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פסטיבל ירושלים לשירה, 24-22.6, 2010
מטר על מטר - 

משוררים  שמונים  מעל  מתארחים  בפסטיבל 
ואמנים מן השורה הראשונה בישראל ומשתתפים 
שונות  בצורות  העוסקים  שונים  מופעים  ב-17 
השירי,  האינטימי,  הישראלי,  הקיום  במרחב 

ה“מטר על מטר“. 
בעולם  קיומית  פשרה  הוא  מטר“  על  ה“מטר 
בה,  שחיים  לעמים  קטנה  במדינה  קטן,  הנעשה 
במרכז קטן של עיר, בסמטאות הצרות של מרכז 
העיר ירושלים, ומעל כולם - גם בשיר, אשר בו 
המעט מחזיק את המרובה. ההשראה לפסטיבל, 
קשורים  כולם  בו,  והמופעים  הנושאים  ובחירת 

לחוויה זו, ה“מטר על מטר“ של התודעה.
הפסטיבל מתקיים בחללים הטבעיים של המרחב 
העירוני. משוררים קוראים משיריהם ומשוחחים 
עם הקהל בחצרות מקומיות, בבתים עתיקים של 
קפה.  ובבתי  קטנים  באולמות  השכונה,  תושבי 
מרחבים אלו מאפשרים לקהל לחוש ולחוות את 

האווירה המקומית.

קבוצת המשוררים כתובת 
עורכת בפעם השלישית 
פסטיבל שירה בשכונות 

של לב העיר, נחלאות ושוק 
מחנה יהודה. 

נושאי המופעים גם הם קשורים ל“מטר 
קבוצת  מוזמנת  מופע  בכל  מטר“.  על 
משוררים ומשוררות, צעירים וותיקים, 
לקרוא משיריהם בזיקה לנושא המרכזי. 
השנה  הנבחרים  השירה  מופעי  נושאי 
בפינה  עומד  חוצפה,  קטנה,  אש  הם: 

ונעילה.  
ספר  לאור  יוצא  הפסטיבל  לרגל 
פסטיבל והגיליון השלישי של כתב העת 

”כתובת“. 
ובו  משלו  עצמאי  אתר  יש  לפסטיבל 
וסרטי  מאמרים  שירים,  צילומים, 

פסטיבלי 2008 ו-2009.
www.poetryplace-festival.org



מקום לשירה הוקם 
ומופעל מאז שנת 

2002 על-ידי קבוצת 
כתובת, קבוצה של 

משוררים ירושלמים, 
ששמה לה למטרה 

לקדם את השירה 
בארץ בכלל ובמרכז 

ירושלים בפרט, 
כתמיכה בפיתוח 

מעמדה התרבותי 
של ירושלים.

קהילתי  במינהל  הוא  מושבנו  מקום 
סמוך  משה,  אהל  בשכונת  העיר  לב 
כוללת  פעילותנו  יהודה.  מחנה  לשוק 
מופעי  עת,  כתב  פסטיבל,  השאר:  בין 
ואתר  תערוכות  כתיבה,  סדנאות  קריאה, 
לשירה  מקום  של  האינטרנט  אתר  שירה. 
מתעדכן   (www.poetryplace.org )
בקביעות ומכיל מידע אודות מקום לשירה, 

קבוצת כתובת והפעילות השוטפת.
היבט משמעותי בפעילות של מקום לשירה 
הוא הקשר עם הקהילה. מאז הקמתו מקום 
לשירה מפיק סדנאות וערבי קריאה בעלי 
וברחבי  בירושלים  חברתית  אוריינטציה 
הארץ לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים 

ולתושבי הפריפריה. 
מעמד  את  גם  לקדם  מבקש  לשירה  מקום 
באמצעות  בחברה  והשירה  המשורר 
עמידה עקרונית על זכויות המשורר לגמול 

הולם על עבודתו. 

מקום לשירה למשוררים ולבאי הפסטיבל שלום

אדם  לכל  המאפשרות  רבות  פינות  בתוכה  חובקת  גודלה,  על  ירושלים, 
למצוא בה את הפינה הקטנה והשקטה, המהווה עבורו מקום השראה. 

החיבור בין שני גורמים אלה מוביל זו השנה השלישית ברציפות לקיומו 
של פסטיבל ”מטר על מטר“ - פסטיבל ירושלים לשירה, המארח למעלה 
המשתתפים  בישראל  הראשונה  השורה  מן  ואמנים  משוררים  משמונים 

ב-17 מופעים שונים בפסטיבל.
קיומו של הפסטיבל בשכונות לב העיר תוך מגע ישיר עם הקהל בחצרות 
שירה  אוהב  אדם  לכל  מאפשר  קפה,  ובתי  תושבים  בתי  מקומיות, 

להתייחס אליה כבבת עינו וכדבר שערכו לא יסולא בפז. 
והאמניות,  האמנים  והמשוררות,  המשוררים  לכל  להודות  מבקש  אני 
פסטיבל  של  לקיומו  וממרצם  מזמנם  תרמו  אשר  בדבר  הנוגעים  ולכל 

חשוב זה. 

בברכת פסטיבל מוצלח ופורה,   

השירה הישראלית המודרנית, צעירה 
ועשירה, מתמקדת רבות במקומות 

המוכרים והאישיים לנו כבני אדם.

פפה אללו
סגן ראש העיר ירושלים



יום שלישי 22.6.10, י‘ תמוז תש“ע

פתיחת תערוכה ב גלריה ברבור 18:00
חורים ברשת - שירה, טקסטיל וכדורגל

התכנסות והרמת כוסית ב לב העיר 19:00

מופע פתיחה ב לב העיר 20:00
ברכות: מיכה ינון, אריאל זינדר - חבר קבוצת כתובת

קריאת שירה אסתר אטינגר, רמי דיצני,  גלעד מאירי, 
רוני סומק, ננו שבתאי

מוזיקה: שלמה גרוניך 
מנחה: אריאל זינדר

שירה בירה ב הכל לאופה וגם קפה 22:00
קריאת שירה אלרואי ברושי, עודד כרמלי, ענת לוין, 

נחום פצ‘ניק, בני שבילי

מוזיקה: חיים אוליאל 
מנחה: דורית ויסמן

שירה בירה ב קפה אברם 
קריאת שירה זהר איתן, חגית גרוסמן, אריאל זינדר, 

ורד ריבקין, רות שמרון

מוזיקה: גבע אלון 
מנחה: שי דותן

הכניסה חופשית לכל האירועים. 
הכניסה בהרשמה מראש למופע הפתיחה, סדנת הילדים ולמפגשים בבתי התושבים. 

 www.poetryplace-festival.org הרשמה דרך אתר הפסטיבל
ובטלפון: 02-6214783



יום רביעי 23.6.10, יא‘ תמוז תש“ע

מפגש משורר ב בית משפחת סימון 17:00
אורי הולנדר וטוביה ריבנר

מנחה: אריאל זינדר

מפגש משורר ב בית משפחת ישועה 
חדוה הרכבי ותמיר גרינברג

מנחה: ליאור שטרנברג

אש קטנה ב לב העיר 18:30
קריאת שירה גבריאלה אלישע, אלמוג בהר, 

יקיר בן-משה, מרואן מחו‘ל, ענת שרון

מוזיקה: דניאלה ספקטור 
מנחה: ליאור שטרנברג

חוצפה ב לב העיר 20:00
קריאת שירה ערן הדס, דורית ויסמן, עדי עסיס, שז 

משחק: ורדה בן חור
מוזיקה: קרולינה 

מנחה: שי דותן

שירה בירה ב הכל לאופה וגם קפה 22:00
קריאת שירה חיים גורי, בת-שבע דורי-קרלייה, 

אורי סטריזובר, טל סמולסקי, לאה פילובסקי

מוזיקה: מורין נהדר
מנחה: שי דותן

שירה בירה ב קפה אברם  
קריאת שירה שלמה אביו, מיה אנגלר-ספקטור, 

מאיה בז‘רנו, ליאור גרנות,  יחזקאל נפשי

מוזיקה: אליוט 
מנחה: אריאל זינדר 

הכניסה חופשית לכל האירועים. 
הכניסה בהרשמה מראש למופע הפתיחה, סדנת הילדים ולמפגשים בבתי התושבים. 

 www.poetryplace-festival.org הרשמה דרך אתר הפסטיבל
ובטלפון: 02-6214783



יום חמישי 24.6.10, יב‘ תמוז תש“ע

מפגש משורר ב ללוש - מאפיה וקונדיטוריה 17:00
ישראל אלירז ודרור בורשטיין 

מנחה: אריאל זינדר

מפגש משורר ב קפה אברם 
שמעון אדף ונסים קלדרון

מנחה: דורית ויסמן

סדנת כתיבה למשפחה ב גלריה ברבור  
”דודה שלי וגברת אחת לא יודעות להסתפק במועט“

מנחה: אילת סלומון 

עומד בפינה ב לב העיר 18:30
קריאת שירה סיגל בן-יאיר, יהורם בן-מאיר (פיצ‘י), 

יורם ורטה, בעז יניב, ליאת קפלן

מוזיקה: רונית שחר 
מנחה: ליאור שטרנברג

נעילה ב לב העיר 20:00
קריאת שירה אמיר אור, אבי אליאס, ארז ביטון, 

יהודית מוסל-אליעזרוב, קרן קוך

מוזיקה: דנה ברגר 
מנחה: דורית ויסמן

מופע סיום הפסטיבל ב לב העיר 22:00
להקת קטיפה שחורה במופע מוזיקה אירית וקלטית

הכניסה חופשית לכל האירועים. 
הכניסה בהרשמה מראש למופע הפתיחה, סדנת הילדים ולמפגשים בבתי התושבים. 

 www.poetryplace-festival.org הרשמה דרך אתר הפסטיבל
ובטלפון: 02-6214783



חורים ברשת - שירה, טקסטיל וכדורגל

קצוות  מפגש  מאפשרת  התערוכה 
המעניק  וספורט  אמנות  שירה,  בין 
הפופולארי.  אופיו  את  לפרויקט 
של  תוצרו  הן  המוצגות  העבודות 
לטקסטיל  במחלקה  שנערך  קורס 
היתה  מטרתו  אשר  שנקר,  במכללת 
לטקסטיל  הסטודנטים  את  להפגיש 

עם שירה. 

במשך  ברבור  בגלריה  מוצגת  התערוכה 
ה-25.6.10.  ועד  הפסטיבל  ימי  שלושת 

שעות פתיחת הגלריה 
בימי הפסטיבל בין השעות 22:00-14:00 

וביום שישי בין השעות 14:00-11:00

תערוכה בהשראתו 
של המונדיאל 

המתקיים השנה בזמן 
הפסטיבל בדרום 

אפריקה. 

אמני התערוכה
הגר אריאלי

אביבה גודריק-בוארון
מיטל הרפז

נגה הררי
אנה יוספין

מתן כהן
טל לבנדיגר

אנדראה לנר
ורד סולומוביץ
ארז סידרנסקי

עדי עופרי
מאיה שיבי

אוצרים
נלי אגסי

ד“ר גלעד מאירי

שידורים ישירים מהמונדיאל בגלריה



ניהול והפקה
מקום לשירה
ניהול אמנותי

קבוצת כתובת - 
שי דותן

דורית ויסמן
אריאל זינדר

ד“ר גלעד מאירי
ליאור שטרנברג

מנהל פסטיבל
ד“ר גלעד מאירי
הפקה אמנותית

נועה שקרג‘י 
הפקה בפועל

יאן הפקות 
עוזרת הפקה
אנה צייטלין 

יחסי ציבור
שירלי יצחקי יח“צ 

עיצוב גרפי
  hemdastudio חמדה אידל

אתר אינטרנט
אדם גיטין 

אוצרי תערוכת ”חורים ברשת - 
שירה, טקסטיל וכדורגל“

נלי אגסי, ד“ר גלעד מאירי 
גלריה ברבור

אבי סבח

מינהל קהילתי לב העירשותפים ותודות

הקהילתי  הארגון  הוא  העיר  לב 
מרכז  איזור  של  והמוביל  המרכזי 
השכונות  פני  על  המשתרע  העיר 
נחלאות  ירושלים,  של  הותיקות 
מורשה  יהודה,  מחנה  שוק  דרום, 
והרובע היהודי. בכל מרחב מצויה 
הקהילתי  המינהל  של  שלוחה 
קהילתית  בעבודה  העוסקת 
סוחרים  תושבים,  עם  ותרבותית 

ועוברי אורח. 

מקום לשירה 
במינהל קהילתי לב 

העיר (נוסד ב-1991).

תחומי פעילות מרכזיים: 
מוסדות קהילה

צעירים במרכז מעניק מענה לתושבים בגילאי 30-18•  
בתחומי תעסוקה, לימודים, פנאי וכדומה. 

מועדון ספורט חוגי ספורט לנוער, לצעירים ולמבוגרים.• 
מפעיל  ולחינוך•   למשפחה  רך,  לגיל  מרכז   - פריד  בית 

מסגרות לימודים לגיל הרך, מרכז למידה ועוד. 
פעילות חברתית ותרבותית לנשים.  מועדון נשים • 

חברתיים,  מפגשים  פנאי,  פעילות  קשישים •  מועדון 
סיוע בתחומי בריאות ורווחה.  

מרכז מורשת לתיעוד ואיסוף מידע ותרבות  בית ווינר • 
בנושא השכונות הראשונות מחוץ לחומה. 

מוסדות תרבות 
שירה,  מופעי •  המפיק  שירה  פרויקט  לשירה  מקום 

פסטיבל, סדנאות, כתב עת ועוד. 
סרטים,  הקרנות  לתערוכות, •  מקום  ברבור  גלריה 

הרצאות, חוגים וכדומה. מפיק את עט לשינוי.  
מחול שלם•  מפיק את פסטיבל מחול שלם ומפעיל חדר 

חזרות בשלוחת מורשה.  
בובנאות,  המשלבים  מופעים  הפקת  קומקום•   תיאטרון 

ליצנות, תיאטרון רחוב ומוזיקה חיה.

 www.levhair.org.il ,02-6214777 לפרטים נוספים

תודות מיוחדות:

אורי עמדי - מנהל מינהל קהילתי לב העיר
ד‘‘ר מרטין וייל - מנהל קרן ברכה

איל שר - מנהל מפעלי תרבות, הקרן לירושלים
קרן כרמל-אסף - מנהלת המח‘ לספרות, 

משרד התרבות והספורט
פפה אללו - סגן ראש העיר ירושלים 

משפחת ישועה, משפחת סימון - בתי התושב
אלונה נגלר, שגית פרוכטר - חברת טבע

אורי צייג ונלי אגסי - 
המחלקה לעיצוב טקסטיל, מכללת שנקר

חני כהן - עיתון העיר-כל העיר
מוטי בינשטוק - תמיר ספרים
לילך רוקח - הגלויה של שלי

אורי כץ - האוזן השלישית
אלי ומורן מזרחי - בית הקפה 

הכל לאופה וגם קפה
יאיר וזאנה - קפה אברם

שי זקין - ללוש מאפיה וקונדיטוריה 
גדעון מזרחי - מנהל אחזקה, 

מינהל קהילתי לב העיר

תודה לכל המתנדבים היקרים 
על הסיוע בהפקת הפסטיבל



האירועים יתקיימו במקומות הבאים

מקום לשירה
מינהל קהילתי לב העיר

רחוב אהל משה 42
02-6214783

גלריה ברבור
רחוב שיריזלי 6
077-7500614

בית הקפה ”מזרחי- הכל לאופה 
וגם קפה“

רחוב השזיף 12
שוק מחנה יהודה

02-6242105

קפה ”אברם“
בית כלל

 077-4450701

”ללוש“ מאפיה וקונדיטוריה
אגריפס 34

02-6222295

 בתי תושב

בית משפחת ישועה
רחוב אהל משה 7

בית משפחת סימון 
רחוב הגלבוע 32

גלריה ברבור

מינהל
קהילתי 
לב העיר
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כתב העת ”כתובת“ פעילות מקום לשירה 2011-2010, תשע“א

כתב עת
כתב העת ”כתובת“ לשירה וביקורת.

מופעי קריאת שירה ומוזיקה
הכניסה חופשית.

סדרת מפגשי משורר
שירתו. על  לשיחה  משורר  פוגש  כתובת  חבר 

הכניסה חופשית.

כיתת אמן
סדנת עריכה ומשוב אינטנסיבית בת 10 מפגשים 

בני שלוש שעות כל אחד.

סדנת כתובת
סדנת כתיבת שירה למבוגרים בת 15 מפגשים בני 

שלוש שעות בהנחיה ובליווי של קבוצת כתובת.

סדנת כתיבה לנוער
סדנת כתיבת שירה בת 12 מפגשים בני שעתיים 

כל אחד.

גיליון  כל  בשנה.  פעמיים  לאור  יוצא  העת  כתב 
מכיל שירים מקוריים, תרגומים משירת העולם, 
ראו  כה  עד  ורוחב.  עומק  ומאמרי  מדרשי-שיר 
עתיד  הרביעי  והגיליון  גיליונות  שלושה  אור 

לראות אור בחודש דצמבר 2010.  

לפרטים נוספים ולשליחת חומרים:
ktovet.poetry@gmail.com

מערכת כתב העת
שי דותן

דורית ויסמן
אריאל זינדר
גלעד מאירי

ליאור שטרנברג
נועה שקרג‘י

“כתובת“ הוא כתב עת לשירה וביקורת. 
כתב העת החל לצאת לאור ביולי 2009 
ונערך לראשונה על ידי חמשת משוררי 

קבוצת כתובת. 

סדנת כתיבה באנגלית
כל  שעתיים  בני  מפגשים   12 בת  כתיבה  סדנה 

אחד. 

סדנאות כתיבה קהילתיות
20 סדנאות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים 
בכל רחבי ישראל. בסוף הסדנה מופקים בדרך-

כלל חוברת וערב קריאה.

סדנת פרוזה
סדנת כתיבה בת 15 מפגשים בני שעתיים.

אתר שירה
באתר פעילות, שירים - מקור ותרגום, סקירות 
קוראים  משוררים  של  וידיאו  קטעי  ספרותיות, 
שירה, תערוכות צילום ומידע כללי על פעילות 

שירה אחרת בישראל.

ספר כתובת
יצירות  בספר  חושן“, 2008.  ”אבן  בהוצאת  יצא 
שנכתבו  כתובת,  קבוצת  חברי  של  מקוריות 

בשנים 2007-2006.

ספריית שירה
בהקמה. תרומות של ספרים יתקבלו בברכה.

מקום לשירה בלב העיר
מינהל קהילתי לב העיר 
אהל משה 42, ירושלים 

טל' 02-6214783, פקס 02-6234980
mail@poetryplace.org דוא"ל

www.poetryplace.org



מזמור / אדמיאל קוסמן

ָאֵמן, ֶׁשַּתֲעֶׂשה אֹוָתנּו ְקַטְּנַטִּנים ָּכֵאֶּלה. ְקַטְּנַטִּנים 

 . ְמֹאד, ְּבַבָּקָׁשה, ִמַּתַחת ַלָּגַלְקְסיֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשְּל

ָאֵמן, ַּתֲעֶׂשה אֹוָתנּו ְקַטְּנַטִּנים ְמֹאד, ְּבֹגֶדל ֶזֶרת, ִמַּתַחת

. ַלָּגַלְקְסיֹות, ַלְּׁשָמׁשֹות, ְוַלְּׁשִביִלים ֶׁשל ֶהָחָלב, ַהַּמִים ְוָהאֹור ָהַעז ֶׁשְּל

א ְמִביִנים א ִנְרִאים,  ָאֵמן, ֶׁשַּתֲעֶׂשה אֹוָתנּו ְּבִמָּדה ַאֶחֶרת, ְקַטְנַטִּנים ָּכֵאֶּלה, 

? ַּתֲעֶׂשה אֹוָתנּו  א רֹוִאים ִּבְכָלל ָמה ֵיׁש ְל ָמה ֵאין. ָמה ִאְכַּפת ְל ְו

, ָאֵמן.  ִּפְצּפֹוִנים, ְּבֹגֶדל ֶזֶרת, ּוְנַהֶּלְל ַעל ָּכ
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