  עליכם  שלום  מודה  שלו,  הראשון 
העברית, על האופן שבו לימד אותו את סוד היצירה, כשכתב 

לו: "ללטוש כל מילה - ללטוש וללטוש!" 
המלאכה  תרבות  את  לאמץ  נבקש  שלנו  העריכה  בסדנת 
הספרותית הזאת; הלשון כחומר גלם, הקריאה והכתיבה - כלי 
הכותב  של  יכולתו  ליטוש  יהיה  נתמקד  שבו  העיקר  עבודה. 

להפוך לקורא ובתוך כך גם לעורך ולמבקר של עצמו.

קמרה  של  ותסריטאות  לכתיבה  המחלקה  בוגר  דיין.  יהונתן 
אובסקורה. בוגר ומוסמך של החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. 
מחבר  אביב.  תל  באוניברסיטת  תרבות  ללימודי  בחוג  דוקטורנט 

הספר "אקווה-פואטיקה" )רסלינג, 2012(.

סדנת 
עריכה

וליטוש 
מנחה: 

יהונתן דיין
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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".

של  עורכם  שירה.  ומבקר  עורך  מתרגם,  סופר,  משורר,  ויזן.   יהודה 
כעורכו  שימש  טובה",  לספרות   - "דחק  הספרים  והוצאת  העת  כתב 
של  השירה  כמבקר  שימש  "עכשיו",  ועונתון  "כתם"  העת  כתב  של 

"וואלה!", "Time Out תל אביב", ותוכנית הטלוויזיה "דיבור חדיש".

על 
הביקורת

מנחה: 
יהודה ויזן

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.

שישה  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



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

12

לביטוי  בסיסי  ראשוני  מכלי  האנושי:  הקול  של  לעומקו  מסע 
הכתובה  היצירה  בין  הקשר  חקירת  אמנותית.  ליצירה  ועד 
ליצירה הנאמרת, השפה ככלי ביטוי וכתדר פיזי הנוצק בחלל, 
כשברקע כתבים קבליים העוסקים בקול באותיות ובפה ככלי 

בורא.

ויקטוריה חנה. אמנית קול בינלאומית העוסקת במשך שנים בחקר 
הקול והשפה ככלי בורא באמצעות תרבויות וכתבים עבריים עתיקים. 
מקפרין,  בובי  עם  פעולה  שיתפה  העולם,  ברחבי  ויוצרת  מופיעה 
יורק(, פרץ ומארק אליהו,  ניו   - אליזבת סוואדוס, רות קנר )בקיטשן 
בורדלו  גוגול  וולפה,  מיכאל  מעיין  דודי  בללי,  אבי  בוקס,  ביט  בלקן 

מריאנה סדובסקה ועוד.

כלי 
הקול
מנחה: 

ויקטוריה חנה
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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.

מן  ספרות  יצירות  מבחר  עם  למפגש  הזמנה  הוא  הקורס 
פראנזן.  ג'ונתן  ועד  מטולסטוי  ועכשוויות,  קלסיות  העולם, 
במרכז כל מפגש יעמוד טקסט מתוך רומן, נובלה או סיפור. 
מאפייניו  את  הטקסט,  נכתב  שבו  ההקשר  את  יבחן  הקורס 
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 
בנושאי ספרות לאתר Ynet, ועורכת ומגישה תכניות תרבות וספרות 
שני  ותואר  ופילוסופיה,  בספרות  ראשון  תואר  בעלת  ישראל.  בקול 

בפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת תל אביב.

תסריטאות
מנחה: 

עמיחי חסון

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 
היוצרים  של  טקסטים  קריאת  עם  תבוא  הלמידה  וגם.  גם 
הנקרא  הבנת  דרך  שונים,  בז’אנרים  בתחום,  המעניינים 
לשירים  הקשבה  האלה,  היוצרים  של  הכתיבה  וסגנונות 
המולחנים והמבוצעים, וכמובן - לא מעט תרגול. בין הנושאים 
הרבים שיילמדו בקורס נתמקד בעיקר במבני שיר, משקלים, 
ופיתוח  שפה  רבדי  למוזיקה,  טקסט  בין  היחסים  חריזה, 

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(.

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.

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

בעניין תמלוגי הגז".

השיר 
המושר

מנחה: 
צרויה להב

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 
בקורס הוא כאל אמנות של גריעה ולא כאל אמנות של הוספה. 
התלמידים, דרך כתיבת זיכרונותיהם על שלל גווניהם, יזהו את 

סיפורם האישי וישאבו מתוכו את כתיבתם.

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

באמצעות  הישראלית  בשירה  ייחודיות  תחנות  בין  מסע 
פופואטיקה,  מקוריים:  ומונחים  נושאים  בעקבות  כתיבה 
ועוד.  אוונגרד  הומור,  סוגי  חדש,  עידן  חמידות,  ננופואטיקה, 
השירה  של  מעודכנות  מפות  להעניק  היא  הקורס  מטרת 
ודיאלוג  עכשווית  לשירה  חשיפה  באמצעות  הישראלית 

יצירתי עמה.

ד"ר גלעד מאירי. משורר, סופר, עורך וחוקר. מנהל ומייסד )עם קבוצת 
"כתובת", 2002( של מוסד הספרות, מקום לשירה. ממנהלי וממייסדי 
וממייסדיהם  ומעורכיהם  לשירה  ירושלים  פסטיבל  מטר",  על  "מטר 
של כתבי העת "כתובת" )2009–2012( ו"ננופואטיקה" )מ- 2013(. פרסם 
עשרה ספרים ובהם ארבעה ספרי שירה, ספר סיפורים קצרים, שלוש 
אנתולוגיות שירה בנושאי כדורגל, תפילה ומחאה חברתית )השתיים 
האחרונות כעורך שותף( וספר מחקר על שירת דוד אבידן המבוסס על 
עבודת הדוקטורט. זכה במספר פרסים ספרותיים ובהם פרס ראש-

הממשלה )2008( ופרס אקו"ם )2012(.

פופואטיקה: 
שירה 

ישראלית 
מנחה: 

ד"ר גלעד מאירי

לכתיבה  כמקור  ובפרוזה  בשירה  יסוד  מושגי  עם  היכרות 
בשיעור  כתיבה  בתרגילי  בכתיבתם  והתנסות  ולהשראה, 
הדובר,  הקול  דיאלוג,  עלילה,  דמות,  וסיום,  פתיחה  ובבית: 

דימוי ומטפורה, ריתמוס ומשקל, קומפוזיציה, ז’אנרים ועוד.

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.

להסתכן, 
לדעת, 

להסתכן
מנחה:

ד”ר אורית מיטל



בתוך  הפוליטי  המבע  של  המארג  באמנות  עוסק  השיעור 
עוצמה  של  דיבור  דרכי  אחר  משותף  חיפוש  הפואטי.  המבע 
ושיח אידיאולוגי, אשר מטרתם לשנות תודעה  כגון רטוריקה 

ומציאות.

"תולדות  שירה,  ספרי  שני  פרסם  ומורה.  משורר  מרדכי.  שחר־מריו 
זכה   .)2013 עובד,  )עם  שלנו"  בעניין  ו"מי   )2010 חושן,  )אבן  העתיד" 
תש"ע  לשנת  הדרך"  על  "שירה  הארצית  בתחרות  הראשון  במקום 

)2010( מטעם עיריית תל אביב-יפו.

נאום 
המשורר

מנחה: 
שחר־מריו מרדכי
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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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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 "מילות נפש - 

רשימות על שירה" ראה אור בהוצאת קשב לשירה )2016(.

הנפש 
השירית

מנחה: 
גיא פרל

הספרותית  העריכה  של  לדמותה  קווים  תתווה  הסדנה 
וגבולותיה ותעמוד על כמה מעקרונותיה וכלליה, תוך הקניית 
מבנה  העריכה:  מלאכת  ביסודות  לתלמידים  מעשי  ניסיון 

העלילה, אפיוני הדמויות, קצב וסגנון.

ועורכת ספרי שירה ואנתולוגיות. ספרי שירה:  ליאת קפלן. משוררת 
מים  "בין  הציפור",  "צל  "משולשים",  זה",  "זה  במטבח",  כך,  "בדיוק 
למים", "על שפת נהר כבר". ספר שירי הייקו, "כאן בתוך כאן" יראה 
עורכת  מלחינים.  צלמים,  אמנים,  עם  בשיתוף  עובדת  בסתיו.  אור 
משוררים.  וקולות  כתבי-יד  של  ואנתולוגיות  לשירה  "כבר"  סדרת 

מרצה ומנחה סדנאות למשוררים, למורים ולאמנים.

שולחן 
עורך 
מנחה: 

ליאת קפלן
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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".

הדמוקרטיה 
של 

המיסטיקה
מנחה: 

בנימין שבילי

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.
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ספרות 
ומדיה

מנחה: 
נועה שקרג'י

בין  הקשר  את  נתיר  הספרות.  של  בריאליטי  מרוחקת  צפייה 
את  נדגדג  שבמדיה;  אלה  לבין  בספר,  ספרותיות  מיומנויות 
הזהות  במקביל  מתאבקים  שבה  המזויפת  ההיאבקות  במת 
האירוח.  ותכניות  החגים  מוספי  הספרותית  הזהות  האישית, 
נדון  הדחה.  כשתהיה  ערוץ  ונעביר  ההמלכה  מתהליכי  נבריז 
בהתמודדות עם המניפולציות התקשורתיות של זמננו בעיצוב 
דימויים ספרותיים. נלמד ליצור את הדימוי המושלם, ולהימנע 
עיני  את  להעיר  עליה;  לדרוך  ולא  הזהות  את  להכיר  ממנו; 

הקוראים בלי לקרוא "זאב זאב".

נועה שקרג'י. חוקרת, משוררת ועורכת. מייסדת בית הספר לאמנויות 
המילה. חוקרת ספרות אינטרנטית. בעלת תואר שני במגמה לאינטרנט 
עת  בכתבי  שירים  פרסמה  העברית.  באוניברסיטה  חדשים  ומדיה 
התפילה  שירי  אנתולוגיית  של  שותפה  עורכת  ספרותיים.  ובמוספים 
החברתית  השירה  ואנתולוגיית   )2011 ספרים,  )ידיעות  מקום"  "קרבת 
"מחאת כפיים" )מקום לשירה, 2013(. מעורכי כתב העת "ננופואטיקה". 

כתב יד של שיריה זכה בפרס רחל נגב ובפרס הרי הרשון.

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 
חמישה ספרי שירה ותרגם מספר ספרי שירה ופרוזה. חתן פרס ראש 
דוליצקי  ופרס  יונתן  נתן  שם  על  עברית  לשירה  הפרס  הממשלה, 

מטעם האוניברסיטה העברית.
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בהתוודעות  עוסק  הקורס  הספרות.  ליוצר  מעשי  מדריך 
לעשייה הספרותית: הכרת הבמות לעריכה ולפרסום היצירה 
התנסות  הספר(;  ועד  האלקטרוני  העת  )מכתב  הספרותית 
מופע,  )מפגש,  ספרותיים  ייצור  אמצעי  של  אמנותי  בניהול 
פסטיבל, סדנה(; הכרת צרכי ההפקה, מקורות מימון אפשריים 

לפרויקטים ספרותיים; עריכת תקציבים וכדומה.

הפקה 
ויזמות 

ספרותית
מנחים: 

ד”ר גלעד מאירי, 
נועה שקרג'י



פעילויות נוספות מבית מקום לשירה
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• הסדנה לאמנויות המילה. השלוחה הצעירה של בית הספר לאמנויות 
השנה  זוהי  ה'-ז'.  בכיתות  לילדים  שנתיות  כתיבה  סדנאות  המילה: 
לאורך  סופר  מפגשי  שנתיים,  מפגשים   28 הכוללת  לתוכנית,  הרביעית 

השנה והפקת ספר סיום. המחזור הבא ייפתח בנובמבר 2017.  
• סדנאות סמסטריאליות לשירה ופרוזה. 

• פסטיבל ירושלים לשירה, "מטר על מטר" בחוה"מ סוכות.
• 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



ייסוד וניהול: ד"ר גלעד מאירי, נועה שקרג'י
רכזת תוכנית לימודים: רותם עטר

מנהלת משרד: רותי סודק

חברי עמותת מקום לשירה: דני דניאלי )יו"ר(, ד"ר יאיר אלדן, 
פרופ' גדי גלזר, משה דביר, עמוס דגני, אלון ערן   



ליצירה ספרותית.  גבוה  בית הספר הגבוה לאמנויות המילה הוא מוסד 
כתיבה  בסדנאות  מעוניינים  שאינם  ליוצרים  מענה  מספק  הספר  בית 
יצירתם. את  לפתח  מבקשים  אלא  אקדמי,  במחקר  או  טווח  קצרות 
מסוגם  ראשונים  הם  הלימודים  ואופי  הספר  בית  של  הייחודי  המבנה 
בישראל וכנראה בכלל. החלוציות היא בין השאר פועל יוצא של הגדרת 

מרחב הפעולה של בית הספר: המרווח שבין הסדנה לאקדמיה.
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