
מצגת סיכום שנת פעילות ראשונה
בבית הסופרים

ב"תשפ



....לפני שנה בדיוק הסרנו את הלוט





? ומה הספקנו מאז



סדרת מפגשים עם סופרות ישראליות      –שיח סופרות 

–מפגשיםחמישהכוללת"סופרותשיח"המפגשיםסדרת

בספרותמובילותישראליותסופרותעם-לחודשאחד

פתוחהשיחהמתקיימתמפגשבכל.העכשוויתהישראלית

כתיבה,קריאה:כמומגווניםנושאיםעלסופרותשתיבין

בתוךיחסיםמערכות,זהות,בית,השראה,ועריכה

התקיימוכהעד.ושפהגוף,ונשיותאמהות,המשפחה

והםרחבקהלבנוכחותכאלהמפגשיםשניהסופריםבבית

למפגשבהתרגשותמצפיםכולנו.נפלאותלתגובותזכו

ובו,דצמברבאמצעהסופריםבביתשיתקיים,השלישי

.עדוגיאנפתלי-בןמיכלהסופרותישתתפו



צרויה שלו והילה בלום-מפגש ראשון





קודישסלין אסייג ומוריה דיין –מפגש שני 



משוחחות קודיש-סלין אסייג ומוריה דיין

חולין , במפגש הסופרות השני על חול וקודש

. ורליגיוזיות ועונות לשאלות הקהל



“

”

,  קודיש-ר מוריה דיין"ד, הסופרת והחוקרת: בתמונה למעלה
.  עם שלוש מהמשתתפות במפגש

קריאה מומחזת של קטעים מספריהן של סלין  : בתמונה מימין
. שבע-באר' הפרינגידי שחקניות תאטרון  -ומוריה על



המשתתפים  . בסיום כל מפגש מתקיימת מכירת ספרים

יכולים לרכוש את ספריהן של הסופרות שזה עתה פגשו 

.   ואף לזכות בהקדשה אישית וחתימת הסופרות



מפגש שלישי עם הסופרות   

נפתלי וגיא עד -מיכל בן





מפגש רביעי עם הסופרות  

.   לולו-ואילה בןקוגןריטה 





מפגש חמישי עם הסופרות 

.   עינהרתמר מרין וענת 













יום הוקרה לאזרחים ותיקים –בוקר של שירה ויצירה מקומית  

60שיתוף פעולה נפלא של בית הסופרים עם מרכז אפ 

שבע הוליד יום הוקרה לאזרחי  -ובית האמנים בבאר

ספוקןפתחנו את הבוקר במופע . הותיקיםשבע -באר

שעם צאתם , וורד של אמנים ואמניות מקומיים

ההתמודדות  : לפנסיה יוצרים וכותבים על חוויותיהם

זיכרונות הילדות , הגוף והנפש, הזיקנהעם 

אהבה ומערכות יחסים  , ואמאבית אבא , וההתבגרות

. אישיות-בין

ר פנינה  "בצהרי היום נהנו ותיקי העיר מהרצאה של ד

אלבין על נשיות ומגדר וצפו בתערוכת דמויות הנשים  

.  שאלבין יוצרת ומספרת את סיפורן



“

”



סיור ספרותי ואירוח בבית הסופרים 
למנהיגות צעירה                                 " מעוז"לחברי ארגון 

אחד משיתופי הפעולה החדשים של בית הסופרים הוא  

הארגון מטפח  מנהיגים צעירים  ". מעוז"עם ארגון 

וצעירות מאוכלוסיות שונות שפועלים לקידום החברה  

במסגרת שיתוף הפעולה  . הישראלית בתחומים שונים

שלנו עם הארגון קיימנו סיור ספרותי בבית הסופרים  

צעירים וצעירות וחשפנו אותם  20לקבוצה של כ 

לפעילויות הספרותיות והתרבותיות שמתקיימות  

. במקום



יגאל שוורץ ' סיור ספרותי ומפגש עם פרופ
לסטודנטים תושבי אופקים

• קבוצת הסטודנטים והסטודנטיות הגיעו לביקור 

בבית הסופרים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון  

במהלך הביקור הם  . בשלוחת מכון שכטר באופקים

נהנו מסיור בחלל בית הסופרים ולמדו על המבנה  

וגלגוליו ועל הפעילות הספרותית והתרבותית 

לאחר הסיור הם נפגשו  . המתקיימת בו מרגע פתיחתו

על ספרות  עימויגאל שוורץ ושוחחו ' עם פרופ

על מקומם וחשיבותם של הדרום ואנשיו  , ותרבות

בשיח התרבותי הישראלי וגם על שיתופי פעולה 

.  אפשריים



ערבי השקה לספרים חדשים







































ערבי השקה ליוצרות ויוצרים מקומיים

, אלכסנדרובבלה 
היא בוגרת סדנת הכתיבה של בית הסופרים , יוצרת מקומית

ב""תשפובימים אלה היא זכתה בפרס ברנשטיין לשנת 









ימי עיון 











סדנאות לכתיבת פרוזה ושירה



סדנאות לכתיבת פרוזה ושירה





סדנת קריאה על קריאה



בתים ישראליים בספרות ובקולנוע הישראלי-סדרת הרצאות



וורד עם נועה גורן                ספוקןערב 

לקראת סוף אוקטובר קיימנו ערב שירה מדוברת עם 

לחשוף את היתהמטרת הערב . נועה גורןהספוקןמשוררת 

אל בית הסופרים  . שבע והדרום  לבית הסופרים-צעירי באר

ספוקןהגיעו צעירים רבים אך גם בני גילים שונים ואמני 

במהלך הערב דיברה נועה  . אנר'מקומיים שמתעניינים בז

תהליך  , וורדהספוקןגורן עם הקהל על מקורותיו של 

דיקלמההיא , בנוסף. היצירה ומקורות ההשראה לכתיבתה

קטעים משיריה שעוסקים בחוויות המשותפות לה 

הטיול אחרי הצבא והבחירות  : ולצעירים רבים כגון

היחסים עם  , המשמעותיות בצומת מרכזי זה של החיים

נועה כבשה את הקהל  . ההורים ומערכות יחסים זוגיות

. והערב זכה להצלחה רבה





קונדהעם יונתן ספוקןערב 







סרטו של יאיר קדר–" ב יהושע"הפרק האחרון של א"
שבע ומפגש עם הבמאי -הקרנת בכורה בבאר





שבע-ספרות ופילוסופיה לילדי באר-" דרך רוח"שיתוף פעולה עם ארגון 



מיד לאחר החגים התחלנו בשיתוף פעולה עם ארגון  

שפועל למען הנחלת לימודי הרוח " דרך רוח"

במסגרת שיתוף הפעולה מגיעים  . לילדים ולנוער

תלמידי כיתות  30-לבית הסופרים מדי יום רביעי כ

. שבע-בבאר" מולדת"מבית הספר היסודי ' ה

בהדרכת מרצים מהמחלקה לספרות עברית  

גוריון הם קוראים טקסטים  -באוניברסיטת בן

משוחחים עליהם כותבים על חוויות  , ספרותיים

.  הקריאה שלהם ובעקבותיהן



"הגר"לשוני בשיתוף עם עמותת -ערב שירה דו





ערב שירה לכבוד נחמיה רפפורט•



ערב שירה לכבוד נחמיה רפפורט•



"באר שירה"ערב שירה מקומית בשיתוף עם 



שירה וסביבה בשיתוף עם שבועת האדמה –אקופואטיקהערב 





מפגש סיפור ותאטרון לילדים



מפגש עם הסופרת רונית חכם לילדים ולהורים



האשהבוקר ספרות ואמנות לכבוד יום 







• מפגשי שולחנות עגולים לגמלאי העיר לכבוד שבוע הספר–" שבע-סיפורי באר"





טקסים ופרסים



• טקס חלוקת פרס גרשון שקד





• הסוכנות היהודית, שבע-באר-שמעון-אירוח וסיור בבית הסופרים לחברי שותפות בני



• קרן אוזן ובכירי , אירוח וסיור מודרך בבית הסופרים עם המוסיקאי והסופר קובי אוז
התקשורת הישראלית



• -קיץ של יצירה מקומית

• בבית הסופרים2022אוגוסט -יולי



בנושא נחושתןיורה , שבע-יליד באר, מפגש עם המשורר

ופנטסיהריאליה



60אנסמבל אפ –וורד ספוקןמופע 







• גנאורערב שירה ומדע עם יבחר 





• גרינשפוןמפגש עם המשורר והמתרגם המקומי אליעזר 





ב בבית הסופרים"מארה" החלוץ"ביקור של טוני יאנג וארגון 



......וזוהי רק ההתחלה


