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 חיפה, 5סירקין רחוב  :מקום לשירה

 

על , על העמקה ביסודות הסיפור, על בניית סיפורים מרעיון, נעבוד על תהליכי כתיבה מתמשכיםבקבוצה 

, חשיפה לטקסטים של סופרים ידועים, יישום היסודות שנרכשו בסמסטרים הקודמים אל תוך הסיפור

 .הצגת טקסט של אחד המשתתפים ומשוב מעמיק מהחברים בקבוצה ומהמנחה

 

״על גבול יערות הרוזמרין״ וארוחת בוקר ישראלית״ זכו : הספרים שפרסם. הוא סופר ישראלי ניצן ויסמן

 . היה מועמד ברשימה הקצרה לפרס ספיר, ״מקום״, האחרוןספרו . בשבחי הבקורת ובאהבת הקוראים
 

 :מבנה המפגשים

  [בדרך כלל סביב משימה מוגדרת]עבודה על הסיפור האישי 

 הצגה תיאורטית של אחד מיסודות הסיפור. 

 ה0ת ידוע0קריאה בטקסט של סופר 

  ת ומשוב מעמיק0משתתףהצגת טקסט של. 

 

 ׳Curriculum Vitae 0מצבי רוח׳   4מפגש 

 . פעמי-הקול החדעל 

 

 ׳החבילה׳   1מפגש 

 . נוכחותו המתמדת של העברעל 

 

 ׳המקום הריק׳  3מפגש 

 . המלאות של האין על

 

 ׳ [ויצירותי]ליאופולדו ׳ 1מפגש  

   .רווח שבין הסופר לספרותהעל 

 

  ׳חצי סוס׳ 5 מפגש 

 . על המטריקס הנסתר של החיים

 

 ׳טאקוב והסביבה׳   6מפגש 

 . הנפש כעולם והתרחשות

 

  ׳המלחמהמחברות 0 המאהב ׳    7מפגש 

 . ביוגרפיה כמקור ליצירה

 

 ׳יום נפלא לדגי בננה׳ 8מפגש 

 .החיים על גבול המוות  
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  ׳בני תמותה׳ 1מפגש 

 . טקסט-באטקסט וס, ריבודעל 

 

 ׳סליחה איך מגיעים מכאן׳ 40מפגש 

 .הפואטיקה של היומיומי

  

 ׳ הנאמן׳ 44מפגש 

 .יופיו של הכיעור  

 

 ׳הסמוראי׳ 41מפגש 

  .[4]המנצחים תבוסת   

 

 ׳דברים שלא נכתבו בעתון היומי׳ 43מפגש 

  .[1]תבוסת המנצחים 

 

 ׳קול גדול שנדם׳ 41מפגש 

 . על אימה ואירוניה

 

 רשימת קריאה 
 

 0מצבי רוח – יואל הופמן Curriculum Vitae 

 חבילהה – קורט וונגוט 

  המקום הריק –יהודית הנדל 

 [ יצירותיו]ליאופולדו  – אאוגוסטו מונטרוסו 

 חצי סוס – שולמית לפיד 

 טאקוב והסביבה – אמיר גוטפרוינד 

 יום נפלא לדגי בננה – סלינג׳ר. די. ג׳יי 

  מחברות המלחמה0 המאהב  –מרגריט דיראס 

  בני תמותה –וולף טוביאס 

  סליחה איך מגיעים מכאן –אברי הרלינג 

 הנאמן – לאה איני . 

 הסמוראי – רון דהן  

  דברים שלא נכתבו בעתון היומי – אלונינסים 

 קול גדול שנדם – שירלי ג׳קסון 

 

, אפילו טיפולי, קיבלתי מקום. צורת כתיבה שלא התנסיתי בה מעודיהסדנה פתחה לי " :מפי המשתתפים

 ." וזה עשה לי מאוד מאוד טוב, לשתף דברים שלפני כן לא היה לי האומץ אליהם

המשוב ; דריםהיצירות בסדנה על פי עקרונות וכללים מסוניתוח מ, החשיפה לספרות מופתלמדתי רבות מ"

אפשרות להתייעץ עם המנחה מחוץ כמו גם השיפור היצירות התגלה ככלי אפקטיבי וענייני לקידום ושניתן 

בוצה ואווירה שמירה על שיח נעים ומכבד בתוך הקהייתה ; קבלת מענה מקצועי ונעיםו למפגשי הסדנה

 ". ויצירתית נעימה
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 הרשמה

  ח"ש 4,800(: מפגשים 41)עלות סמסטר 

 . ביטול והחזר מלא עד לאחר המפגש הראשון בלבד – ניתן לחלק עד חמישה תשלומים

  https://grn.ai/ca47kXAyZPmC: הרשמה בקישור

  poetryplace.haifa@gmail.com // 052-3400309:  לפרטים נוספים
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