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 [ שוק תלפיות]חיפה , 5סירקין , מקום לשירה
 

 ה/תלמידמטרת הסמסטר היא שכל . נצלול עמוק יותר הן מבחינת הקריאה והן מבחינת הכתיבה בסדנה זו

בכל . עליו נעבוד הן בכיתה והן בבית, מילים 3522באורך של עד לפחות עם סיפור קצר אחד  תצא/ייצא

הדגש בסמסטר זה יהיה על מהלכי . המשתתפיםנכתוב וניתן משוב על טקסטים שכתבו , שיעור נקרא

מבחינת הסגנון עלילה והן , דמויות, אירוע מחולל –טקסט מורכבים יותר הן מבחינת מרכיבי הסיפור 

 .ת/משתתפ אישי של כלה

 : תוכנית המפגשים

כיצד שומרים את כל הסודות של הסיפור . מאת קלייר קיגן" האור השלישי"הנובלה : קריאה – 3-4 יםשיעור

בשני השיעורים האלה נקרא . ומטפטפים אותן במקום הנכון על מנת ליצור את הפאזל הדרוש למשמעות

 . פור בצורה שקולה ואיטיתונבין דרך הנובלה כיצד ניתן לחשוף את הסי

כתיבה סוריאליסטית מצד ? על מה הסיפור הזה. יאן'מאת פאבלו קאזצ" תודה: "קריאה – 1-3שיעורים 

, הטקסט בפרוזה גמישה השוברת חוקים של זמן" מעל"לכתוב . אך עלילתית וקוהרנטית מצד שני, אחד

 . מקום ועלילה

ת על מנת כי"תנ, שימוש בתשתית מיתית. מאת פלאנרי אוקונור" האלימים ישאוהה"קריאה  – 6-5שיעורים 

, מטורפות, רעות, שהן מורכבותככיצד כותבים מתוך קירבה לדמויות הגם . לומר משהו על העולם בהווה

 .על האפשרות לצלול אל מעמקי הנפש האנושית ללא מורא? מזיקות

לכתוב על מערכות יחסים לא שגרתיות ועל מסע  –מאת טל יעקב  "גרכבת של": קריאה – 8-7שיעורים 

. ידי מערכת היחסים הנבנית בין הדמויות עצמן-ספרות המובלת על. משותף בטריטוריה לא מוכרת

  .בשיעורים אלה נעמיק את ההבנה שלנו במערכות היחסים של הדמויות בסיפור

 ת /מפגש יוצר

על האפשרות לכתוב טקסט ריאליסטי אבל עם . מאת סרחיו ביסיו "בורחסטיין": קריאה - 42-3 שיעורים

ננסה לשלב אלמנטים . מתאגר ומעניין במיוחד, מוטיבים סוריאליסטים ולשלב ביניהם ליצירת טקסט גמיש

 .גימיק או ריבוד נוסף לטקסט: תיים בתוך הסיפור ונראה מה ייצאלא שגר

מה מאפייניה . לפרוזה הפיוטיתברוכים הבאים . תומס וולףמאת  "הנער האבוד": קריאה – 43-44שיעורים 

נתנסה בתיאורי נוף ונפש ונחבר ביניהם בצורה שתעשיר את . הפעולה שהיא עושה בטקסט ועל הקוראי ומה

 .הסיפור

, הידוק, שיוף. מרתון כתיבה אינטנסיבי תוך כדי משוב מהמנחה ומהמשתתפים האחרים - 41-43 יםשיעור

 . סיפור קצר העומד בפני עצמו ופתרונות ליצירת

 

הרשמה . תשלומים 5ניתן לחלק עד . 42/3הנחה לנרשמים עד  42%  – ח"ש 4,822 עלות: הרשמה

  https://mrng.to/FlUFEsjsxI: בקישור
 

 עד לאחר המפגש הראשון בלבד ( בניכוי תשלום על מפגש בודד)ביטול והחזר * 
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