גלריה  10בבית מיכל מציגה:
מבטים | חנה נודלמן-פאוסט
אוצרת :כרמית בלומנזון

 | 23.11יום ד' | 20:30

 | 14.12יום ד' | 20:30

 | 28.12יום ד' | 20:30

רילוקיישן | יובל אביבי בשיחה עם איילת גונדר-גושן

היקשרויות עזות | מיכל בן-נפתלי ונטע הלפרין

הספר האדום | אורין מוריס בשיחה עם אסף ענברי

במשך עשור הגיעה הצלמת חנה נודלמן-פאוסט למפגשי
ערבי רביעי בבית מיכל ,ולכדה בעין רגישה את רגעי הקסם
שנוצרו בו בכל שבוע מחדש .תצלומיה משקפים את רוח בית
מיכל ,ושוזרים יחד אווירה ,אינטימיות ,אסתטיקה ואינטלקט,
המרכיבים שהופכים כל מפגש לאירוע ייחודי ששואב אליו
קהל נאמן כבר שנים רבות.
לכבוד יום הולדתו ה 35-של בית מיכל בחרנו להציג תערוכה
אחרת ומיוחדת ,המוקדשת לתצלומיה של חנה ,היקרה לבית
ולאנשיו ,והם יקרים לה.
ההדפסות לתערוכה באדיבות hp Indigo

מה אנחנו יודעים על ילדינו ,בני זוגנו,
והאנשים שסובבים אותנו ,מה אנחנו
מספרים לעצמנו ולמה אנחנו עיוורים?
שאלות אלו עולות בספרה החדש של
איילת גונדר-גושן ,על רקע חיי הישראלים
בארה"ב .יובל אביבי )'מה שכרוך'( ישוחח
איתה על פחדים הוריים ,זרות וקהילתיות,
חיי הישראלים שמחפשים את דרכם
בארה"ב ,ועל התקבלות ספריה בארץ
ובעולם.

"מלאכת מחשבת של כתיבה ,התבוננות
וחשיבה"" ,תיאור צלול ,נאמן וחף
מנוסטלגיה"" ,שיעור בכתיבת ממואר",
הם חלק מהסופרלטיבים שהורעפו על
הספר 'היקשרויות עזות' שכתבה
הסופרת האמריקאית הפמיניסטית
ויוויאן גורניק .בספרה מתארת גורניק את
שיטוטיה עם אמה ברחובות מנהטן,
דרכם היא נזכרת בתולדות מערכת
היחסים הסבוכה שלהן ,חוויות ילדותה
והשפעתם על הקשרים שיצרה בחייה.
נטע הלפרין תשוחח עם מיכל בן-נפתלי )'המורה'' ,בגד מאש',
'הקבוצה'( על היקשרויות עזות יותר ופחות בין אימהות
ובנותיהן ,ועל מערכות יחסים נוספות ,בספרה של גורניק כמו
גם בספריה שלה.

ספרו החדש של אסף ענברי עוקב אחר
השמאל
בתוך
הכוחות
מאבקי
הסוציאליסטי של ראשית המדינה דרך
סיפוריהם של יצחק טבנקין ,מאיר יערי
ומשה סנה .כדרכו מאתגר ענברי את
הגבול שבין פרוזה לתיעוד היסטורי,
ומוסיף נופך פואטי שנותן נקודת מבט
ייחודית על הדמויות ,ועל המיתוסים
שנקשרו בהן ובציונות.
אורין מוריס ישוחח עם ענברי על כתיבת
ספרות היסטורית ,על חירות אמנותית ,על אמת ושקר ,ועל
המיתוסים הגדולים של הציונות.

איילת גונדר-גושן היא מהסופרות הישראליות המצליחות
בעולם כיום ,ספריה תורגמו ל 19-שפות וחלקם עובדו למחזות
ודרמות טלויזיוניות .כלת פרס ספיר לספר ביכורים )(2012
ופרסים נוספים.
יובל אביבי עיתונאי ומבקר ספרות ,עורך ומגיש עם מיה סלע
את 'מה שכרוך' ,מגזין הספרות של 'כאן תרבות'.

 | 30.11יום ד' | 20:30
ספרות פנטזיה ישראלית | יואב בלום ,רותם ברוכין ,ליאת שחר
קשתן

יואב בלום הוא סופר ואיש תוכנה ,זוכה פרס רטרו-גפן ושני
פרסי לספרות פנטזיה ,האחרון על ספרו 'מה שאחרים חושבים
בי' .(2022) ,ספריו תורגמו ל 15-שפות.
רותם ברוכין היא סופרת ,מחזאית ותסריטאית ,ב 2022-יצא
לאור 'שומרי הערים' ,רומן הפנטזיה הראשון שלה .זכתה
בשבעה פרסי גפן על סיפוריה.
ליאת שחר קשתן היא יו"ר האגודה הישראלית למדע בדיוני
ולפנטזיה מזה כעשור.

 | 7.12יום ד' | 20:30
הספר הלא נכון | נועה מנהיים בשיחה עם נעה ידלין
עד כמה שינויים בתפיסה ובזהות העצמיים של בני זוג
משפיעים על מערכת היחסים שלהם? מתוך שאלה זו נע הרומן
החדש של נעה ידלין מהאישי לכללי ,ומעלה בכתיבה קולחת
ושנונה סוגיות רלוונטיות לחיים בישראל כאן ועכשיו .נועה
מנהיים ,עורכת הספר ,בשיחה עם נעה ידלין על כתיבה ,עריכה,
פמיניזם ,ספרות גבוהה ונמוכה ,וגם על בגידות ,הסתרות
והיררכיות תרבותיות.

 | 4.1יום ד' | 20:30
 | 21.12יום ד' | 19:30

סוגת הפנטזיה ,ובעיקר זו הספקולטיבית )עולם מציאותי
שנשזרים בו אלמנטים פנטסטיים( ,הולכת וצוברת מעריצים
בישראל .יואב בלום ורותם ברוכין ,מבכירי סופרי הפנטזיה
בישראל ,ישוחחו עם יו"ר האגודה הישראלית למדע בדיוני
ולפנטזיה ,ליאת שחר קשתן ,וידונו במקורות ההשראה שלהם,
בקהילות הכותבים והקוראים ,ובייחוד שבכתיבת פנטזיה
ישראלית וכיצד מתבטאת בכתיבתם.

שיח גלריה עם חנה נודלמן-פאוסט:
 | 11.12.22יום א' | בשעה  | 19:30הכניסה חופשית
נעילה :יום ד'28.12.22 ,
שעות פתיחת הגלריה:
א' ,ב' ,ג' ,ה' 19:00-16:00
ב' ד' 12:00-9:00
ד'  20:00-22:00ולפי תיאום מראש.

מיכל בן-נפתלי היא סופרת ,מסאית ,מתרגמת ועורכת .כלת
פרס ספיר לשנת  2016ופרס ויצ"ו האיטלקי על ספרה 'המורה'
ופרס היצירה לסופרים ומשוררים לשנת תשע"ז.
נטע הלפרין היא עיתונאית ומבקרת ספרות ב"הארץ".

אסף ענברי הוא סופר ישראלי ,זוכה פרס עגנון לאמנות
הפרוזה לשנת תשפ"א .ספריו הקודמים' ,הביתה' ו'הטנק',
עוסקים גם הם בסיפורים מתוך ההיסטוריה והאתוס הציוני.
אורין מוריס הוא סופר ,חוקר ומבקר ספרות ,ומנחה סדנאות
כתיבה ועיון.

בת האמן | ד"ר יעל שנקר בשיחה עם מרגריטה ויניב לינטון

שקרים ,שקרים ארורים ועובדות אלטרנטביות | דורון פישלר

נעה ידלין היא סופרת ,כלת פרס ספיר ופרס ראש הממשלה.
ספריה הקודמים 'בעלת הבית'' ,שטוקהולם' ו'אנשים כמונו' היו
לרבי מכר ,תורגמו לשפות זרות ועובדו לטלוויזיה ולתיאטרון.
נועה מנהיים היא עורכת ,מבקרת ומסאית וראש מחלקת ספרות
מקור בהוצאת 'כנרת-זמורה-דביר'.
ספרה 'הרשת התרבותית :מסות על מסעותיהם של רעיונות'
התפרסם בשנת .2019

אמת היא דבר חשוב ,אבל בעולם הפוסט-אמת ,צריך להכיר
בחשיבותו הרבה של השקר .איש הפודקאסטים דורון פישלר
)'המובן מאליו'' ,התשובה'( ,מספר על כמה מהשקרים
המבריקים ,החצופים או המדהימים ביותר בהיסטוריה .על
האנשים הדגולים והחשובים שמעולם לא היו קיימים ,שקרים
במפות שלכם ומתיחות ששינו את פני ההיסטוריה.
דורון פישלר הוא מבקר קולנוע ,כותב ומרצה ישראלי .מייסד
ועורך אתר הקולנוע העצמאי 'עין הדג' ,ומגיש ההסכתים
'המובן מאליו' ,ב'כאן'  -תאגיד השידור הישראלי ,ו'התשובה',
ברשת הפודקאסטים 'עושים היסטוריה'.

מיועד למבוגרים ולנוער מגיל  12ומעלה
שימו לב ,המפגש יתחיל בשעה 19:30

" 'בת האמן' הוא סרט מתעתע ,במובן
הטוב של המלה  ...סרט דוקומנטרי,
שעשייתו מעלה שאלות לגבי הגדרת
הז'אנר .דרמה אנושית נוגעת ללב,
יצירת אומנות במלא מובן המלה") .יעל
שוב" ,טיים אאוט"( .לאחר ניכור של
שנים ,מנסה מרגריטה לינטון ליצור
קשר עם אביה האמן שתערוכה גדולה
של ציוריו מוצגת במוזיאון תל-אביב,
ותוך כדי כך מפרקת ומרכיבה מחדש
את סיפור יחסיה עמו .לאחר ההקרנה ,ד"ר יעל שנקר תשוחח
עם בני הזוג על יצירת הסרט ,על נוכחות והיעדר בחיים ובייצוג
הקולנועי ,ועל השזירה והפרימה של הסיפור בתוך הז'אנר
הדוקומנטרי .הסרט 'בת האמן' )ישראל 60 ,דק' ,עברית עם
תרגום לאנגלית( זכה בפרס אופיר ובפרסים נוספים.

מרגריטה לינטון היא במאית ,עורכת ותסריטאית ,בוגרת ביה"ס
סם שפיגל' .בת האמן' הוא סרטה השלישי.
יניב לינטון הוא במאי וצלם קולנוע ,בוגר ביה"ס סם שפיגל.
ד"ר יעל שנקר מלמדת ,כותבת ,וחוקרת קולנוע תרבות
וספרות .חברת סגל המחלקה לאמנויות הקול והמסך במכללת
ספיר ,ובעלת טור קבוע על קולנוע במגזין 'פורטפוליו'.

 | 11.1יום ד' | 20:30
ביוטופ | ד"ר נטע בר-יוסף פז בשיחה עם אורלי קסטל-בלום
"אני סופרת ביוטופיסטית ",הגדירה את עצמה לא מזמן אורלי
קסטל-בלום .בספרה החדש היא מספקת התבוננות חדה
ואופיינית לה על פינת נדל"ן נחשקת ושלל הזהויות
המאכלסות אותה דרך עיניו של מר ז'וזף שימל ,פרנקופיל
שמסוגר בדירתו שבמרכז ההמולה התל־אביבית .רק מפגש עם
עולים חדשים מצרפת ,יוציא אותו מבועתו ויטלטל את עולמו.
נטע בר-יוסף פז תשוחח עם אורלי קסטל-בלום על ספרה
שיוצא לאור לאחר שש וחצי שנות כתיבה ,ושלושים שנה אחרי
'דולי סיטי'.
אורלי קסטל-בלום היא מהיוצרות הבולטות בספרות העברית
העכשווית .כלת פרס ספיר ) (2015על ספרה 'הרומן המצרי',
ופרסים רבים נוספים בארץ ובעולם.
ד"ר נטע בר-יוסף פז היא חוקרת ומרצה לספרות במכללת
סמינר הקיבוצים.

טבלת מפגשים נובמבר  - 2022ינואר 2023
נובמבר 2022
 | 23.11רילוקיישן | יובל אביבי בשיחה עם איילת גונדר-גושן
 | 30.11ספרות פנטזיה ישראלית | ליאת שחר קשתן בפאנל
עם יואב בלום ורותם ברוכין

דצמבר 2022
 | 07.12הספר לא נכון | נועה מנהיים בשיחה עם נעה ידלין
 | 14.12היקשרויות עזות | נטע הלפרין ומיכל בן-נפתלי
 | 21.12שקרים ,שקרים ארורים ועובדות אלטרנטיביות |
דורון פישלר ]בשעה [19:30
 | 28.12הספר האדום | אורין מוריס בשיחה עם אסף ענברי

ינואר 2023
 | 04.01בת האמן | הקרנת הסרט ושיחה בין ד"ר יעל שנקר
למרגריטה ויניב לינטון
 | 11.01ביוטופ | ד"ר נטע בר-יוסף פז בשיחה עם אורלי
קסטל-בלום
 | 18.01בין איור לטקסט | שיחה עם דוד פולונסקי
 | 25.01החזאית | ד"ר עפרי אילני בשיחה עם תמר וייס גבאי

בית מיכל ,רח' הגר"א  10רחובות
טל08-9467998 :
אתרwww.bet-michal.com :
מיילbetmichal.office@gmail.com :
בית מיכל | bet.michal

 | 18.1יום ד' | 20:30

ילדים ונוער

בין איור לטקסט | שיחה עם דוד פולונסקי
בימים אלו מוצגת במוזיאון תל-אביב
לאמנות תערוכת יחיד של המאייר דוד
פולונסקי ,בה מוצגים בין השאר איורים
מתוך הסרט 'ואלס עם באשיר' ,הרומן
הגרפי היפהפה 'היומן הגרפי של אנה
פרנק' ,ויצירות נוספות מכל טווח
עבודתו :עיצוב אנימציה ,רומנים גרפים,
איור ספרי ילדים ,איורים לעיתונות וגם
עיצוב תפאורות .בכולן ניכרת יכולתו
המיוחדת לשלב תובנות פסיכולוגיות
ורגשיות עמוקות עם קו איורי מדויק וגיוון סגנוני .פולונסקי,
מהמאיירים המוכרים והמצליחים בארץ ,יגיע לשיחה בבית מיכל
על מקורות ההשראה ותהליכי העבודה של יצירתו ,על איור
דיגיטלי ומסורתי ועל האומץ להתנסות בפרויקטים חדשים.
דוד פולונסקי הוא מאייר ומעצב .זכה בפרסים רבים ונחשבים
ברחבי העולם ,וביניהם שני פרסי אופיר על עיצוב אמנותי
)'ואלס עם באשיר' )' ,(2008אגדת חורבן' ) ,((2021פרס אנדרסן
לאיור ) ,(2012ושני פרסי מוזיאון ישראל לאיור ).(2008 ,2004

 | 25.1יום ד' | 20:30
החזאית | ד"ר עפרי אילני בשיחה עם תמר וייס גבאי
מאז צאתה לאור ,צברה הנובלה
'החזאית' עוד ועוד קוראים ,זיכתה את
תמר וייס גבאי בפרס ברנר לשנת ,2022
ומסמנת את העניין הגובר בספרות
שעוסקת במשבר האקלים והשלכותיו
על האדם וסביבתו .סיפורם של שלושה
בני משפחה בעיירה נידחת ,שבה יחסם
אל הטבע משקף את נופם הפנימי,
ובמקביל את הניסיון האנושי התמידי
לביית ולמסגר אותו.
ד"ר עפרי אילני בשיחה עם תמר וייס גבאי על ספרות שעוסקת
בשאלות של אקלים וסביבה ,על אנתרופוצנטריות ,על אחרות
אנושית וחייתית ,ועל המדבר והים.
תמר וייס גבאי היא סופרת ,עורכת ותסריטאית ,ומובילה
פרויקטים ספרותיים-חברתיים .מעורכות 'המוסך' ,כתב עת
מקוון לספרות ,וכלת פרס דבורה עומר לספרות ילדים.
'החזאית' הוא ספר הפרוזה השלישי שלה.

חמישי בחמש וחצי :תיאטרון-סיפור בבית מיכל
ד"ר עפרי אילני הוא היסטוריון ועיתונאי ,עורך מגזין 'הזמן הזה'
במכון ון ליר בירושלים ,וכותב את הטור 'תחת השמש' בעיתון
הארץ .ספרו 'אנחנו אנשים חדשים' יתפרסם בהוצאת בבל.

כרטיס למפגש₪ 40 :
כרטיסיית שמונה מפגשים₪ 280 :
להרשמה היכנסו לדף מפגשים  2022-23באתר
או סרקו את הברקוד
פרטים נוספים08-9467998 :
betmichal.office@gmail.com

איך בונים סיפור? | שי שבתאי

מדי יום חמישי ב 17:30-מגיעים אלינו מיטב מספרי הסיפורים
לשעת תיאטרון-סיפור לילדות ולילדים.
מתאים מגיל  3ומעלה
כרטיס | ₪ 30 :מלווה ₪ 10
כרטיסייה ל 8-הצגות₪ 210 :
סיפורים בין-ערביים
ספריית בית מיכל לילדים ולנוער היא ספרייה ייחודית מסוגה .יש
בה מגוון עשיר של ספרים שמתאימים לבנות ולבני  16-2שניתן
לשאול ,ומרחב ביתי שאפשר להשתרע בו ולקרוא .בימי שגרה
מתקיימות בה פעילויות רבות ,ובהם תיאטרון-סיפור שבועי,
סדנאות כתיבה ויצירה ,מפגשים עם סופרים ומאיירים ועוד.

סדנת למידה והתנסות בכתיבה עלילתית
ימי ב' |  10 | 21:30-19:30מפגשים | פתיחה23.1.23 :

שעות פתיחת הספרייה:
א' ב' ג' ה'  | 19:00-16:00ב' ד' 12:00-9:00

יש כל כך הרבה סיפורים :בפרוזה ,בדרמה ,בתיאטרון או
בקולנוע ,בעיתונות או ברשתות החברתיות ,המוני סיפורים
מתחרים על תשומת ליבנו וזמננו המוגבלים.
מהם המרכיבים ההכרחיים של סיפור טוב? מדוע ישנם כאלה
שיהפכו לנצחיים כמעט ,ואחרים שלא ישרדו אפילו שבועות
ספורים ,אפילו ימים?
בואו ללמוד לזהות ,לאבחן ,לאמץ וליצור סיפור טוב ,אפקטיבי
ומעניין.

סדנאות

שי שבתאי הוא מחזאי ,דרמטורג ,חוקר ומרצה לתיאטרון,
מומחה לתיאטרון קלאסי ,ומייסד פרויקט 'המחזאים' .לימד
ומלמד שנים רבות במיטב המוסדות ללימוד תיאטרון ודרמה,
אוהב לקרוא ,ליצור ,לכתוב ולספר סיפורים ,ואולי בעיקר
להרגיש שהמציאות היא בסך הכל סיפור.
עלות₪ 920 :
הרשמה בדף הסדנאות למבוגרים באתר

ביום שני האחרון של כל חודש ,במפלס התחתון של הבית,
מספרות ומספרי סיפורים יכשפו אותנו במעשיות ,אגדות,
וסיפורים לילדים גדולים.
המפגשים מיועדים לילדות ולילדים מגיל  7ומעלה.
כרטיס₪ 25 :

תוכנית מפגשים
נובמבר  - 2022ינואר 2023

הצגת חנוכה מיוחדת

יצירה בעקבות סיפור | סדנה שנתית ,טלי ול ואנדראה הרננדס
ימי ג' |  | 17:30-18:30כיתות ב'-ה'
דברים שקרו לי אתמול בדימיון | סדנת כתיבה עם יונתן יבין
 10מפגשים | ,ימי ד' |  | 16:30-18:00כיתות ד'-ו'
פתיחה11.1.23 :
שירה מדוברת | סדנת כתיבה וביצוע של שירה מדוברת )ספוקן
וורד( עם יואב טלמור
 10מפגשים | ימי א' |  | 19:00-21:00כיתות י'-י"ב
פתיחה11.1.23 :
שלג | סדנת חנוכה עם טלי ול ואנדראה האננדס
 5ימים ,יום שלישי  20.12ועד יום שני 8:00-13:00 | 26.12
כיתות א'-ה'

לפרטים ולהרשמה:
היכנסו לדף סדנאות לילדים ולנוער באתר
או סרקו את הברקוד

מעשה במתנה | ורד לבר ,תיאטרון טוליק
יום ה' |  | 22.12.22בשעה 17:30
מתאים לגיל  4ומעלה
כל כרטיס )כולל מלווה(₪ 45 :

לפירוט המפגשים והרשמה:
היכנסו לדף אירועים לילדים באתר בית מיכל
או סרקו את הברקוד

צילום :חנה נודלמן-פאוסט ,מתוך התערוכה 'מבטים'

