
יום רביעי 1/11/17 בשעה 20:30   
 מקווה שאני בפריים |  נטעלי בראון

מיכל בת-אדם היא במאית הקולנוע הראשונה והיחידה בישראל 
היוצרת בעקביות סרטים החל משנות השבעים ועד היום. הסרט 

הוא פורטרט רגשי ואסוציאטיבי של קולנוענית שהקדימה את זמנה, 
שחקנית יפהפייה ומצליחה שתבעה את זכותה לעבור לצד השני של 

המצלמה וספגה בשל כך ביקורות אכזריות.
"בראון, בריחוף מעודן בין טראומות ילדות, תשוקה, זוגיות, אמהות, 

הוויה נשית, זרות, נאמנות, התקבלות ודחייה, חמלה וזקנה, הופכת 
את הדיון בשאלה אם בת אדם היא במאית 'טובה' או 'גרועה' ללא 
רלוונטי ולא מעניין. היא מדברת לא רק בשם בת אדם, אלא בשם 
בנות האדם היוצרות כולן, כאשר היא מראה את החומרים שמהם 

נובעת יצירה, את האישיות המסוימת הנדרשת כדי לעמוד בה 
לאורך שנים ואת הקשיים הייחודיים שבהם נתקלת, גם היום, עדיין, 

אישה יוצרת". )שני ליטמן, "הארץ"(.
לאחר ההקרנה שיחה עם נטעלי בראון, במאית והמנהלת האמנותית 

של הפסטיבל לסרטי נשים ברחובות, זכרו לברכה.

יום רביעי 8/11/17 בשעה 20:30   
רגש לאומי באמנות | מרב ירושלמי

הרגש הלאומי, אותו רגש שהניע את משפחותינו להגיע לכאן, 
שמחבר אותנו לאחרות/ים שסביבנו, הוא רגש מלא עוצמה. בשנים 
האחרונות חזרו אמניות ואמנים לטפל בו אחרי שנים של הימנעות. 

מפגש המתבונן באמנות הלאומית נכון להיום, במה שהיא מציעה לנו 
כאזרחיות וכאזרחים ובאופן שבו מטפלת האמנות ברגש הזה כאן 

ובמקומות אחרים בעבר ובהווה.  כולל מפגש עם  העבודות של ג'רמי 
דלר האנגלי, ג'ואנה ושקונסלוש הפורטוגזית, גל ויינשטיין, אילנה 

סלמה אורתר ותמיר צדוק מישראל. מי שירצה יוכל להמשיך בשיחה 
בביקור משותף בתערוכתו החדשה של תמיר צדוק במוזאון תל אביב, 

העוסקת בלאומיות וברגש שהיא מעוררת. הביקור במוזאון יתקיים 
ביום שישי, 17 בנובמבר, בשעה 10:00.

מרב ירושלמי היא חוקרת אמנות עכשווית באוניברסיטת בן גוריון. 
היא מלמדת, מדריכה קבוצות וכותבת על המקומות שבהם אמנות 

עכשווית פוגשת אותנו כיחידים וכקהילות. 

יום רביעי 15/11/17 בשעה 20:30   
פגישות ופרידות | יהודית תמיר

הזמרת והיוצרת יהודית תמיר הוציאה עד היום שני אלבומי סולו, שיתפה 
פעולה באלבומים ובהופעות עם יהודה פוליקר, אהוד בנאי, שפי ישי 
וגליקרייה. בימים אלה היא חוזרת לבמה. מפגש של שיחה ומוזיקה. 

גיטרה, דרבוקה ושירה: ירון זוזוט.

יום רביעי 22/11/17 בשעה 20:30   
צ'סלב מילוש | הרב דניאל אפשטיין

"עכשיו אני חסר בית. זהו עונש הוגן. אבל אולי נולדתי כדי שאהיה לפה 
ל'אסירי העולם'?" אלה המילים שבהן מסיים צ'סלב מילוש, המשורר 

הפולני הגולה, את ספרו "הרוח השבויה". 
שירתו של מילוש וספרי הפרוזה שלו - רומנים, מסות וספרים 

אוטוביוגרפיים, נושאים כולם את חותם הגלות ואת השאיפה לחופש. 
האם אפשר להלל את העולם כשהוא נתון בידי משטרים עריצים? האם 

נגזר עלינו לבחור בין ייאוש לציניות? על פי המתרגם והפילוסוף הרב 
דניאל אפשטיין, זו השעה לשמוע את קולו הלירי והשפוי של מילוש.

יום רביעי 29/11/17 בשעה 20:30  
חצי סוגריים | פדרו גראס - עמית אולמן

הוא מוזיקאי, שחקן ומשורר, מחלוצי השירה המדוברת בישראל  
)מחזמר הראפ הבלשי "העיר הזאת", עיבוד הספוקן-וורד של מקבת, 

"תיכון מגשימים"( ובשנה האחרונה פדרו גראס, הוא עמית אולמן, ארז 
את הספוקן-וורד שלו בתוך אלבום מוזיקלי. "הדיבור הגועש שלו מעוגן 

במחשבה מקורית, בהומור, ברצון עז לחתוך את הבולשיט, ואולי הכי 
חשוב: בלב שנמצא במקום הנכון". )בן שלו, "הארץ"(. שיחה ומוזיקה. 

 

יום  רביעי 6/12/17 בשעה 20:30
להיות אבא | יסמין קיני 

אסנת טרבלסי הפיקה ויסמין קיני ביימה סדרה בת חמישה פרקים 
שטל פרידמן מוביל בפתיחות ובחינניות. "להיות אבא" ממחישה בעצם 

היותה את האבהות החדשה: גבריות נשית לכאורה שמתחברת 
לרגשות, שמכילה, ש"מדברת על זה". הקרנה של הפרק השלישי 

מתוך הסדרה, העוסק באהבה של אבא. אחרי ההקרנה מפגש עם 
הבמאית והיוזמת של הסדרה, יסמין קיני.

יום רביעי 20/12/17  בשעה 20:30   
הורות כמעשה ניסים  |  שי אור

"הפחד הוא שגורם לכל כך הרבה אבות ואמהות מופלאים שלא 
להקשיב לעצמם ולא להקשיב למה שילדם מבקש. הם מביטים 

למעלה והחוצה, במקום להביט למטה אל ילדם שפשוט נמצא שם 
בתוך החיים שלהם ופנימה, לתוכם, אל הידיעה האינטואיטיבית 
שלהם עצמם". שיחה עם שי אור, מנחה הורים ומחבר הספרים 

"הורות כמעשה ניסים" ו"בלי גבולות", על אמא-אבא-ילד, פחדים, 
אינטואיציה, קרבה ושיח רגשי.   

יום רביעי 27/12/17 בשעה 20:30 
הקיר |  מורן איפרגן

"הקיר" עוקב אחר תהליך "חורבן הבית" של  הבמאית דרך מערכות 
היחסים הטלפוניות שלה עם הנשים החשובות בחייה, ובו בזמן מתעד 

את המתרחש במקום שהוא הסמל הדתי והלאומי החזק בישראל, 
מקום אשר עולים אליו לרגל לחגוג ולבכות, ביום ובלילה, בימי חול 

וחג, ומביט בתהליכים הדתיים והלאומיים שעוברים על החברה 
הישראלית. דיוקן כפול של מקום ושל אישה, מפגש בין סאונד לתמונה, 
בין האישי לציבורי, בין אלוהים להיעדרו. זכה בפרס הסרט הטוב ביותר 

ב"דוקאביב". אחרי ההקרנה שיחה עם במאית הסרט, מורן איפרגן.

יום רביעי 3/1/18 בשעה 20:30 
בכל העולם אין די מקום לצרחה שלי  |  נעם פרתום  

"היכולת של פרתום לאחוז בלב בשצף קצף של שירתה ההיפרבולית, 
העולה על גדותיה, הבלתי ניתנת לעצירה; היכולת שלה להצביע 
על עיקר החוויה האנושית, להפיח חיים בכמיהה ובמכאוב וביצר 

ההרס והעונג המניעים אדם וחווה מאז ומעולם, ולעשות זאת בכלים 
האינטר-טקסטואליים, הפוסט-דיגיטליים, אלקטרו-קוק-היפ-

הופ-פורנו-סטרואידיים של דורה – היא יכולת ספרותית מן המעלה 
הראשונה". )ארז שווייצר, "הארץ"(.

 spoken- word נעם פרתום, משוררת, פרפורמרית, עיתונאית ואמנית
יוזמת  ה פואטיוב ,  בוגרת מסלול הכתיבה היוצרת באונ' ת"א, כיתת 
השירה של הליקון וב"ס למוזיקה רימון , לכבוד  הוצאת ספרה השני 

"ביחד-נס", שיחה ושירה עם המשורר אלכס בן ארי.

יום רביעי 10/1/18 בשעה 20:30 
גלבי  |   איריס אליה כהן 

שיחה עם איריס אליה כהן, משוררת וסופרת, זוכת פרס ראש 
הממשלה ליצירה לשנת 2015. ספריה: "מכתוב" )פרס שרת 

התרבות 2011, פרס ר"ג לספרות( "דושינקא" )מועמד לפרס ספיר, 
2013(, "שחרחורת", "שירה על הדרך", "גלבי" ו"פלא".

לוח אירועים נובמבר 2017 - פברואר 2018

קרב לב

גלריה 10 מציגה: 
  

רשומות   | מיכל אורגיל ושיראל ספרא

יומן ויזואלי, זיכרון של יום ושל רגע חולף, גשר בין מחשבות וחלומות, 
אירועים שקרו וכאלו שרק רצינו או קיווינו להם. רגש בר-חלוף או 

רגש עמוק, נוֵכח, שגורם ללב לפרפר מעט ולסעור. 
 

"רשומות", תערוכה הפוכה, מתחילה בקירות ריקים.
 

האמנים מיכל אורגיל ושיראל ספרא צוברים חומרים ויוצרים יצירות 
על פני משך הזמן, בהתייחסותם לבית מיכל כמקום המחבר אנשים, 

חוויות, פעילויות והתרגשויות. מדי שבוע הם יוסיפו, ישנו, יזיזו ויקימו 
תערוכה חיה, משתנה ומתפתחת. אירוע פתיחת התערוכה יתקיים 

לקראת סופה, בפברואר. 
 

אוצרת : כרמית בלומנזון

שעות פתיחת גלריה:
א', ב׳, ג', ה' 19:00-16:00

ב', ד' 12:00-9:00, ד‘ 22:00-20:00 ולפי תיאום מראש. 

יום רביעי 17/1/18 בשעה 20:30 
זיכוך הלב | זאב ארליך 

אייקידו הוא אמנות יפנית, דרך חיים, פילוסופיה מעשית ואימון פיזי, 
שמלמד כיצד להתמודד בדרכי שלום עם עימותים וכיצד לסגל אורח 
חיים אשר עוזר להימנע מהם. זאב ארליך למד אייקידו בקיוטו שביפן 
שבע שנים, ומאז הוא אמן ומורה לאייקידו מוערך וידוע בישראל. הוא 
מאמן מבוגרים וילדים מגיל חמש, ביניהם ילדים עם קשיים מוטוריים, 

חברתיים, תקשורתיים ואחרים. שיחה על דרכו של הלב והדרכים לזכך 
אותו בתרבות היפנית ועל השימוש בידע הזה לאמנות החיים בישראל.

יום רביעי 24/1/18 בשעה 20:30
 Duende Y Compas | יהודה )שוקי( שוויקי

כשהיה בן 20 נסע לראשונה לספרד כדי ללמוד גיטרה מהמאסטרו 
פאסקואל דה לורקה בחרס דה לה פרונטרה. מאז מופיע בשירה ונגינה 

על במות שונות בארץ ובחו"ל, וכיום הוא זמר הפלמנקו המוביל בארץ. 
פלמנקו ושיחה על מרחבים של רגש, קונפליקטים, תשוקה ולב פתוח.

יום רביעי 31/1/18 בשעה 20:30
האזרחית ג'יין ג'ייקובס )דוקאביב 2017( | מלי ברוך

הם התייחסו אליה כאל מי שמציעה תרופות סבתא כדי לפתור בעיה 
שמצריכה מנתח, אבל ג'יין ג'ייקובס ידעה משהו על החיים בעיר שאיש 

מעשרות הגברים מתכנני הערים ששלטו אז בשולחנות השרטוט 
ובבולדוזרים לא ידעו. היא שוטטה ברחובות וידעה שעיר היא יצור חי 

ונושם המורכב מאנשים, מרעש וממהומה, ואלה יוצרים אופי שאינו ניתן 
לתכנון ממבט על של אל, אלא רק ממבט אנושי בגובה העיניים והלב. 
הקרנת סרטו של מאט טירנאוור, 92 דקות. כהקדמה, שיחה עם מלי 

ברוך, אוצרת, מתרגמת, עוסקת בפיתוח פרקטיקות של חדשנות 
עירונית, "עשיית מקום")placemaking(  ובבניית מודלים של פעולה 

אמנותית תרבותית במרחב החיים האורבני. 

מיכל בת אדם ומשה מזרחי מתוך "מקווה שאני בפריים " צילום: נטעלי בראון

יהודית תמיר, צילום: אבי ולדמן

פדרו גראס, צילום: ארתור לנדה

נעם פרתום, צילום: מוטי קיקיון

יהודה 'שוקי' שוייקי צילום: נטשה שחנס

מתוך "הורות כמעשה ניסים" שי אור איור: תמר דברת

שיראל ספרא, אלוהים חבויה, 2016מיכל אורגיל, דפי יומן 01, 2016



יום רביעי 21/2/18 בשעה 20:30 
אחבק את הגוף הזה ואלין אותו לצידי | האחיות ג'משיד

האחיות עדן ושי-לי ג'משיד פועלות כהרכב מוזיקלי שבו עדן ג'משיד 
שרה ומנגנת בצ'לו ושי-לי ג'משיד שרה ומנגנת בגיטרה, בעיקר 

בלדות ובעיקר כאלו הנעות על הציר המשולש שבין פולק, אינדי ופופ.  
שיחה ומוזיקה.

ימי חמישי בין השעות 23:00-20:30
לב העיר |  מקום לנגן

אחת לחודש, בימי חמישי, בית מיכל יפתח השנה את החלל העליון, 
הבמה וההגברה לנגנים, מוזיקאים ואנשים שאוהבים לשיר, אשר 

מוזמנים לקחת את כלי הנגינה שלהם ופשוט לבוא לנגן ביחד. 
המפגש הראשון יוקדש לעלי מוהר, יוצר בעל לב, שנפטר ב-30 

בנובמבר 2006. בשיתוף צוות הג'אם החברתי. הכניסה חופשית 
תאריכי לב העיר: 30/11, 28/12, 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 31/5

ימי שישי בין השעות 14:00-12:30 
מדרש שירה |  אלכס בן ארי

בית מדרש לשירה עברית - מפגשים מעשיים הכוללים קריאה 
מדוקדקת וניתוח שיר עם המשורר אלכס בן ארי. 

תאריכי מדרש שירה: 24/11, 22/12, 19/1, 16/2, 23/3, 27/4, 
22/6 ,25/5

ימי שישי ושלישי 
צ'י קונג | אסף טנא

תרגול ולמידה של דרכים חדשות להניע את הגוף והנפש, חיזוק 
הקשר בין התנועה לנשימה והרחבת גבולות הגוף. התרגול מתקיים 

בימי שישי בין השעות 09:00-10:30 ובימי שלישי בין השעות -20:00
21:30. מנחה: אסף טנא. שיעור ניסיון חד פעמי: 40 ₪. כרטיסייה 

לשמונה מפגשים:360 ₪. 

סדנת  פרוזה | נעה ידלין
סדנה במובנה הקלאסי ביותר של המילה: מקום שכותבים בו, מקום 

שעובדים בו. בין השאלות שנעסוק בהן: איך הופכים את הדגדוג 
המרגיז באצבעות, את המשיכה למקלדת, לטקסט בעל ערך ספרותי 

של ממש? איך משלבים בין תיעוד לדמיון, בין זיכרון לבדיה? איך 
בוחרים נקודת מבט? מה הופך סיפור קטן לדרמה גדולה? האם יש 

סיפור גם בלי דרמה? איך גומרים סיפור? איך בונים התחלה? בסדנה 
ננסה להשיב על כל השאלות האלה ועל עוד רבות אחרות, בדרך 
היחידה שאני מכירה: לכתוב. התרגילים בסדנה נועדו, בין השאר, 

להזכיר לכותבים בה את הדבר החשוב ביותר: שעם כל הכבוד
לייסורי שחפת לאור העששית, כתיבה היא גם תענוג מאוד גדול.

נעה ידלין

נעה ידלין היא סופרת ומרצה לכתיבה יוצרת, כלת פרס ספיר 
לספרות לשנת 2013 .ספריה: "שטוקהולם" )כנרת זמורה-ביתן 

2016(, "בעלת הבית" )כנרת זמורה-ביתן, 2013(, "חיי מדף" )כנרת 
זמורה-ביתן, 2010 ( ו"שאלות קשות לאללה – אתם שואלים, אלוהים 

משיב" )חרגול/עם עובד, 2005(. סיפורים פרי עטה התפרסמו 
בכתבי עת ובאנתולוגיות ואף תורגמו לשפות זרות. מאמר פרי עטה, 

"הדיקטטורה של הרגש", נכלל בבחינת הבגרות בלשון ובהבעה 
לשנת תשע"ב. ידלין פרסמה טורים ומאמרים רבים בעיתונות והגישה 

פינות ברדיו ובטלוויזיה.

סדנת בוקר: אחת לשבועיים, בימי שלישי בשעה 10:00. נובמבר עד 
יוני. מפגש ראשון ב-7 בנובמבר.

סדנת ערב: אחת לשבועיים, בימי שני בשעה 20:00. נובמבר עד יוני. 
מפגש ראשון ב-30 באוקטובר.

ילדים

הספרייה בבית מיכל היא ספרייה ייחודית לילדים ולנוער, עשירה 
ומגוונת. יש בה ספרים לגילאים 16-2 שניתן לשאול ומרחב ביתי 

שניתן להשתרע בו ולקרוא.

בימי חמישי בשעה 17:30 מתקיים תיאטרון-סיפור 
לילדים מגיל 3 עד גיל 6.

במהלך שבוע הספר מתקיימות בבית פעילויות שונות המתאימות 
לגילאים שונים, כולל מפגשים עם כותבים, מאיירים ועוד.

במהלך חופשת הקיץ הספרייה מרחיבה את שעות הפעילות. 
הספרייה סגורה בערבי חג.

שעות פתיחת הספרייה: 
א, ב, ג, ה 19:00-16:00 

ב, ד 12:00-9:00

כרטיס למפגשים: 30 ש"ח | סטודנט/חייל/תלמיד 25 ש"ח 
מפגשי תיאטרון ומוזיקה: 40 ש"ח | סטודנט/חייל/תלמיד 30 ש"ח 

השתתפות במדרש שירה: 10 ש"ח 
מנוי כניסה לשמונה מפגשים בבית מיכל, הכולל מפגשי מוזיקה 

ותיאטרון: 240 ש"ח 

את התוכניות המפורטות לשנת הפעילות 2017/18 למבוגרים 
ולילדים ניתן למצוא באתר הבית, ואת התוכנייה ניתן לקבל בדואר. 

על מנת לקבל עדכונים לגבי הפעילות העדכנית בבית, כדאי 
להירשם עצמאית לרשימת התפוצה האלקטרונית של בית מיכל, 

באתר תחת "רשימת תפוצה" בתפריט העליון. 

מספר המקומות בבית מוגבל, לפיכך מומלץ מאוד להירשם לאירועים 
מראש, באמצעות המייל או בטלפון. 

להתראות :-(
דפנה מנור 

מנהלת אמנותית ועורכת התוכנייה

בית מיכל רחוב הגר"א 10 רחובות  
טל: 08-9467998 | פקס: 08-9462607

  www.bet-michal.com :אתר הבית
betmichal.office@gmail.com :מייל

     : בית מיכל

יום רביעי 7/2/18 בשעה 20:30 
 פגיעות  |  אורית גידלי 

לקראת הוצאת ספר שירה חדש וספר ילדים חדש של המשוררת 
אורית גידלי, שיחה על אהבה, פגיעות ושירה.

יום רביעי 14/2/18 בשעה 20:30  
עוד סיפור אחד ודי | ענת זלצר, תמי שם טוב, שלומית גרנות 

"שכבה אחר שכבה יוצקת 'עוד סיפור אחד ודי' לא רק את היסודות 
העובדתיים המרתקים והמחכימים של ספרות הילדים העברית 
)ביאליק, קיפניס, גולדברג ורבים אחרים(, ולא רק את הבחירות 

האמנותיות המעניינות שהיוצרים מפרטים בפנינו, אלא גם את 
החיוניות האוניברסלית שלה, את הקשר הבלתי פוסק שלה בין דור 

אחד לקודמו ולמשנהו. קשר מזין, מנחם, מחבק וגם תרפויטי". )עידו 
ישעיהו, "וואלה"(.

הקרנה של פרק מתוך הסדרה החדשה מבית היוצר של ענת זלצר 
ומודי בר און העוסק בחברות, ולאחריו שיחה עם יוצרת הסדרה ענת 
זלצר, סופרת הילדים תמי שם טוב ושלומית גרנות, מנהלת ספריית 

בית מיכל, על הקשר והקסם שבין ספרות-בדידות-הורות.   

תוכנית אירועים נובמבר 2017 – פברואר 2018

נועה ידלין, צילום: דניאל צ'צ'יק

האחיות ג'משיד, צילום: עוז ברק

מתוך הסדרה 'עוד סיפור אחד ודי ' -"איה פלוטו?" אייר: ארי רון

רביעי 1/11/17  20:30
מקווה שאני בפריים | נטע לי בראון

 
חמישי   8/11/17  20:30

רגש לאומי | מירב ירושלמי
 

רביעי  15/11/17  20:30
פגישות ופרידות | יהודית תמיר

 
רביעי  22/11/17  20:30

צ'סלב מילוש | הרב דניאל אפשטיין 
 

שישי 24/11/17  12:30 
מדרש שירה 

רביעי  29/11/17  20:30
חצי סוגריים | פדרו גראס

חמישי   30/11/17  20:30
לב העיר-מקום לנגן 

ג'אם עירוני מחווה לעלי מוהר

פברוארינוארדצמברנובמבר

רביעי 6/12/17 20:30
להיות אבא | יסמין קיני

רביעי 20/12/17  20:30
הורות כמעשה ניסים | שי אור

שישי  22/12/17  12:30 
מדרש שירה 

רביעי 27/12/17  20:30
קיר | מורן איפרגן

חמישי  28/12/17  20:30 
לב העיר-מקום לנגן 

רביעי  3/1/18  20:30
בכל העולם אין די מקום לצרחה שלי

 נועם פרתום
 

רביעי  10/1/18 20:30
פלא |  איריס אליה כהן

רביעי  17/1/18  20:30
זיכוך הלב | זאב ארליך

שישי  19/1/18  12:30  
מדרש שירה 

רביעי  24/1/18 20:30
   Duende y compass 

יהודה )שוקי( שוייקי 
 

חמישי  25/1/18 20:30 
לב העיר-מקום לנגן 

רביעי  31/1/18  20:30
האזרחית ג'יין ג'ייקובס | מלי ברוך

רביעי  7/2/18  20:30
 פגיעות | אורית גידלי

רביעי  14/2/18  20:30
עוד סיפור אחד ודי | ענת זלצר, 

תמי שם טוב, שלומית גרנות
 

שישי  16/2/18 12:30 
מדרש שירה 

רביעי  21/2/18  20:30
אחבק את הגוף הזה ואלין אותו לצידי 

אחיות ג'משיד

חמישי   22/2/18  20:30 
לב העיר-מקום לנגן 

מתוך "גלבי" איריס אליה כהן

לוח אירועים נובמבר 2017 - פברואר 2018

קרב לב


