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מה היה לנו השנה?
סדנאות כתיבה בעברית ובערבית 

אירועי ספרות מגוונים 
מפגשי יוצר/ת 

השקות לספרים חדשים 
יוצאות מהשורה: תערוכת שירה ואיור

על המקאם הזה: מפגשים בין משוררים
ערבים ויהודים



סדנאות כתיבה
ב-2021 נפתחו שמונה סדנאות 

לכתיבת שירה ופרוזה. 
מנחים/ות: ענת שרון בלייס, ניצן ויסמן, 

מיטל נסים, רון דהן, כרמית רוזן 
וד"ר ג'ודת עיד 

בסדנאות השתתפו כמאה תלמידים/ות 
מגיל עשרים ועד שמונים. כל המשתתפים  

והמנחים מחיפה ומאזור הצפון 



סדנאות הליבה:
סדנאות כתיבה
סמסטריאליות

לקהל הרחב

עשוי מאותיות: סדנת שירה
ענת שרון בלייס

אל תוך האוקיינוס: סדנת פרוזה 
רון דהן

מקום לכתיבה: אמנות הסיפור הקצר
ניצן ויסמן

שירה למתקדמים/ות: ציפור מה את שרה
מיטל נסים



"מה למדתי? לקרוא. להתרגש. להבדיל
יצירת מופת מכתיבה שהיא לא. מה יש

ביצירה ספרותית טובה. ואז: לגשת למלאכת
הכתיבה. עם הומור וחמלה וציניות. הסדנה

של ניצן לא דומה לאף אחת אחרת" 

"נהניתי מהמשובים בתחילת השיעור,
מההנחייה המכבדת ובגובה העיניים של המנחה
ומהאהבה שלה לעולם השירה. הקבוצה הייתה

נהדרת ומגוונת ונוצרה אינטימיות מאפשרת
שיתוף ופידבק בונה"

"המנחה מקסימה, האהבה שלה לשירה
ולספרות מאד נוכחת והיוותה בעיני סוג

של מנוע מניע לכל מהלך הסדנה.
הקבוצה שהתגבשה היתה מעולה,

תחושת שותפות ועניין הדדי, שאינם
מובנים מאליהם כשעוסקים 

בכתיבה ובקריאה" 



מהסדנה לבמה: מופע סיום שנה 



אפריל-יולי
נפש.כתיבה

סדנת כתיבה בערבית 

10 משתתפות 
14 מפגשים 

מנחה: ד"ר ג'ודת עיד
 



יולי-אוקטובר
זיכרונות נטווים לסיפורים:

סדנה לגיל השלישי
בקרית אליעזר

13 משתתפות 
12 מפגשים 

מנחה: כרמית רוזן 
הפקת ספר עם סיפורי המשתתפות

מופע סיום בבי"ס רעות 
 

פרויקט בשיתוף ארץעיר





על המקאם הזה
אמנות התרגום כאפשרות למפגש

תוכנית שנתית למשוררים ולמשוררות מאזור 
חיפה והצפון, ערבים ויהודים. 

 
14 משתתפים/ות 

 
בין המרצים/ת: 

ד"ר חנה עמית כוכבי, עידן בריר, אלטייב ע'נאים, 
יותם בנשלום ועוד

 
*התוכנית נמשכת בשנת 2022

פרויקט בתמיכת מועצת הפיס 
לתרבות ולאמנות



אירועי 
ספרות



השקות, דואטים ספרותיים, ערבי שירה, מפגשי יוצר/ת, סדנאות חד פעמיות, 
ג'אם שירה ועוד... כ-1,500 אנשים פקדו את האירועים

ב-2021 התקיימו 36 אירועי ספרות



השקות לספרים 
חדשים

חבצלת שפירא 
דותן ברום 
קרן להמן 

רומן אייזנברג
מכי חכם נאמן 

מפגשי יוצר/ת
רוני סומק, רפי וייכרט, עמוס נוי, 

יודית שחר, שרי שביט, דרור בורשטיין, 
מעין איתן, דנה אמיר, יעקב ביטון, 

נעם פרתום ועוד... 



טרי-טרי: 
שבוע הספר

 

התחלה של
מסורת

דוכני ספרים של
הוצאות לאור

עצמאיות 
 

אירועי ספרות 
ברחבי שוק תלפיות 



יוצאות מהשורה |
תערוכת שירה ואיור

תערוכת רחוב בשוק תלפיות, שוק הפשפשים וואדי
סאליב. בהשתתפות 29 משוררות ומאיירות

חיפאיות. התערוכה בתמיכת עיריית  חיפה, מועצת
הפיס לתרבות ולאמנות וקרן שחף



נערכו חמישה סיורים מודרכים למאה חמישים 
משתתפים/ות, בנוסף למאות מבקרים/ות מחודש מאי ועד היום



אירוע פתיחת התערוכה



מה מתוכנן
לשנת 2022?

יוזמות ספרות
חדשות

יצירת שיתופי פעולה עם יוזמות
תרבות נוספות, פיתוח פרויקטים

חדשים המשלבים ספרות עם תחומי
אמנות קרובים

פסטיבל ראשון:
סופרים את חיפה

בחודש מאי יתקיים פסטיבל ספרות
ראשון של מקום לשירה בחיפה:

פסטיבל שיתמקד בספרות חיפאית
ויכלול אירועי ספרות ותיאטרון

ביסוס המרכז
והקהילה

המשך פיתוח סדנאות למגוון גילאים
ואוכלוסיות. קיום שגרת ספרות

בעיר: אירועי ספרות מגוונים
וחדשניים, בכניסה חופשית לקהל

הרחב 



תודה
לשותפינו

לדרך
ולתומכים/ות

בתקווה להמשך 
הדרך המשותפת

 



תודה על
תשומת הלב!
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https://www.poetryplace.org/

