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תכנית הכנס

מיקום מרחבי הלמידה
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16:15-16:00

17:30-16:30

התכנסות וחלוקה לקבוצות

קצר וקולע? 
מעגל לימוד וקריאה – סבב ראשון

קצר וקולע? 
מעגל לימוד וקריאה – סבב שני

הפסקה

תמצית הסיפור
 הסופר אתגר קרת בשיחה עם 

ד"ר דקל שי-שחורי

הספרייה הלאומית
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חדר הדרכה 

רב תכליתי

אוסף לאור

אוסף אדלשטיין
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קומת כניסה

קומת כניסה
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קומת כניסה

1

2
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מפת הספרייה

יעץ



ויסלבה שימבורסקה

ויסלבה שימבורסקה הייתה משוררת פולנייה, מסאית ומתרגמת, 
זוכת פרס נובל לספרות לשנת 1996. סגנונה של שימבורסקה מקורי 

ואיננו חלק מזרם כלשהו; הוא אינטלקטואלי אך ישיר ופשוט, רציני 
אך מלא הומור ומשחקיות.

שימבורסקה ידועה באנושיות וראיית המציאות באופן אמיתי 
וריאליסטי: שיריה מתארים רגעים פשוטים בחייהם של בני האדם, אך 

מתוך הבנה שאלו, אלו הם החיים. אף על פי שכתבה באחד משיריה 
)"אחדים אוהבים שירה"( כי רק שני אנשים מאלף אוהבים שירה, 

ספריה נמכרים בפולין בכמויות המתחרות עם כותבי פרוזה בולטים.

שירתה תורגמה לשפות אירופאיות רבות וכן לערבית, לעברית, 
ליפנית ולסינית. היא נפטרה בשנת 2012 בקרקוב. 



כתיבת קורות חיים

<
ויסלבה שימבורסקה, כתיבת קורות חיים 

מתוך: סוף והתחלה: מבחר שירים / ויסלבה שימבורסקה
בחר, תירגם מפולנית והקדים פתח דבר: רפי וייכרט.

הוצאת גוונים, 1996. 

ַמה ּנָחוּץ?

ה ׁשָ ּקָ נָחוּץ ִלְכּתֹב ּבַ

ים. וְּלָצֵרף לָּה קֹורֹות ַחיִּ

ים ר ְלאֶֹרְך ַהַחיִּ ְללֹא ֶקׁשֶ

ַעל ַהּקֹורֹות ִלְהיֹות ְקָצרֹות.

ים. ְמצוּת ָהֻעְבּדֹות וְּבִחיָרָתן ֶהְכֵרִחיִּ ּתִ

ְכתֹובֹות ֲהָמַרת נֹוִפים ּבִ

ִעים. ַתֲאִריִכים ְמֻקּבָ ְוִזְכרֹונֹות רֹוְפִפים ּבְ

ְלַבד, ּשׂוִּאין ּבִ ל ָהֲאָהבֹות ִלְרׁשֹם ֶאת ַהּנִ ִמּכָ

ּנֹוְלדוּ. לִָדים ַרק ֶאת ֵאּלֶה ׁשֶ וֵּמַהיְּ

יר. ה ַמּכִ ַאּתָ יר אֹוְתךָ ָחׁשוּב יֹוֵתר ִמּזֶה ׁשֶ ּכִ ּמַ ֶזה ׁשֶ

ה וְּלחוּץ לָָאֶרץ. ִמּדָ ִטיּוִּלים ַרק ּבְ

לֹא ַהּלָָמה. כוּת ְלָמה ַאְך ּבְ יְּ ּתַ ִהׁשְ

ּמוִּקים. לֹא ַהּנִ ַבח ּבְ ִציּוִּנים ְלׁשֶ

ְרּתָ ִעם ַעְצְמךָ ּבַ ִאּלוּ ֵמעֹולָם לֹא ּדִ תֹב ּכְ ּכְ

וְּכִאּלוּ ָעַקְפּתָ ַעְצְמךָ ֵמָרחֹוק.

לִָבים, ֲחתוִּלים ְוִצּפֳִרים, ִהְתַעּלֵם ִמּכְ

נֹות, ֲחֵבִרים ַוֲחלֹומֹות. רֹות נֹוׁשָ ַמְזּכָ

ְמִחיר ְולֹא ֶעֶרְך

ּכֹוֶתֶרת ְולֹא ּתֶֹכן.

ֵאלָיו הֹולְֵך ר ַהּנֲַעלִַים ְולֹא ַהיַַּעד ׁשֶ ִמְסּפַ

ה. ָאמוּר ִלְהיֹות ַאּתָ ֶזה ׁשֶ

לוּיָה. אֶֹזן ּגְ ְצלוּם ּבְ ְלָכְך יֵׁש ְלָצֵרף ּתַ

ָמע. ׁשְ ּנִ ֶ ּבֹון, לֹא ַמה ּשׁ ֶחׁשְ ַרק צוָּרָתּה ִנְלַקַחת ּבְ

ָמע? ׁשְ ַמה ּנִ

יָר. נֲַהַמת ְמכֹונֹות ַהּגֹוְרסֹות ֶאת ַהּנְ



שלושה סיפורים קצרצרים 

הסיפור הקצרצר משתייך לז'אנר הסיפורת המינימאלית, בו היצירה 
מתאפיינת בקיצור קיצוני אך עדיין מכילה עלילה ודמויות. סיפור 

קצרצר אינו חייב להיות במבנה אחיד, אך ישנן מספר צורות ידועות 
בסוגה זו – כמו סיפור בן 6 מילים, 280 הברות, 50 או 100 מילים. 

למרות, או בגלל קוצרו של הטקסט הוא לרוב יהיה דחוס בסמלים 
ומשמעויות.   

התלמוד בבלי המכונה גם הגמרא, הוא חיבור המסכם את הגותם של 
האמוראים – חכמים שחיו בין המאות ה-3 ל-5, בעיקר דרך פרשנותם 

על דברי החכמים שקדמו להם בתקופת המשנה. שפת התלמוד 
בעיקרה היא ארמית, והוא מחולק לשישה סדרים לפי נושאים שונים, 

ובכל סדר מספר מסכתות. התלמוד מכיל דברי הלכה – דיונים בהם 
מבקשים החכמים להבין כיצד צריך לנהוג, וכן דברי אגדה – סיפורים, 

שמטרתם לחזק רעיון הלכתי או הגותי. 'האגדתא', החלקים שאינם 
הלכתיים בתלמוד, מאופיינים בקיצור ותמצות, במוסר ההשכל 

הברור, ובסמליות רבה. 

חורחה לואיס בורחס היה סופר ארגנטינאי, אחד החשובים ביותר 
בתולדות הספרות של אמריקה הלטינית. בשנת 1941 יצא לאור ספרו 

גן השבילים המתפצלים, קובץ סיפורים קצרים הנושאים כולם את 
חותמו המיוחד – בדיון וצמצום. בורחס, אמן הסיפור הקצר, כתב גם 

שירה, מסות ותסריטים והיה מבקר ספרותי ומתרגם. 

ספריו הראשונים של אתגר קרת )צינורות, געגועי לקיסינג'ר( החלו 
להתפרסם בשנות ה-90, ומאז ועד היום הוא דמות מפתח בספרות 

הישראלית. הסגנון הייחודי שלו כולל בין היתר כתיבה בלשון פשוטה 
ויומיומית, שימוש מוגזם בסריאוטיפים וסמלים וויתור על עלילה 
לינארית לטובת הבדיון. השפעתו הרבה על ז'אנר הסיפור הקצר 

הפכה אותו לאחד הסופרים הישראליים המתורגמים ביותר - ספריו 
תורגמו ליותר מ-45 שפות, וחלק מסיפוריו עובדו לסרטים והצגות 

בישראל ובעולם. בנוסף לכתיבת סיפורים קרת פרסם גם ספרי 
קומיקס והוא כותב לטלויזיה, לתיאטרון ולקולנוע. 



 תלמוד בבלי
מסכת עירובין נ"ג, ב: 

אמר ר' יהושע בן חנניה: מימי לא נצחני אדם בדברים חוץ מאשה תינוק ותינוקת.

תינוק מאי ]מה[ היא? פעם אחת הייתי מהלך בדרך, וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים. 

ואמרתי לו: באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי: דרך זו קצרה וארוכה, ודרך זו ארוכה וקצרה. 

והלכתי בקצרה וארוכה. כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדיסין ולא ידעתי את 

השבילים העוברים דרכם העירה. חזרתי לאחורי. אמרתי לו: בני, הלא אמרת לי שדרך זו קצרה? 

 אמר לי: וכי לא אמרתי לך שהיא אף ארוכה? נשקתיו על ראשו, ואמרתי לו: אשריכם 

ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד קטנכם.

חורחה לואיס בורחס
על הדיוק במדע

באימפריה זו הגיעה אמנות כתיבת המפות למידת שלמות כזו, שמפתו של מחוז אחד השתרעה 

על פני עיר שלמה ואילו מפתה של האימפריה כולה – על פני המחוז כולו. ברבות הימים לא 

סיפקו עוד מפות ענק אלה את התושבים וועדות כותבי המפות החלו להכין את מפת האימפריה 

שגודלה כגודל האימפריה עצמה, והיא זהה עמה בכל נקודה ונקודה. הדורות הבאים היו 

אדוקים פחות במדע כתיבת-המפות, הם גרסו שמפה נרחבת זו היא מיותרת והפקידו אותה 

 לאכזריות השמש והחורף. במדבריות המערב שרדו כמה חורבות של המפה, שם שוכנים 

חיות-בר וקבצנים, בארץ כולה לא היו שרידים נוספים של מדע כתיבת-הארץ.

מתוך: גן השבילים המתפצלים, 
חורחה לואיס בורחס

הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1976

אתגר קרת
אסתמה

כשיש לך התקף אסטמה אין לך נשימה. כשאין לך נשימה קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי 

כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא הרבה, משהו בין שלוש לשש מילים. זה 

נותן לך כבוד למילה. אתה עובר בין ערמות המילים שעולות לך בראש. בוחר את הכי חשובות. 

 וגם הן עולות לך. לא כמו אנשים בריאים שמוציאים את כל המילים שהצטברו להם בראש 

כמו שמוציאים אשפה. כשמישהו בזמן התקף אומר "אני אוהב אותך" או "אני נורא אוהב 

 אותך" יש הבדל. הבדל של מילה. מילה זה המון, כי מילה יכולה להיות "לשבת", "ונטולין"

או אפילו "אמבולנס". 

מתוך: צנורות, אתגר קרת
הוצאת זמורה ביתן, 1992



בקיצור...









רוצים לקרוא עוד? בואו לבקר באתר הכנס!


