
אפריל 2019 אדר ב'-ניסן 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 ב' - ניסן תשע"ט אפריל 2019

18 י"ג ניסן17 י"ב ניסן

3 כ"ז אדר ב'

11 ו' ניסן10 ה' ניסן

4 כ"ח אדר ב'

14 ט' ניסן

28 כ"ג ניסן

24 י"ט ניסן21 ט"ז ניסן 25 כ' ניסן22 י"ז ניסן 27 כ"ב ניסן23 י"ח ניסן

1 כ"ה אדר ב'

8 ג' ניסן 7 ב' ניסן

15 י' ניסן

2 כ"ו אדר ב'

9 ד' ניסן

16 י"א ניסן

30 כ"ה ניסן 29 כ"ד ניסן

13 ח' ניסן

20 ט"ו ניסן

6 א' ניסן

 18:00-21:00 
מפגש משוררים ומתרגמים

על שירת אצ"ג

20:30-22:30 
מופע סיום חממת שירת נשים

20:00-22:00 
מופע "ככה יש שירים" במסגרת 

פסטיבל ירושלים לאמנויות

18:00-21:00 
מפגש משוררים ומתרגמים

על שירת אצ"ג

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

18:30-21:30 
'לכתוב את האור' - סדנת כתיבה

18:00-21:00 
מפגש משוררים ומתרגמים

על שירת אצ"ג

בחירות

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

20:00-22:00 
קונצרט לכבוד 50 שנה לפטירת

איציק מאנגר

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

20:00-22:00 
מופע 'שירה מתהפכת' במסגרת פסטיבל 

ירושלים לאמנויות

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

 20:00-22:00 
'כותבים מקריאים' - ערב במה פתוחה

18:00-21:00 
כיתת אמן

19:00-21:00 
בין הריבועים: 

סדנת קומיקס למבוגרים

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

18:00-21:00 
כיתת אמן

 19:00-21:00 בין הריבועים: 
סדנת קומיקס למבוגרים

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

20:00-22:00 
השקת אוסף התרגומים של אנטולי 

יעקובסון ז"ל "נשימה חופשית של עצב"

חוה"מ פסח חוה"מ פסח חוה"מ פסח

18:00-21:00 
כיתת אמן

 19:00-21:00: בין הריבועים: 
סדנת קומיקס למבוגרים

מוצ"שחמישירביעישלישישניראשון

מפגש סגור

פתוח לקהל הרחב, כניסה חופשית

פתוח לקהל הרחב בתשלום 

חוה"מ פסח חוה"מ פסח חוה"מ פסח



טונקל גאָלד
זהב כהה: 

 ערב שירי טווס הזהב במלאת 50 שנה לפטירתו של

 איציק מאנגר, מגדולי הליריקנים במאה ה-20.
שרה ומספרת רות לוין

גיטרה אלכסי בֶּלוֹאוּסוֹב
יום ג' | י"א ניסן, 16.4.19 | 20:00

כניסה 35 ש"ח

מפגש כתיבה השראתי:
 מפגש כתיבה שבועי העוסק בהעצמת ההשראה ובגילוי 

 שערים חדשים לכתוב מהם 
מדי יום ג' נפגשים בין 11:00-12:00 בהאב המכתבה 

המפגש פתוח לקהל הרחב, הכניסה חופשית

בהפוכה:
ערב שירה מתהפכת | קבוצת ליבה

יום ג' | כ"ו אדר ב', 2.4.19 | 20.00

בהשתתפות:
אפרת בן-יהודה לוין

אפרת נחמה
גל כהן

דעאל רודריגז גארסיה
יפעת ישראל

קארינה ס. לינצקי
שמואל מוניץ

שפי רוזנצוויג

כותבים מקריאים:
 ערב במה פתוחה בנושא "בין לבין" 
יום ד' | ה' ניסן, 10.4.19 | 20:00

למעוניינים להקריא יש לשלוח חומרים עד ה-3.4.19 
hamichtava@uzg-jlm.org-ל

לספונטנים-המקרופון הפתוח בחצי השני של הערב-שלכם.

הופעה:
 ליאור שיר-רן ומשה ולדמן 

  "ככה יש שירים" 

 אורחת מיוחדת: זיוה עטר 
יום א' | 7.4.19 | 20:00

מופע סיום שירת נשים:
 חממה ליצירה נשית יהודית, 

 בהנחייתה של הזמרת והיוצרת הדס דגול שמרלינג 
יום ב' | כ"ה אדר ב', 1.4.19 | 20:30

המופע לנשים, הכניסה חופשית. 

אנו מזמינות אותך למופע הסיום שלנו לחזות בדבר 
שבשבילנו הוא פלא עצום:

האומץ לשיר את היצירה שלנו על במה ולתת לקול ולעוצמה
שבכל אחת מאיתנו לצאת החוצה.

בהשתתפות:
אודיה אייזנברג • הדר בן לולו • אלה גבע • חן דיזהב 

ראשית הירשפלד •  רחל הרכבי • שלומית חלקיה 
רלי כהן • אורית כחילה זהר • חנה לוינגסטון 

דבורה פלס • חני פרום • נטע רפאלי

שירת
נשים



אמרי פרל
מימי נערותו דרש וחקר אחר הרוח ובמסעו עבר תחנות רבות שאחת העיקריות בהן הייתה הדרך 
הרוחנית של השבטים האינדיאנים של צפון אמריקה. מאז ששב אל מסורת אבותיו מחפש דרכים 

חדשות להביע רוח ושורשים של מסורת עתיקה.
 אמרי כותב שירה, פרוזה והגות, הוא הקים עמותה לעידוד יצירה מקורית ברוח ישראל, ניהל את 
ההוצאה לאור של הרב אורי שרקי, ובימים אלו מלמד כתיבה השראתית בבית אורי צבי ושוקד על 

הוצאתו לאור של ספרו הראשון.

צילום: דור פזואלו

סדנת עומק יחודית וממוקדת שנועדה לפתח את היכולת לגלות את זרם ההשראה האין סופי.

בעזרת תרגילי כתיבה מקוריים נגלה דרכים לחדש, לדייק ולהעמיק את הכתיבה. נתחבר להשראה פנימית, 

נפתח כלים מעשיים לשחרור הכתיבה ממעצורים שונים ונרחיב את הגבולות מהם אנו כותבים בדרך כלל.

נשאב חכמה, ניסיון והשראה מגדולי המסורת ומיוצרים וכותבים נבחרים מרחבי העולם.

נושאים שנעסוק בהם:

❀ התבוננות פנימית בקסם הנוצר בתוכי בעת הכתיבה.

❀ הבחנה והסרה של מכשולים והפרעות בדרך לכתיבה אותנטית וזורמת.

❀ הקשר הרוחני והדיאלוג המתמיד בין הכותב לקורא.

הסדנה מתאימה לכל מי שרוצה לקדם את יכולות הכתיבה ולגלות ולחזק את הקול היחודי שלו.

סדנת כתיבה לפתיחת שערי ההשראה

לכתוב את האור
30.4 | 8 מפגשים ימי ג' | 18:30-21:30  | מפגש ראשון 

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.

צילום: אבישי פינקלשטיין

גלעד סליקטר
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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yehi@uzg-jlm.org | למשלוח עבודות

מואיז בן הראש / דע מניין ולאן

ֲאִני, מֹוִאיז ֵּבן ָהֹראׁש

ְיהּוִדי ָקָטן

ִמן ָהִעיר ַהֵּבינֹוִנית ֵתטּוֲאן

ֲאֶׁשר ִּבְצפֹון ָמרֹוקֹו

ָעִליִתי ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש 

ָלִעיר ָּבּה ִנְמָצא ַהֹּקֶדׁש

ְּכִמְצַות ָסִבי ַוֲאבֹות ֲאבֹוָתי

ַלֲעֹבד ֶאת ה׳ ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּבָטֳהָרה

 ְוָלֶזה ֲאִני חֹוֵתר

ְוֹלא  ְלָדָבר ַאֵחר.

חנה הורוביץ, הכביש הראשי בעמונה, שמן על בד, 2016



 אורי צבי גרינברג / מתוך שיר 'ִמֵּסֶפר ַהָּיִמים'. אורי צבי גרינברג. כל כתביו. כרך א. 

ט.

ִּדְמּדּוִמים ַּבּבֶֹקר, ִּדְמּדּוִמים ָּבֶעֶרב,

ְוָאנּו ָבֶאְמַצע. ַהִּמָּטה ָבֶאְמַצע.

ַהֻּׁשְלָחן ָּבֶאְמַצע. ַהְּמכֹוָנה ָבֶאְמַצע.

ְוַגם ָהאֹוְרלֹוִגין ָּבֶאְמַצע.

ָּכְך ִיְהיּו ִּדְמּדּוִמים ַּבּבֶֹקר, ָּבֶעֶרב,

ְוַהּכֹל ִיָּׁשֵאר ָּבֶאְמַצע, ָּבֶאְמַצע.

ַאְך ָאנּו ֹלא ִנְהֶיה ְּבאֹותֹו ָהֶאְמַצע.


