
מרץ 2019 אדר א'-אדר ב' תשע"ט

איור: רועי מרגליות



ה ב ת כ מ ה י  ת ו ר י ש מ

פינת עבודה אישית באווירה מאפשרת ותומכת

10% הנחה בהרשמה לסדנאות הבית

שעתיים בחודש
חשיפה ופרסום של תוצרים אישיים בכתב העת שימוש בחדר ישיבות בתאום מראש

'יהי' ובאירועי הבמה הפתוחה

מפגש הכרות עם מנטורי הבית 
מתחומי העריכה, התרגום, הפקה ועוד

האב המכתבה הינו מרחב עבודה משותף לכותבים שהוקם במטרה לספק תמיכה ובמות פיזיות ווירטואליות 
ליצירות הכותבים. המכתבה נועדה לכותבים ואמנים המבקשים להנות מקהילה של אנשים עם תחומי עניין 
דומים בה ניתן לשתף, להתייעץ ולהיעזר זה בזה, כמו גם במנטורי הבית, לצורך קידום היצירות האישיות 

והמקצועיות של כל אחד מחברי הקהילה.  

בית אורי צבי או בשמו הרשמי "בית מורשת אורי צבי גרינברג" הוקם 
בשנת 1999, ביוזמתה של גב' גאולה כהן, כמרכז תרבותי וחינוכי 

המוקדש ליצירה, לימוד והגות ברוח מורשתו של אורי צבי גרינברג 
)אצ"ג(.

כיום פועל בית אורי צבי במגוון דרכים על מנת לתמוך ולקדם את 
היצירה והיוצרים בתחום הספרות והשירה. בבית מתקיימים אירועים 
ספרותיים, ערבי הקראה, סדנאות כתיבה, תוכניות הכשרה מקצועיות 

לכותבים, כתות אמן, מפגשי תרגום, תערוכות, השקות ספרים, 
מופעים והאב המכתבה - מרחב עבודה משותף לכותבים. ברוחו 

האקספרסיבית של אורי צבי הוקם במסגרת הבית כתב עת פואטי-
פוליטי בשם "יהי" המהווה במה רדיקלית באיכותה, בתכניה ובצורתה 

ליצירה פוליטית ישראלית עכשווית. 

בית אורי צבי מקיים תכניות ייחודיות המתבססות על שירה וספרות 
ככלי חינוכי וכגשר בין תרבותי במטרה לחולל תנועה תרבותית 
ושינוי במרחב הירושלמי ובקרב החברה הישראלית על גווניה. 

בית אורי צבי
uzg-jlm.org | רחוב יפו 34, ירושלים

hamichtava@uzg-jlm.org | 02-6251856
ההאב פתוח בין א'-ה' 9:30-17:30. עלות כרטיסייה של 10 כניסות: 300 ש"ח. 



סדנאות ואירועי הבית | אדר א' - אדר ב' תשעט | מרץ 2019

18:30-20:30 
סדנת כתיבה ביוגרפית

מפגש ראשון
20:00-22:00 

כתבוני לדורות: מגילת אסתר באור אחר

20 י"ג אדר ב'

6 כ"ט אדר א'

27 כ' אדר ב'

13 ו' אדר ב'

7 ל' אדר א'

28 כ"א אדר ב'

17 י' אדר ב'

31 י"ז אדר ב'

24 י"ז אדר ב'

4 כ"ז אדר א'

11 ד' אדר ב'

18 י"א אדר ב'

5 כ"ח אדר א'

12 ה' אדר ב'

19 י"ב אדר ב'

26 י"ט אדר ב'

16 ט' אדר ב'

18:00-21:00 
מפגש משוררים ומתרגמים על שירת 

אצ"ג

19:00-22:00 
הסופר ולדימיר חנן מציג את שלושת 

ספריו.

ערב תמיכה במשורר ולדימיר גנדלסמן

18:00-21:00 
מפגש משוררים ומתרגמים על שירת 

אצ"ג

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

17:00-20:00 
דור חדש - דיון חדש

18:30-20:30 
סדנת "פשוט לכתוב"

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

18:30-20:30 
סדנת "פשוט לכתוב"

20:15-22:30 
חממת שירת נשים

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

18:30-20:30 
סדנת "פשוט לכתוב"

20:15-22:30 
חממת שירת נשים

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

18:30-20:30 
סדנת "פשוט לכתוב"

20:15-22:30 
חממת שירת נשים

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

20:30-22:30 
מופע מוסיקלי "מתוך בחירה" | הדס

19:00-22:00 
ערב זיכרון לסופר העברי צבי 

פריגרזון )א. צפוני(
במלאת 50 שנה למותו

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

מפגש סגור

פתוח לקהל הרחב, כניסה חופשית

פתוח לקהל הרחב בתשלום 

 20:00 
מסיבת פורים יהודית - נוסי פוקס

 19:00-22:00 
פסטיבל "שירים ומוסיקה על הבמה 

ועל המסך" 
המופע יתקיים בשפה הרוסית

18:30-20:30 
סדנת כתיבה ביוגרפית

18:30-20:30 
סדנת כתיבה ביוגרפית

מוצ"שחמישירביעישלישישניראשון



דור חדש - דיון חדש:
 בהמשך לסדרת הוועידות, בהן אנשים מתפישות עולם שונות 

 ומיישובים שונים בארץ ובלב הסכסוך, יקבלו את הבמה 

 על מנת לקיים דיון ציבורי, מקומי ומכיל, ביחס לסוגיות 

 הקשורות לשלושת מימדי הזמן: עבר, הווה, עתיד.
הערב יתחלק ל-3 פאנלים, כאשר בכל אחד מהם ינתנו כ5 

דקות לכל דובר להציג את עמדותיו. לאחר מכן, יתנהל דיון 
פתוח בין הדוברים לקהל.

יום ג' | י"ט אדר ב', 26.3.19 | 17:00

פסטיבל "שירים ומוסיקה
על הבמה ועל המסך":

 בהשתתפות מילא רוזנשטיין, ויט גוטקין, מרינה מלמד, 

 דאריה אברמנקו וסטניסלב צ'ומקוב 
יום ה' | ל' אדר א', 7.3.19 | 19:00

הארוע יתקיים בשפה הרוסית

מתוך בחירה | הדס:
 במופע "מתוך בחירה" שרה הדס משיריה 

 ושוזרת סיפורים מהחיים: זוגיות, משפחה, חזרה בתשובה.. 

 מלא הומור, מלא חכמה, מלא רגש 
יום ד' | כ אדר ב', 27.3.19 | 20:30

על בוזוקי גיטרה כלי הקשה ועוד: בעלה מרדכי צבי שמרלינג
המופע לנשים

uzg-jlm.org, 02-6251856 :לרכישת כרטיסים 

שמחים לשתף פעולה:
 בית אורי צבי מגבש תכניות ייחודיות המיועדות לקהלים 

 שונים, כגון ימי עיון וסדנאות לבתי ספר, לתנועות נוער 

 וארגונים ציבוריים, למכינות קדם צבאיות, ליחידות 

 צה"ל, לסטודנטים וכן לקהל החרדי. 

 לשיתוף פעולה או לקיום סדנאות וימי עיון אצלינו: 

02-6251856 

כתבוני לדורות
מגילת אסתר באור אחר:

 מונודרמה מרגשת שתיקח אתכן 

 אל ההתלבטויות, האמונה, הפחד והקושי 

 של אסתר המלכה, ברגעים המורכבים שלה ושל עמהּ 
יום א' | י' אדר ב', 17.3.19 | 20:15 

כתיבה ומשחק: איילת סנאי | שירה ונגינה: מיתר ירדני  
הפקה: תאטרון השחר | צילום תמונות: ברוך גרינברג

המופע לנשים

uzg-jlm.org, 02-6251856 :לרכישת כרטיסים 
מפגש עם הסופר ולדימיר חנן:

 ערב זיכרון לסופר העברי צבי פריגרזון )א. צפוני( 

 במלאת 50 שנה למותו.
יום ה' | כ"א אדר ב, 28.3.19 | 19:00

משתתפים מתרגמים, מבקרי ספרות ובתו של הסופר 
הערב יתקיים בשפה הרוסית
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בהנחיית גלעד סליקטר
14 מפגשים, החל מ-4.4, ימי חמישי

בין 19:00-21:00 | בית אורי צבי, יפו 34, ירושלים

בסדנה נלמד ליצור סיפור קומיקס באורך מלא משלב הקונספט עד לשלב הביצוע, הנושא המרכזי של 
עם  לייאאוט  בניית  עגולות,  דמויות  ליצירת  דרכים  ניבחן  לאוטוביוגרפיה,  ממואר  בין  ינוע  הסדנה 
קצב פנימי ועשיר, קונספט ארט מקו לכתם, קומפוזיציה בדף ובין הריבועים. בנוסף נלמד על יוצרים 

ויצירות פורצות דרך מתחום הרומן הגרפי מכל העולם. 
הסדנה מיועדת ליוצרים עם רקע בציור-רישום, וכותבים שמעוניינים ללמוד את שפת הרומן הגרפי 

מגיל 20 פלוס.

בהנחיית שיפרה קורנפלד
10 מפגשים, החל מ-17.3, ימי ראשון 

בין 18:30-20:30 | בית אורי צבי, יפו 34, ירושלים

האמת הפשוטה על כתיבה היא שלא צריך לשבור את הראש על מה לכתוב. 
האוצר נמצא מתחת לתנור, והסיפור הכי טוב שאנחנו יכולים לספר נמצא אי שם בסבך ההיסטוריה 

האישי שרובנו היינו מעדיפים להדחיק. 
בסדנא נלמד איך לחפור במקומות הנכונים, איך ללטש, לעגל פינות ולטשטש עקבות. 

נצעד בעקבות הקלישאה האמריקאית האהובה עלי כל כך, ונכתוב את מה שאנחנו יודעים. את עצמנו. 

סדנת כתיבה
 ביוגרפית 

      )אוטו - פיקשן( 

על המנחה:
שפרה קורנפלד כתבה טור אישי במגזין לאשה וטור בנושא 
תרי"ג מצוות בסופשבוע של מעריב.  היא הנחתה את מועדון 

תרבות ב"כאן 11". 
ספרה "החצי השני של הלילה" היה רב מכר וזכה לשבחי 
גדולה  ומאמינה  כתיבה  סדנאות  מאוד  אוהבת  המבקרים. 

בכוח של הקבוצה להפרות ולעודד יצירה. 

צילום: אבישי פינקלשטיין

צילום: אברהם קורנפלד

hamichtava@uzg-jlm.org, 02-6251856 :סדנאות פתוחות להרשמה

על המנחה:
כותב, מאייר ויוצר קומיקס, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית ב"בצלאל", עבודותיו מתפרסמות 

בארץ וברחבי העולם.
כתב ואייר את הנובלות הגרפיות "צו 8" )הוצאת ספרית פועלים, 2017(, "השדים של מונגול" 
)2008, האוזן השלישית( ו"מי אתה בכלל" )2005(. הספר "משק 54" )האוזן השלישית, 2009( 
שכתבה גלית סליקטר היה מועמד לפרס הספר הטוב ביותר בפסטיבל אנגולם, ונכלל ברשימת 
הנובלות הגראפיות הטובות של המגזין publisher weekly לשנת 2011. על איוריו לספרו של 

דויד גרוסמן "בובה תותי", זכה לציון לשבח לשנת 2018 בפרס מוזיאון ישראל לאיור.  

סדנת קומיקס למבוגריםבין הריבועים
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אקיבוש

אילן ברקוביץ'

ָאִקיבּוׁש ָצַדק,

ֵליּבֹוִביץ' ָטָעה,

נֹוְתָרה ָהֲאָדָמה

ְמַדֵמָמה.

ֵיׁש ַמְסִּפיק ָּדם ְלֻכָּלם,

ְלֵאלּו ֶׁשּתֹוְרִמים ִמּתֶֹקף ַּתְפִקיַדם

ּוְלֵאלּו ֶׁשֻּמְּתָרִמים ִמּתֶֹקף ַהִּסְכסּוְך.

ַהאק ַעל ַהִּכּבּוׁש אֹוֶמֶרת ִׁשיָרה,

ַעְכָׁשו ֵיְׁשָנה ָּגֵדר

ְוִהיא ֻּכָּלּה נֹוֶטֶפת ָּדם

ִמּתֶֹקף ַּתְפִקיָדּה,

ִמּתֶֹקף ַּתְפִקיָדם.

yehi@uzg-jlm.org | למשלוח עבודות

מתוך כתב העת הדיגיטלי
 cowboy truck, oil on canvas, 110x100cm                                דבי קמפל | Debbie Kampel

מתוך כתב העת הדיגיטלי



ֲחִתיַמת ַאֲהָבה: ְירּוָׁשַלִים ַהֹּכל / אורי צבי גרינברג

 

ָיְפָיִפית ִמָּכל ַהָּיפֹות, ַעל ֵּכן ֲאֵהבּוְך אֹוֲהִבים

ּוָבְגדּו ָבְך ּוְׁשֵכחּוְך.. ְוַנְפָׁשם ֹלא כֹוֶאֶבת..

ַאְך ֲאִני ֹאֲהֵבְך ְוֹאַהב ֲעֵדי ֹתם ּגּוף ָהַאַהב

ְוַתְחִׁשיְך ּבֹו ַנְפִׁשי ָהאֹוֶהֶבת

 

ִּבְקֵצה ַהַּסְנָּדל ִמְסַּתֶּיֶמת-נּוָגה ַאֲהָבה ֱאנֹוִׁשית..

ַאְך ֹלא ֵכן ִעָּמֵדְך, ֹלא ֵכן ִעָּמִדי.

ֲאִני ַּתַחת ָיֵדְך ְוָׁשם ֵנֶבל ָעׂשֹור

ַוֲעֵלי ֵמיָתָריו ְמֻלֶּמֶדת ָיִדי.

 

ֲאֶׁשר ָּכָכה ֶיֱאַהב ְּבסֹוד ִניֵמי ִנְבֵלְך,

ֹלא ִיְּתֶנּנּו ִׁשירֹו ְלָבְגָּדה ֵלֵלְך:

ְלֵכַרת ַׁשֲאַנִּנים ְלחֹוף ָים.. ֲאִני ְתִפָּלה ְלֵאֵלְך,

ִּבְזכּות ֵאם ֶׁשָּנְתָנה ֶאת ְּבָנּה ְּכַלִּפיד ְּבֵליֵלְך..

ַעד ַיְבִקיַע ַׁשְחֵרְך ְוִיְדֹרְך ַּבָּגֹבַּה ֵחיֵלְך

ְוָעלּו ִמן ָּבְגָּדה ַּבָּׁשרֹון ְלַבֵּקר ֵהיָכֵלְך.


