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תכנים וסדר יום: 

יום חמישי: 

14:00-14:30: לֵךְ לֵךְ לִַּמְדָּבר - ברוכים הבאים וברוכות הבאות! 

נתכנס בלובי המלון ונתכבד בכריכי בריאות מעולים, שתייה קלה וחמה. 

14:30-15:45: ִמָּדרֹום ִּתָּפַתח ַהְּכִתיָבה - התארגנות בחדרים ומנוחה. 

זמן חופשי לפרוק את המזוודה ואת טרדות השבוע החולף ולכוון תדר. סוף שבוע רגוע מתחיל עכשיו! 

16:00-17:30: נְַפִׁשי ְּבךָ ְּכמֹו ִסיָמנִּיָה - מפגש היכרות ופוטו-פואטיקה (כתיבה ע“פ תמונה) 

תרגיל היכרות וגיבוש ייחודי!  אנא הביא/י עמך תמונה או צילום של אירוע מכונן מעברך: זיכרון ילדות, 

הורות, סבתאות, חתונה, לידה, טיול גדול וכו'. 

18:00-19:30: ֲארּוַחת ַעְרִבית - תפריט צמחוני / טבעוני. 

20:00-21:30: הִאם ָאַרְזְּת לְַבד? כל ההתחלות קשות 

סדנה המתמקדת בהתנעת תהליכי כתיבה, דרכי התמודדות עם מחסומי כתיבה, וכל המכשולים הטכניים 

והנפשיים הנלווים לה. 

איך מתחילים לכתוב סיפור? טכניקות להפיכת הרעיונות בראש למילים ופסקאות על הדף. •

האם הסביבה שלך מותאמת? חשיבות המרחב הפיזי והרגשי של הכתיבה. •

אמאל׳ה זמן! איך נצליח לעמוד ביעדי הזמן ועדיין ליהנות מתהליך כתיבה משוחרר מלחצים? •

תרגיל ״התחלה חדשה״: התנסות בכתיבת התחלות לסיפורים מוכרים שלכם או של יוצרים אחרים. •



יום שישי: 

5:00-8:00: ֶׁשִּמיֶׁשהּו יְַקִׁשיב לַַּטל - זריחה מבעד לעדשה | סדנת צילום במכתש עם אירוס חיון 

נצא לטייל במכתש המרהיב יחד עם הצלמת והבלוגרית אירוס חיון. נלהטט בין השפה המילולית לשפה 

הויזואלית. נפגוש מבעד לעדשה נופי בראשית, מהייחודיים בעולם. נתבונן בדיוקן המדבר, בגוף 

המדבר, בצבעיו ובצורותיו. נחבר בין המרחב החיצוני לפנימי, הרגשי, וההיפך.  

בין נושאי הסדנה: 

משחקי אור וצל בצילום ובכתיבה. •

על הקשר הסימביוטי בין הדימוי למילה: איך עולם הדימויים נקשר בזירת התחושות הפנימיות? •

ואיך דימוי הופך למילה? 

אקופואטיקה: התבוננות וכתיבה על הטבע ומתוך הטבע. •

פוטו - פואטיקה: איך משתלבים הדימויים הויזואלים בשורות שירה מוכרות? מהם הכלים בהם •

אנחנו משתמשים כדי להקרין החוצה דימויים? איך נוצרות השתקפויות האדם בטבע והטבע באדם? 

אירוס חיון - חיה במצפה רמון עם שני ילדיה השובבים, גינת צמחי מרפא, חתולה נוירוטית ומצלמה. 

אירוס היא מנחת סדנאות צילום ומדריכת סיורי צילום במדבר בעלת ניסיון של למעלה מעשרים שנה.  

9:00-11:00: ארוחת בוקר - תפריט צמחוני / טבעוני. 

11:00-16:00: זמן חופשי לכתיבה, מנוחה ורוגע. 

16:00-17:00: הקראה וקבלת משוב 

למשתתפי/ות הריטריט תינתן הבמה לשתף בתכני הכתיבה עד כה, ולקבל משוב מובנה מהמנחה 

ומהקבוצה. 

18:00-19:00: ָׁשלֹום ֲעלֵיֶכם ַמלְָאִכי ֶעלְיֹון - קבלת שבת פואטית וארוחת ערב 

                                                            

20:00-21:15: לְָכל ַאַחת יֵׁש ְזכּות לֲַחלֹום - הרצאה 

הרצאה ייחודית ומפתיעה הכוללת הגשה תיאטרלית של שיריה של איריס אליה כהן, אנקדוטות 

משעשעות מאז הייתה ילדה שחלמה להיות סופרת, דרך סיפורים וחוויות משנות חיים כנערה וכאישה 

בוגרת, ועד מקורות השראתה ואמונתה העזה בכוחות הריפוי והתיקון הטמונים בספרות בכלל ובכתיבה 

בפרט. ההרצאה מלווה במצגת שקופיות דינאמית.  



יום שבת: 

08:00-09:45 : לֵב ָהֲעָרָבה - סדנת כתיבה וצילום בעקבות שירי טבע מוכרים יותר או פחות 

ֶסֶרט ֶטַבע/ מתוך 'שחרחורת' 

לֵב ָהֲעָרָבה 

וְָהעֹולָם ְּכִמנְָהגֹו; ָהֲאנָָפה 

ּכֹוֶמֶסת סֹוד ִּבְתנּוךְ ֲעֵצי ָהֵאֶׁשל 

ְּתנּוַעת ַּפְרְּפָרִאים עֹולָה ִמַּמְרּגְלֹות ָהָהר 

ְּבֶבֶטן ַהּנָָהר ַׁשלְוַת ָּדגִים 

ְּתֻכּלָה ּונְֵקַבת ַהַּבְרְּדלָס 

לֹוֶעֶסת 

עֶֹפר ַאּיָלִים ֲאֶׁשר נְִמנֵם 

ְּבתֹוךְ ִׂשְפֵתי ָהֵעֶׂשב. 

10:00-11:00: ַסְּפִרי לִי עֹוד - סדנת קופירייטינג: ניסוח כותרות אפקטיביות עם נעמה אביטל 

איך לכתוב כותרת מסקרנת ומניעה לפעולה? 

טקטיקות פסיכולוגיות שניתן (ורצוי) להשתמש בהן ליצירת כותרת אפקטיבית. 

דוגמאות וניתוח סיפור הצלחה של כותרות וסלוגנים בולטים במיוחד. 

*נעמה אביטל: קופירייטרית ומנהלת שיווק דיגיטלי, בעלת רקע מעולם הפרסום והסטארטאפ. 

11:00-12:00: ארוחת בראנצ‘ 

12:30-14:00: ַמיִם ֲאָדָמה רּוַח ְוֵאׁש 

נקרא ונבחן יצירות מוכרות וחדשות מתחומי הסיפורת והשירה העוסקות בארבעת היסודות: מים, אדמה, 

רוח ואש, ונמצא את השפעתם על הכתיבה שלנו.  

המשתתפים יקבלו ספרון אנתולוגית שירים רבת השראה. 

15:00-16:00: ִאְמִרי ָׁשלֹום - מילות סיכום, פרידה והתארגנות לנסיעה הביתה.


