
יוני 2019 אייר-סיוון תשע"ט

הילה קרבלניקוב, אישה ושמשייה, 2012, מסקנטייפ וטפטים על קנווס 160*120
מתוך - 'יהי' - כתב עת פואטי-פוליטי המושק החודש
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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. 
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20 י"ז סיוון19 ט"ז סיוון

5 ב' סיוון 2 כ"ח אייר

13 י' סיוון12 ט' סיוון

6 ג' סיוון 4 א' סיוון

30 כ"ז סיוון

27 כ"ד סיוון26 כ"ג סיוון24 כ"א סיוון23 כ' סיוון 25 כ"ב סיוון

10 ז' סיוון

17 י"ד סיוון 16 י"ג סיוון

11 ח' סיוון

22 י"ט סיוון18 ט"ו סיוון

שבועות

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

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

 20:15-22:15 
חממת שירת נשים - מתכונת קיץ 

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

אצ"ג בשפה הרוסית

 20:15-22:15 חממת שירת נשים - 
מתכונת קיץ 

 10:00-12:00 להתעורר אל הסיפור: 
סדנת בוקר לכתיבת פרוזה

18:00-21:00 
דיון ארגוני השלום בישראל לנוכח 

דעיכת תוכנית שתי המדינות ביוזמת 
ארגון 'הבית'

 10:00-12:00 להתעורר אל הסיפור: 
סדנת בוקר לכתיבת פרוזה

20:30-22:00 
"מתוך בחירה": מופע שירת נשים של 

הדס דגול-שמרלינג

 10:00-12:00 להתעורר אל הסיפור: 
סדנת בוקר לכתיבת פרוזה

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

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

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

20:00-22:00 
"כותבים מקריאים" - ערב במה 

פתוחה

19:00 
השקה חגיגית של כתב העת 'יהי' - 

כתב עת פואטי-פוליטי
מבית אורי צבי

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

19:30-23:00 
בית המדרש 'דרישה'

 18:00-21:00 
 כיתת אמן

 19:00-22:00 
השקת ספר שירים מאת פליקס צ'צ'יק 

"ספר שירים חדש"

 21:00-22:30 
מופע שירה מדוברת - אשת אין איש

18:00-21:00 
כיתת אמן

 10:00-12:00 להתעורר אל הסיפור: 
סדנת בוקר לכתיבת פרוזה

 20:30-22:30 היידפארק ירושלמי: 
נאומים ירושלמים לקידום סובלנות על 

גבינות ויין.

18:00-21:00 
כיתת אמן

 19:00-22:00 השקת ספר פרוזה 
מאת דוד מרקיש "מהטמה" - רומן על 

החוקר מרקוס-וולף חבקין

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

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

מוצ"שחמישירביעישלישישניראשון

11:00-12:00 
מפגש כתיבה השראתי

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

מפגש סגור

פתוח לקהל הרחב, כניסה חופשית

פתוח לקהל הרחב בתשלום
בהרשמה מראש

9 ו' סיוון

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

אצ"ג בשפה הרוסית 

 20:15-22:15 חממת שירת נשים - 
מתכונת קיץ 



דור חדש - דיון חדש:
 דיון ארגוני השלום בישראל לנוכח דעיכת תוכנית שתי

 המדינות: מה לא עבד, למה זה לא עובד, ומה כן יכול לעבוד.  
מנחה: גב׳ קרולין שול שאטנר, אפרת.

יום א' | י"ג סיוון, 16.6.19 | 18:00-21:00
בית אורי צבי, רחוב יפו 34, ירושלים.

הכניסה חופשית

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

כותבים מקריאים:
 ערב במה פתוחה בנושא "גלגל הצלה" 

יום ד' | ט"ז סיון, 12.6.19
פתיחת דלתות: 20:00, תחילת מופע: 20:30

למעוניינים להקריא יש לשלוח חומרים עד ה-12.6.19 
hamichtava@uzg-jlm.org-ל

לספונטנים-המקרופון הפתוח בחצי השני של הערב-שלכם.
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yehee.co.il למהדורה המקוונת 

 יהי כתב עת פואטי־פוליטי הוא מגזין המשמש במה 

פעילה ליצירה העברית ופועל לפרסום יצירות שירה, 

ספרות ואמנות פוליטית. 
יום ה' | י' סיוון, 13.6.19 | 19:00
בית אורי צבי, יפו 34, ירושלים

אשת אין איש:
 מופע ספוקן וורד מאת רחלי יובל 

  מוצ"ש | י' סיוון, 22.6.19 

 פתיחת דלתות: 21:00, תחילת מופע: 21:30

 בית אורי צבי, יפו 34, ירושלים

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

 מסע של פרידה, אהבה ובדידות מנקודת מבטה של נוסעת בנפש. 

 רחלי יובל בתפקיד עצמה. צרי בריקנר על הפסנתר.

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

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

 מלא הומור, מלא חכמה, מלא רגש 
יום א' | כ"ז סיוון, 30.6.19 

20:30 פתיחת דלתות, 21:00 תחילת מופע
על בוזוקי גיטרה כלי הקשה ועוד: בעלה מרדכי צבי שמרלינג

שירה: הדס דגול שמרלינג
המופע לנשים

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

היידפארק ירושלמי:
 נאומים ירושלמים לקידום סובלנות 

 על גבינות ויין. 
יום א' | כ"ח אייר, 2.6.19 | 20:30

בית אורי צבי, יפו 34, ירושלים
כניסה חופשית

מוזיקה, שירה ומשוררים, LIVEART, וידיאו, אנימציה, ברכות.
רוחו של אורי צבי תשרה על כלנו, המון פואטיקה רדיקלית 

ותרבות לאומית עברית חדשה.
בואו בשלום, הבית פתוח לרווחה



יונתן ברג
יונתן ברג, פרסם שלושה ספרי שירה, שני רומנים וממואר. כתב בעבר במקור ראשון, מעריב, 
וואלה, ווינט ואתר ליבא. זוכה פרס עמיחי לשירה, פרס ראש הממשלה ופרס שרת התרבות 

ומלגת פרדס.  

בהנחיית יונתן ברג
8 מפגשים | ימי ראשון החל מ-2.6, כ"ח אייר | 10:00-12:00 

כיצד מעצבים דמויות וכיצד משלבים בין זמנים? איך כותבים את האני ואיך בונים עולם שלם ואמין? 
כיצד עושים תחקיר לסיפור וכיצד משלבים אותו בכתיבה? מהם הנקודות החשובות בכתיבת דיאלוג 

וכיצד ניתן להפוך את הקונקרטי ללירי?

ועד  בתוכנו  שקיימים  ורגעים  זיכרונות  ממחשבות,  החל  הפרוזה,  כתיבת  בעקבות  למסע  נצא  בסדנה 
המצאה ובנייה של עולם בדיוני שלם. נעבור דרך התחנות השונות של כתיבת פרוזה, ובעזרת תרגילים 

ומשוב נשכלל את היכולת לכתוב, להמציא, ולעניין את עצמנו ואת הקורא לאורך זמן.

הדס דגול שמרלינג
בתחום  מהמובילות  ויוצרת,  מוסיקאית  זמרת, 

היצירה הנשית היהודית.
מאסטרית לפיתוח קול, ומפתחת את שיטת לימוד 
השירה בקבוצות, הוציאה שני אלבומי סולו, פועלת 

ויוצרת בירושלים, בעלת תשובה ואם ל-4.

חממה ליצירה נשית יהודית במתכונת קיץ

בהנחיית הדס דגול שמרלינג
8 מפגשים | ימי שני החל מ-10.6, ז' סיוון | 20:15-22:15 

לאחר הצלחת חממת החורף בה עברנו תהליך ארוך ומפרה, נפתחת לבקשתכן חממת הקיץ.
במפגשים אישיים וקבוצתיים נעבוד על כתיבה, הלחנה וביצוע באווירה ביתית ומכילה.

שירת נשים
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דני שושן, גורלות, 1996, מתוך סדרת ״קורא בעצם״ )ידעוני(, 

קולמוס דיו על עצם פרה

צבי סלע

ַּבָעִלָיה ִלירּוָׁשַלִים, אֹו: ִּתְרׁשֹום, ֲאִני ְיהּוִדי.

ַּפַעם ִמְּזַמן, ְיהּוִדים

עֹוִלים ָהיּו ִלירּוָׁשַלִים

ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה

ּוְבָיָדם ִמְנָחה.

ָּבֶרֶגל ָעלּו, ְּבָכל ְׁשלֹוׁש ָהְרָגִלים

ּפֹוְסִעים ְלִאיָּטם ִּבְׁשִביֵלי ָהָאֶרץ ֶׁשָּׁשְקָטה

ַּתְחָּתם, ִמָּדן ּוִמְּתקֹוַע, ֲאָחִדים ַאף ִמָּצְרָעה

ַעל ָמה ִּדיְּברּו ֵּביֵניֶהם ְּבַדְרָּכם?

ִמן ַהְּסָתם ַּדּנּו ִּבְדָאָגה ִּבְמִחיֵרי ַהִּדּיּור

ַּבְּׁשֵפָלה, אֹו אּוַלי ַּבֲעִלַּית ְמִחיר ַהְּגִביָנה.

ֵלְך ֵּתַדע.

ֲאִני עֹוֶלה ַהּיֹום ִלירּוָׁשַלִים ְּבָמאְזָדה 6

ְׁשרּוָטה, ִלְבִדיַקת ַעְרמֹוִנית ֶׁשָעְבַתה

ְוָיִדי ֵריָקה, ַאְך ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני עֹוֶלה

ִלירּוָׁשַלִים, ָאִבי עֹוֶלה ִעָּמִדי

ֵזֶכר ַצִּדיִקים ִלְבָרָכה.

ֶיֶלד ָהִייִתי עֹוֵמד ְלִצּדֹו, ָאב ּוְבנֹו -

ָׁשם ְּבחּוְרבֹות ִמְנָזר נֹוֶטְרָדאם

מּול ְּגֵדרֹות ַהַּתִיל ָהָרם -

ְוהּוא ְּבֵעיַנִיים

ַּכלֹות ַמִּביט ְּבִעירֹו

ַהְׁשבּוָיה, ַמִּביט ְּבִעְצבֹו

ִּבְתִפיָּלה ְׁשתּוָקה -

ְּבִלי ַּדַעת ָהִייִתי ׁשֹוֶתה ְלַידֹו

ֶאת ֶהְמָית ִלּבֹו, ָאב ּוְבנֹו -

ַהִאם ַמֶּׁשהּו ְמֶהְמָית ִלִּבי

ָטמּון עֹוד ְּבִליּבֹו ֶׁשל ְּבִני,

ֶנְכּדֹו?

ֲאִני עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים

ְוָיִדי ֵריָקה

ַאְך ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ָּבא

ִלירּוָׁשַלִים, ָאִבי ָּבא ִאִּתי -

ִּתְרׁשֹום, ֲאִני ְיהּוִדי.



*

ָּכל ָהעֹוָלם ֹלא ְכַדאי ָלנּו ְּבֵאין ִזיו ִמְקָּדׁש ְירּוָׁשַלִים.

ִׁשְבִעים ֻאּמֹות - ִׁשְבִעים ֵאימֹות, ְּבֵאין ֶּכֶתר ְירּוָׁשַלִים.

ָׁשקּול ִׁשְקֵלנּו ְּבַהר ַהַּבִית ְּכֶנֶגד ָּכל ְזַהב ַּפְרַוִים.

ּוְבֵאינֹו-עֹוד ֶזה ִׁשְקֵלנּו ִהְננּו ֶאְביֹוֵני ְירּוָׁשַלִים.

ַּגם ָּכל ַיַהב ְּגאֹוֵננּו ֲהמֹון ַׁשֶּלֶכת ֱאֵלי ַמִים

ִּכי ָמה ֶעְרֵּכנּו ַבְלֻאִּמים ְּבִלי ְכבֹוד-ֵיׁשּות ְירּוָׁשַלִים.

ַאְׁשֵרי ַבר ַּדת ַהִּכּסּוִפים ָׁשַלח ִּדְמעֹו ִעם ָּכל ַמִים

ֶאל ֶאֶרץ ִּכְנרֹות ְוַיְרֵּדן ַעד ַמֲעלֹות ֶמֶלְך ְירּוָׁשַלִים.

ִעם ָּכל רּוַח-ַהּנֹוֶׁשֶבת ּוָבּה עֹוף ּפֹוֵרׁש ְּכָנַפִים

ֲאַבֵּטא ְׁשָמּה ְּכֵׁשם ֲהָוָיה: ְּבִרית ֵאׁש ְיהֹוְירּוָׁשַלִים.

יפה נוף משוש כל הארץ, עיר אלהינו, אלהים יכוננה
עד עולם סלה

אורי צבי גרינברג. כל כתביו. כרך יא


