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 31/12/10 תאריך

 

 ,נכבדי

 

מועמדותה של להגיש את  ני מתכבדתא" עיין ערך שירה"בשם חברי מערכת 

על עמיחי יהודה פרס ל" החוג לשוחרי שירה"ומיזם  שרית שץ המשוררת והעורכת

 . א"שנת תשעשירה עברית לל "מפעל חיים"

 

שיזמה ומפעילה שרית  ומקורי סוג חדשמ יזםמהוא  "החוג לשוחרי שירה"מיזם 

אתר מגוון  ביניהם, מעגלים של עשייה ספרמהמתקיים ברשת האינטרנט ומקיף , שץ

וכתב עת מקוון ,  מדף שירה מתורגמת, לשוחרי שירה ובו ספריית מצגות עשירה

  .המחולק לאלפי מנויים" עיין ערך שירה"לעניני שירה 

ה של השירה והייתה חלוצה מהפך בהרגלי הקריאה והכתיבשרית חוללה  בכך

כפי שהיא נעשית לנגד עינינו בשאר תחומי , ה למדיה הוירטואליתהתאמתב

היא הרחבה , של מהפך זה שרבים מאז למדו לחקותו תרחשותוה .התרבות

והגעה אל קהלים שלא היו , משמעותית של מעגלי ההשתתפות בעשייה הספרותית

ילותו של האתר ועד היום  שנות פע 5במשך  .נחשפים לשירה בשום דרך אחרת

 .המעונייןוהחומרים בו נגישים לכל , כניסות 190,000 -מ נרשמו למעלה
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 שרית שץ
 

ניצול , ולאב יליד פולין, מיתירושל –לאם ילידת הארץ  ,בירושלים, 1954שרית שץ נולדה בשנת 

עזבה את  18בגיל  .צורים-כילדת חוץ בקיבוץ עין10 גדלה מגיל , בשל קשיים במשפחה .שואה

שרתה , סיום הלימודיםלאחר  .ש ברזילי"הקיבוץ ולמדה בבית הספר לאחיות מוסמכות ע

 .ם בחיפה"בבית החולים רמב, כאחותאת שירותה הצבאי עשתה . ל כקצינה בשירות קבע"בצה

 (.26,23,19)בנות ובן  2שם נישאה וילדה , עברה לקיבוץ שריד 1983בשנת 

בית לחם , קיבוץ שריד)ניהלה שלוש מרפאות כפריות , במהלך עבודתה כאחות בריאות הקהילה

ביניהם פרס על , כאחות קבלה מספר פרסים על פועלה המקצועי(. עדשים-הגלילית ותל

 (.1996)אוניברסיטת תל אביב , ברגמן ופסורש פר"יצירתיות בסיעוד מטעם הקרן ע

ופרסמה מאמרים בתחום זה בספרות  כמו כן התמחתה בתחום הטיפול בהפרעות אכילה

כאשר נושא זה היה עדיין , הארץ מה הרצאות בכל רחבייז בתחום זה. המקצועית בארץ ובעולם

 .בחיתוליו בארץ

 .החלה לכתוב שירה אותה פרסמה בפורומים ואתרים שונים באינטרנט 2000בשנת 

אשר עבדה כאחות , שרית. לקתה במחלה חשוכת מרפא אשר רתקה אותה לביתה 2005בשנת 

עקבות ב. דתה בשל שבר בחוליהנאלצה להפסיק את עבו, שנה 30בבריאות הקהילה במשך 

גזלה ממנה את אורח החיים "לקתה במחלת הארכנואידיטיס אשר , השבר והניתוח אותו עברה

מצב זה הצריך ממנה לארגן את חייה מחדש תוך תהליך הסתגלות מורכב לאורח חיים . הקודם

 .של אדם נכה

, תח אט אטפשהת, מיזם החוג לשוחרי שירה. יזמה והקימה את החוג לשוחרי שירה, מאז חלתה

 .פך למקור משמעות וחוסן עבורה כשחייה מתמקדים סביב מיזם זהה

רוחנית וכיום מלווה ומדריכה -בודהיזם והתפתחות פסיכו דידקטי-אוטובאופן למדה שרית אף 

 .רוחנית-צמיחה והתפתחות פסיכו בביתה קבוצות קטנות של נשים בתהליכי
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 לשוחרי שירהמיזם החוג 

  . שנים 5-הוקם על ידי שרית שץ לפני כ "החוג לשוחרי שירה"מיזם 

בהתכוונות עמוקה ליצוק שרית  הקימה, כפי שיפורטו בהמשך, על כלל מרכיביו מיזםהאת 

 . כאשר הנתינה לגביה היא ביטוי יסודי במציאות חיים מורכבת, לחייה משמעות

, ניתן למצוא משמעות לחיים, במצבים כואבים וקשיםו, בכך הוכיחה לכולנו כי גם מתוך חולי

, חברות, מעגל חובק של אלפי מנויים מיזם זה יצר. לחולל שינוי ולתרום לכלל, להעניק, לפעול

האינטרנט " אוטוסטרדת"בהתייחס לעובדה ש .אוהבי שירה בארץ ובעולם חברים ובני נוער

לפי אנשים נחשפו עד היום לחומרים אנו מניחים שעשרות א, יוצרת מפגשים ישירים ועקיפים

 .שלא היו נחשפים אליו בשום צורה אחרת, של החוג לשוחרי שירה

תוך כדי כך חוללה שרית מהפך ששימש מופת לרבים ההולכים בעקבותיה בפתיחת אופקי 

החורגות אט אט מהמסגרת המסורתית של המילה , המדיה האינטרנטית לפני השירה והספרות

 . המודפסת בלבד

, הלך והתרחב בגבולות הארץ ולארצות רבות מעבר לים כמו צרפת, מיזם שהחל כיוזמה צנועהה

השינוי הוא עצום והוא . גרמניה ועוד, קנדה, ארצות הברית, אנגליה, ברזיל, ארגנטינה, פינלנד

הולכת כחלוץ וכמעניקת , שרית ביוזמתה ובשינוי אותו חוללה .עדיין הולך ומתהווה לנגד עינינו

 .ה לפנינוהשרא

ה כי ניתן להשיב לשירה מד בבסיסו של מיזם זה צמח מאהבת השירה ומן האמונועהחזון ה

זו המיועדת למבוגרים וזו המיועדת לילדים ולבני , הקלאסית והמודרנית, המקומית והעולמית

 . ולהעלותה גם אל רבדים שמחוץ למדפי הספריות, את קהליה ,נוער

 

הטכנולוגיה  בתחומיירה לקרום עור וגידים של יםשרמאפשימוש  הםשנעשה ב םהאמצעי

 . מחשבהישומי יו הדואר האלקטרוני, האינטרנט: קרי, תקשורת ההמונייםדרכי המודרנית ו

 הקהל הרחב להפצת אמנות השירה בקרבויעילים  בעלי עוצמהאמצעים אלה כי   נמצא

היא ,  כיום את השירה דעות קדומות אופפות למרבה הצער. חשיפתו לאמנות זואת  ומאפשרים

 .נכון שבעתיים לגבי כתבי העת העוסקים בשירההדבר . הפכה למצרך של קהל מצומצם בלבד

 

המיזם ופעילותו משוררים ויוצרים הכותבים לדפוס עם אלה הכותבים לאתרים הפגישו , כמו כן

 . ועם אחדים שמגירת שיריהם נחשפה לראשונה בחוג זה, ברשת האינטרנט

מתקיימת בחלל הוירטואלי ומחוצה לו והיא ניתנת לכל " החוג לשוחרי שירה" פעילות מיזם

  .ללא כל מטרות רווח, דורש כשירות בהתנדבות
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פעילות  הנה, פעילותו על כלל מרכיביו. המיזם מבוסס על טהרת הרצון הטוב ואהבת השירה

ירה ושל אלה חוג הולך ומתרחב של אוהבי ש/שאיפה ליצור מעגלחינוכית ובבסיסה -תרבותית

 .בקרב קוראי השפה העברית בארץ ובעולם ,ביופייה ובהדרה" לגעת"המעוניינים 

 

 משוררים במת

. שנערכו בקיבוץ שריד שבעמק יזרעאל הראשונית החלה במפגשים ייחודים יוזמהה

בני כל הזמנים , מן הארץ והעולם התכנסויות הללו נועדו ליצור מפגש עם שירי משורריםה

גשים אלה שמשו גם במה לכותבי שירה מכל רחבי הארץ אשר בקשו ליצור מפ .והתרבויות

שבה  נוצרו מתוך רצון ליצור סביבה חברתיתהמפגשים . דיאלוג עם קהל באמצעות כתיבתם

 כחלק להישמע כי שירה היא גם מוסיקה ולכן נכון לה גם מתוך הכרה, ייהנו אנשים משירה

 .בלתי נפרד ממהותה

 

 ספרית מצגות השירה

 ספריה זו כוללת. רית מצגות השירהאט אט ספ החלה להתגבש ולצמוח, מקביל לפעילות זוב

מדף ספרי  והיא מהווה לבוגרים ולבני נוער וילדים הארץ והעולם שירי משוררים מןכיום 

אותו בונה שרית , השמור באתר של החוג לשוחרי שירה "אינטראקטיבי - וירטואלי" שירה

  .בעצמה

 

עיצוב , המורכב מטקסט ,"ספר שירה"הנה מעין , (מצורפת דוגמא מודפסת) שירהכל מצגת 

 טורית אודי, דרך זו משלבת את המילה הכתובה עם חוויה ויזואלית. ותנועה מוסיקה, גרפי

 היוצרת בקורא חוויה רגשית הוליסטית, ותנועתית( באמצעות קריאת שירה ובאמצעות מוסיקה)

 . במפגשו עם השירה חזקה

 

דרך הפצתה של השירה באופן זה היא היכולת ליצור דיאלוג בין הטמון בסף ומשמעותי יתרון נו

על פי הניסיון . הדואר האלקטרונימכתבים דרך באמצעות , כותב השירים לבין קהל קוראיו

נמצא שדרך זו הנה דרך ייחודית ובשל אופי , שנותיו של החוג לשוחרי שירה 5שנצבר במהלך 

 . בין המשורר לבין קוראיו,  יח פורה ומתמשך על רצף הזמןש-היא יוצרת דו, המדיה

 

, של משוררים כמו נתן זך משיריהםשירה מקורית  לתכולהענפה והעשירה ספרית המצגות 

עודד , אברהם חלפי, זלדה, רחל, אלכסנדר פן, דן פגיס, יונה וולך, אבות ישורון, יהודה עמיחי

אשר , שפרה. ש, תרצה אתר, דליה רביקוביץ, רוןיפתח בן אה, טוביה ריבנר, דוד אבידן, פלד
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אסופה של , רחל חלפי, חמוטל בר יוסף, חדוה הרכבי, מאיר ויזלטיר, י יהורם בן מאיר'פיצ, רייך

 . ועוד אסופת שירי אהבה, שירי העקדה

 

 מדף שירה מתורגמת

 סילביה, ןם של וולט ויטמהובו משירימודרנית וקלסית  –מדף שירה מתורגמת מתרבויות שונות 

ויסלבה , אמילי דיקנסון, ובראן'ובראן חליל ג'ג, סירקה טורקה, ה פיסרניקראלחנד', פלאת

 אלזה לסקר,  שארל בודלר, פרננדו פסואה, נגווייארנסט המ, אן סקסטון, לורקה, שימבורסקה

 ,נזאר קאבני, קאוופיס, אנה אחמטובה, ברטולד ברכט, פבלו נרודה, ולדימיר מיאקובסקי, שילר

שירה , רלס בוקובסקי'צ, רימנוד קארבר, פול ורלן, סלב מילוש'צ, רומי, ת טאגורארבינדרנ

 .ועוד שירה יפנית, שירה אפריקנית, קוראנית

 

 מצגות שירי ילדיםמדף 

מחשב והטכנולוגיה המודרנית שומי היי. חשיבה מיוחדת מוקדשת למדף מצגות שירת הילדים

מטרה נוספת . שפת המחשב: קרי, צעות שפתםלילדים לפגוש את השירה באמ מאפשרים

 (אחים בוגרים, סבים וסבתות, הורים) בין מבוגרים מפגשבהתייחס לשירת ילדים הנה ליצור 

במיוחד בקרב ילדים צעירים שעדיין אינם קוראים וזקוקים , וילדים באמצעות שפת השירה

גיל הרך וכן הדים החל מילעם השירה  אמנותאת  מפגישהדרך זו  .למבוגר אשר יקריא בפניהם

 .עושרהמהשפה העברית הולכת ומתדלדלת מיופייה וש בה בעתשפתם תורמת להעשרת 

-תות החינוכיולשמש גם במסגר, החלו מצגות השירה של החוג לשוחרי שירה, עם הזמן

באמצעות מורים וגננות מכל , יסודיים ועל יסודיים גנים ובתי ספר –מוסדות החינוך ב, תולימודי

 .הארץ רחבי

שלומית , יהודה אטלס, שטקליס-מרים ילן, כולל משירי לאה גולדברגת הילדים רמדף ספרי שי

שירי המגילה מאת איציק , נורית זרחי, מיכל סנונית, סקיבקדיה מולודו, הלל. ע, אסיף-כהן

ר "ד, משלי קרילוב ,וקובסקי'של קורניי צ" תיקן הענק"ושירת ילדים מתורגמת כמו ה מענגר

 .משירי שר הטבעות של טולקין ועוד, שירי אימא אווזה, "שועל", מילן. א.א  ,סוס

 

המוקדש בכל חודש " משורר החודש"מדורים נוספים כמו " החוג לשוחרי שירה"של באתר 

אלה . המביא שירים מתוך ספר שירה של משורר נבחר "חדר קריאה"למשורר נבחר וכן 

 . מר נגיש בכל עתוהחו, מתאספים לאחר זמנם בארכיון המשוררים

 

 "משורר בקולו"מדף 

בו מובאים משוררים קוראים משיריהם ובהם גם " משורר בקולו"מדור ייחודי הוא המדור 

אנה , אן סקסטון', במדור זה כבר מתארחים סיליביה פלאת. הקלטות נדירות וכן סרטי וידאו
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פאול , דילן תומס, יוטאל. ס. ת, ייטס, ליאונרד כהן, רוברט פרוסט, לאה גולדברג, אחמטובה

 .פבלו נרודה ועוד, "פוגת מוות"צלאן קורא את 

 .you tube-עם הזמן התרחבה פעילות החוג לשוחרי שירה גם ל

 

 "עיין ערך שירה"מקוון העת הכתב 

,  במהלך הזמן ועם התרחבות ספרית המנויים של מיזם החוג לשוחרי שירה לכדי אלפי מנויים

, 2006, עריכה והגהה וכך נולד בדצמבר, בכתיבה, פים לעשייהסחפה עמה שרית חברים נוס

אותו ערכה שרית " עיין ערך שירה"כתב העת . לענייני שירה, כתב העת המקוון הראשון מסוגו

גיליונות מיוחדים שעסקו בנושא לבנוסף , גיליונות 35ם והוציא עד הי( ראה גיליונות לדוגמא)

הגיליונות השוטפים (. לפסטיבל השירה במטולה, דר פןלאלכסנ, לפושקין שהוקדשגיליון )אחד 

 מאמרים ומסות בנושא, שירה מתורגמת, שירה עברית כוללים, מידי חודש בחודשו שיוצאים

כל גיליון . ספרים חדשיםבאירועי ספרות וב פרסומים שעסקו כן כמו .וכן תרגומי שירה, שירה

 .עמודים בממוצע 50-כלל כ

 

ו תרגומים לעברית של  ליונות הופיעיגה 36-ב. שירה מתורגמתתשומת לב מיוחדת ניתנה ל

, יפנית, יידיש, טורקית, הונגרית, גרמנית, אנגלית, איטלקית)שפות  15-שירים ב  200-קרוב ל

" תרגוםעיין ערך "במדור , (נית ורוסיתרומ, קוריאנית, צרפתית, פינית, פולנית, ערבית, לטינית

  .שיועד לשירה מתורגמת

 

  "נדודי שירה"לבני נוער המקוון  עת הכתב 

בכתב עת זה פורסמו שירים של בני ". נדודי שירה"החוג לשוחרי שירה הוציא כתב עת ושמו 

 .אשר פנו ושלחו מיוזמתם מיצירותיהם אל מערכת החוג לשוחרי שירה, נוער

 .כתב עת זה עורר הדים רבים .שירים אלה קובצו בגיליון אחד והופצו ברחבי האינטרנט

 

הרי שהם , מאחר ומרחבי האינטרנט הם ללא תשלום. י הנוער אינם משקיעים היום בספריםבנ

 .העתיד מכתיב כי אנחנו צריכים להגיע אליהם ולא הם אלינו. נמצאים בחלל הוירטואלי

 

רואה חשיבות רבה בעידודם של כותבים ששירתם טרם התפרסמה " החוג לשוחרי שירה"

, על כן כלל מפעל מצגות השירה. מיים לקהל אוהבי השירהבאמצעות ספרים ולפיכך הם אנוני

בדרך כלל מסיבות )אשר מסיבות שונות טרם הוציאו ספרי שירה , הצגת משוררים חדשים

משום שכדאי להם , וגם כי הוצאות הספרים דוחות את המשוררים שטרם התפרסמו, כלכליות

ך שירתם ראויה להופיע א (להוציא חומרים של משוררים ותיקים שהשיווק שלהם מובטח

 .ברבים
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עורכת כתב העת דיאלוג ישיר עם קהל ניהלה , באמצעות כתב העת והדואר האלקטרוני

קוראים "פורסמו במדור מקצתם ו במערכתמכתבים שנתקבלו  בהתייחסה לאלפיהקוראים 

 ".כותבים

לשוחרי  באתר של החוג" עיין ערך שירה"מצויים ושמורים גיליונות כתב העת , כמו המצגות

 .גם אם איננו מנוי בספרית החוג לשוחרי שירה, שירה והם נגישים לכל דורש

 

 :לסיכום

 ."חוג שוחרי שירה"קת פרס עמיחי על מפעל חיים לשרית שץ ולנלב על הע בחוםהנני ממליצה 

הוא . הנו מיזם ייחודי ומקורי שאיננו תלוי בזמן ובמקום, על כלל מרכיביו והשלכותיו מיזם זה

. לחזונו ולצרכיו את הטכנולוגיה המודרנית וערוצי תקשורת יעילים ונגישים לכל דורש רותם

מהותו מושתתת על אהבת השירה ותפיסתה כאמנות נצחית שלא עבר זמנה וככזו הנותנת ביטוי 

ולפיכך מדברת אל אותם , רב עוצמה לרבדים העמוקים של תרבות השפה והנשמה האנושית

 .רבדים בקרב קהל קוראיה

 

 ,בברכה

 משוררת –נילי דגן 

 7נעמה 

 4015. ד.ת

 88000, אילת

 

 057-7440052. טל

 054-4494501. טל
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 חוות דעת נוספות

 על מיזם החוג לשוחרי שירה חוות דעת אחדות הנני מצרפת, ברשותכם

 

 ,נכבדיי

 . התקשיתי בעריכת טקסטים כתובים, כלקוי למידה, משך שנים

 .בעיקר שירה, צתי ממצב מביך זה והתחלתי לכתובבעזרת המחשב נחל

במכתב קצר . זיכתה אותי במקום הראשון בשירה, בהיותה שופטת בתחרות כתיבה, שרית

 .רגע שלא אשכח כל ימי חיי. כינתה אותי משורר, שכתבה אז אלי

להירתם לסיוע בעריכת כתב , להשתתף בחוג, העידוד שקיבלתי ממנה גרם לי להמשיך בכתיבה

 . את ספר שירי הראשון, 70בגיל , ולהוציא לאור לפני כמה חודשים, "עיין ערך שירה"ת הע

כשרונה לחשוף את היכולת , אם ישנו צורך בדוגמה ליכולת המופלאה של חברתי שרית

 .אני הדוגמה – כדי שתהיה לחלק מנחלת הציבור,  האישית

כי ראויה שרית לפרס עמיחי אין לי ספק , אם ישנה חשיבות להפצת שירה עברית ומתורגמת

 . שאתם אמורים להעניק

 

 בכבוד רב

 משורר – דודי בן עמי

 

 ועדת השיפוט של פרס עמיחי לשירה עברית: אל

 

 ".חוג שוחרי שירה"הנני להמליץ בכל לב על מתן פרס עמיחי על מפעל חיים לשרית שץ ול

, צרים מוכרים וצעיריםחרף מחלתה הכרונית הקשה יזמה שרית שץ את הקמת החוג המפגיש יו

הקימה שרית שץ את אתר השירה המקוון הראשון בישראל וערכה , בנוסף. מבוגרים ובני נוער

היא בנתה ספרייה , כמו כן; "עיין ערך שירה"העת האינטרנטי -גיליונות של כתב 35עד כה 

-בפעילות תרבותית. העת והמצגות מגיעים לאלפי קוראים-כתב. עשירה של מצגות שירה

מקרבת את , ל"ספרותית של יהודה עמיחי ז-ינוכית זו ממשיכה שרית שץ את מורשתו השיריתח

 .המקוון-הופכת אותה לנגישה בכלים של העידן האינטרנטי, השירה לאנשים רבים ויתרה מזו

. קץ חרף התנאים הקשים בהם היא מצויה-פועלה זה נעשה מתוך אהבת השירה ובמסירות אין

 .ון להמליץ עליה לקבלת הפרסעל כן הנני רואה לנכ

 

 ,בברכה

 מתרגם ועורך, משורר –עודד פלד 
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במהלך השנים נחשפתי לספריית המצגות . שרית שץ ידועה לי מתוך פועלה האמנותי והמקצועי

והתרשמתי עמוקות מרוחב היריעה , "עיין ערך שירה"ולגיליונות " החוג לשוחרי שירה"של 

כישרונה בא לידי ביטוי לא רק . טיפול בשירה ובמשורריםמהמסירות המתמדת ב, הנפרשת בהם

שהופך כל מצגת ליצירה , אלא בעיקר בפירוש האסתטי והדרמטי האישי שלה, בהעברת המסר

הפכו , לבד מהיותם כלי להפצת השירה, "עיין ערך שירה"גיליונות כתב העת . חדשה ומורכבת

 . ידיזה מכבר לתעודות בעלות ערך היסטורי וכלי למחקר עת

בלי ספק שרית שץ היא דמות בולטת וייחודית בתחום הפצת השירה העברית והמתורגמת 

 . באמצעות כלי התקשורת העדכניים

 . אני ממליץ עליה בחום

 

 בברכה

 שחקן ובמאי –אמיר אוריין 

 תיאטרון החדר

 1985: נוסד. יוצר בתחום אירוע אמנותי-לימוד ויישום של התנהגות אדם, מחקר

 

 

 

 ברי וועדת פרס יהודה עמיחיח:אל

 

 נכבדי שלום

לפרס  יםכעל מועמד" החוג לשוחרי שירה"ומיזם שרית שץ '  הרשו לי בזאת להמליץ על גב

 .יהודה עמיחי

מהווה תרומה ייחודית  , מפעל שהוקם והונע על ידי שרית שץ, "החוג לשוחרי שירה" מפעל

 .בת רביםרבת ערך להפצתה והרמת  קרנה של השירה העברית בשער 

מפעלה של , בעידן האינטרנטי  בו שירה כתובה  הולכת  ונדחקת וספרי  שירה נאלמים ונעלמים

אינו מתגדר  , "החוג לשוחרי שירה"מיזם . שרית מהווה  אוצר  ספרותי מהמעלה הראשונה 

במה פתוחה ושער , לכן, משמש החוג אתר. סוגת שירה צרה או גיל הכותבים, בחבורה מסוימת

החדשנות , אבני הבוחן היחידות אשר צורפות את הכתוב הן האיכות. בואו  גלויים ונעלמיםבו  י

קשה לומר  מלים חמות אלו על רבות מהבמות הספרותיות  ובמיוחד אודות . והמקוריות

.ההתייחסות לשירה  של יוצרים עלומי שם  ונעדרי קשרים  

מגלה עולם עשיר ופתוח הן של שירה  ,"עיין ערך שירה" כתב העת אפילו עיון חפוז בגיליונות

נגישות האתר לבני נוער . והן של מחקר הפונה אל  ציבור רחב ללא  ויתור על איכות וחדשנות



11 
 

היא מדהימה ומי שמפרסם בבמה זו  מופתע מהחשיפה ובמיוחד  , באשר הםולשוחרי שירה 

 .של בני נוער תםמתגוב

הוא פשוט  ררים ידועים ועלומים כאחדשל שרית אודות משוהמופלאות  מפעל מצגות השירה

 .לו הייתי מורה לספרות  הייתי  מתנפל על מעין שופע זה  כעל מוצא שלל רב. אוצר

כך התוודעתי בעצמי ליוצרים מעולים שאינם  מתגודדים בראש חוצות וחידשתי היכרות עם 

 .משוררים ידועים ואהובים

 בעים  מהערכתי העצומה  למפעלהאציין שמעולם לא נפגשתי עם המועמדת וכל קשרי נו

 .ומפרסום רשימה שלי באתר

 בברכה נאמנה

 

 אמוץ דפני' פרופ

 החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

 אוניברסיטת חיפה

 חיפה

 

 

 

אני ממליצה על המשוררת והאמנית שרית שץ לפרס יהודה עמיחי על מפעל חיים בתחום 

 . השירה

ברמתו ובהרכבו שעוסק כולו טרנטי יחיד במינו ומיוחד כתב עת אינ עורכת ומפיקהשרית שץ 

יתה יביא לפרסומם של שירי משוררים ידועים בצד משוררים שבמה זו הכתב עת זה מ.  בשירה

 . להם החשיפה הראשונה

, הנו במה מכובדתליון יוכל ג, השירים לאחר עריכה ומיון קפדנייםביאה את שרית שץ מ

 . נוייהמקצועית ומכבדת את עושיה ואת מ

. העוסקים בשירהליון של כתב העת יהיו מאמרים מאירי עיניים ישרית כי בכל ג דואגתכמו כן 

 . בפילוסופיה של השירה או בהארה של צד כזה או אחר בכתובים, בניתוח או בתיאור

, הפך להיות במה מרכזית לכל מי שביקש לקבל תמונה אמיתית'' עיין ערך שירה''כת העת 

מושפעת מזרמים ומגמות הצומחים חדשות לבקרים ומתיימרים להיות  שאינה מוטה או

בכתב העת הזה אותו משב רוח החסר כל כך בעולמנו  יש . טאונים לרוח הזמן בשירהיב

טוי יונותן ב, מבחין בין שירה לבין כתיבה המתיימרת להיות שירה, נקי מקלישאות. התרבותי

 .לקשת הצבעונית של משוררים 

רב כל מנויי החוג ה לערוך מצגות שירה מקסימות אותן היא מפיצה בקשרית שץ ממשיכ

, בלווי איורים, להביא את השירה, ויתעכשו, המצגות האלה הן דרך מודרנית. ''לשוחרי שירה
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אל אוהבי  -או שרית עצמה  ת מוסיקה או קריאת טקסטים על ידי המשוררילעתים אף בלווי

 . השירה

בשל עשייתה להפצת  הכרה והערכהוהיא ראויה ל, צנונוף ארשרית שץ היא תופעה ייחודית ב

 . ואין כמו פרס יהודה עמיחי למפעל חיים למטרה זו, השירה

 

 ,בכבוד רב

 דולב–דליה יאירי 

 . תונאיתיע, בעבר שדרנית קול ישראל

 משוררת

 

 

מהעיתונים המקוונים לשירה  וכן מכינה  שרית שץשירה שהמצגות נמנית על הנהנים מאני 

.שבעריכתה  

.לפרס מתוך הערכה כנה אני ממליצה עליה כעל מועמדת  

 

 בברכה

 סופרת, ר דורית זילברמן"ד 

 

 

 

 
 ולמדוריו השונים" החוג לשוחרי שירה"קישורים לאתר מיזם מצורפים 

  "החוג לשוחרי שירה עם שרית"אתר 

 "עיין ערך שירה"גיליונות 

 שירה מקורית –ספריית המצגות 

 שירה מתורגמת –ספריית המצגות 

 

 

 :בים בארבעה עותקים זהיםכמו כן מצורפים בכתו

 בעריכת שרית שץ" עיין ערך שירה"ארבעה גיליונות מודפסים של 

 סלב מילוש בתרגום דוד ויינפלד'מצגת מודפסת משירי צ

 זה יליון גמשיריה של שרית שץ בסופו של מבחר 

 

http://www.saritpoetry.co.il/
http://saritpoetry.co.il/yarchon.html
http://www.saritpoetry.co.il/mazakot.hebrew.html
http://www.saritpoetry.co.il/mazagot_trans.html
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 שירים בחרמ –שרית שץ 

 

 שיח נשי עם בודלר

 ִלְפנֹות ָכךְ  ִלי ַהְרֵשה - ַמְרִטיר ְמשֹוֵרר - ָשאְרל
 ָאְפנֹות ְגִביַרת לֹא ַאף ,ְגִמיָשה ָגֶון ְשחַֹרת ֵאיִני

 ,ָבָרא ֶשִדְמיֹוְנךָ  ַבְתהֹומֹות ,ָשם ְכָבר ַאָתה

 .ְוַרע טֹוב אֹוֶמֶדת - ָכאן ָגָרה ֲעַדִין ֲאִני

 
 ְלַהְבִחין יֹוַדַעת ,ִאָשה ,ֵכן ,ֵאֶליךָ  עֹוָנה

 ֶשִהְצִחין ִמין שוקֹותִלְת  ַהֶנֶפש ִהְתַעּלות ֵבין

 ,ָהֲאָדָמה ָעֵלי ֶעְדָנה ְלֵבין ֵגיִהנֹם ֵבין

 .ַבְנָשָמה ְלִכיב שוב ֶשעֹוֵרחַ  ֶטַבע ֵבין

 

 ַהָשעֹון ִניעַ  ֶאת ֶשַטֲעצֹר ִמי ֵאין ִלי ַגם

 ,ֶהָהמֹון ַרַחש ֶאת ְבָאְזַני ֶשַטְרִגיעַ  אֹו
 ָעִריז ִמִסְמְטאֹות ְמאֹד ָרחֹוק ֶשִּלי ַהְסְעִלין

 .ְלַהְפִריז לֹא ְוַגם ִלְשכֹן ַדְרכֹו מֹוֵצא הוא ַאךְ 
 

 ,ָשַדי ִמֵבין זֹוְלגֹות ,זֹוְלגֹות ַזךְ  בֶֹשם ֶשל ִטעֹות

 ,ְבַוַדאי ִלי ַיְמִתין ,ָיָקר ָשאְרל, ַהֶּלֶתה ְנַהר
 ִחיָרהַהְב  ְיכֶֹלת ָתמות לֹא ִבי ֲאֶשר ַעד ַאךְ 

 .ַהְנִשיָרה עֹוַנת ַרק הוא - סֹוף ֵאיֶננו ַהְסָתו

 

 ,ָלגום ַבְקבוק ֲחִצי ,ִניָחר ָזֵקן ְסַמְרטוָטר, הֹו
 ָעגום ָעָנס ְלאֹור ֶחְלִקית ֱאֶמת זֹוֵעק ַאָתה

 אֹוֵנן ִשְפֵכי ַגם ָכךְ  ,ָאִמי מֹון ,ַהטִֹפי ְכמֹו ִכי

 .ַהִמְתבֹוֵנן ֶזה ֶשל יָניועֵ  ְלדֹק ִבְלַבד ָנִאים

 

 ,ָזִרים ִנְרִאים ֺכָּלם ,ֺכָּלם ָיֳהָרה ִמגַֹבה

 ,ַהַבְרבוִרים ִבְבַשר עֹוְשִטים ְוִרָקבֹון ִרָמה

 ַהָשָטן לֹו ֶנְחָבא ְשכוָחה ִסְמָטא ְבִפתוֵלי

 .ָחָתן ַתְפִקיד ִלְקצֹר ְבַסְבָלנות וִמְזַדֵטן

 

 ַרע ִעְרֵחי -ְוַהטִֹפי ֶמֶרד ִהיא נותָהֵריקָ 

 ְבשֹוָרה בֹו ֵיש ְכמֹו, ְוִהעוכֹו ָדבור ָדָבר
 ַלַתְלָין ָהִייתָ  ָהדור ְשחִֹרים ְבַמְלבוש ָכךְ 

 .ָאָמן ִנְשַמת חֹוֵבק וְמֺפָחד ַרךְ  ֶיֶלד ֶשל
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 יש איש

 ַצר ְבִמְטָבחֹון ַהָגר ָלִאיש
 ְלֵשָנה ֶדרחֶ  ַוֲחִצי

 ,טֹוב ַלְיָלה לֹוַמר ְלִמי ֵאין
 ֵזָעה ְשטוַפת ְשחָֹרה ְבָשָעה

 ַרְדיֹופֹוִני ְמנוָחה ֵליל ְמַכֵון הוא
 ֵאיְנסֹוִפית ִסיַגְרָיה ִבְנשֶֹרת ַמָבט וַמְקִעיא
 .צֹוֵנן ְבָקֶפה בֹץ ַהְמַעָבה

 
 ַצר ְבִמְטָבחֹון ַהָגר ָלִאיש
 ְלֵשָנה ֶדרחֶ  ַוֲחִצי

 ,ְנִעיִמים ֲחלֹומֹות ֶשטֹאַמר ֵאין ִמי
 ִאְזָדֶרֶכת ֲעֵצי ִעם ְמשֹוֵחחַ  הוא

 ְמסָֹרג ַחּלֹון ַעל ַהִמְתַדְעִקים
 .ִמָחתֹו ֶאל ֱאלִֹהים ֶאת וַמְזִמין

 

 

 

 מחווה לפאול צלאן

 ְקפוִאים ְכֶשֶלג ַרךְ , ַהַמִים ֲעֺמִפים ָהיו

 ,ָהְיָתהה ַרק ָשם ְדָממָ 

 .ַהֶשֶקט ַהְמבָֹרךְ 

  
 ַרַחש ָאז ָגְוָעהׁ-ְבַלַחשְוֵאש ַהתֶֹפת 
 ָכְבָתה-ָיְבָשה ָהֵעט, ִמִּלים ָאְזלו

  

 ָיְרדו ִעְמָך ַלְמצולֹות ְבַמְדֵרגֹות ָדָגן
  ְושוַלִמית ַמְרָגִריט

 .ָרןעָ ִבְש ופוָגה 

  

  ,ְנֺקדֹות ֺתְרָעהכִ  ֵעיַנִים-ָצפֹות ְכלואֹות

 -  ָעַשְטתָ ְלֵאם  ָיְדךָ 

 .עֹוֶפֶרת ְבָעְרָעה

  

 ,ֲחזֹר-רֹוְקִדים ַבֵּליל ְבֶדֶרְך ַאל וְנָחַשי
 ִעְמךָ  ֲאִני גֹוַמַעת ָכאן

 .ַכֵדי ָחָלב ָשחֹר
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 בת צחוק

 ִאיש ֶאָחד ָהיֹה ָהָיה ְוָעַזב
 ,אותו ַאף ַעַעםִמְבִלי ֶשִהְצַלְחִתי ְלַהְצִחיק 

 ֶאת ַעְצִמי הוא ָנַתן ִלי
 ְוִהְשִאיר ַאֲחָריו ֵריַח ֶשל

 ,ְשֵדה ָבְטִנים וַמֵסָכה ֵמִעַסת ְנַיר ִעתֹון
 ַעַחד ִמְנָחִשים 

 .ְוֶעֶצב ָחתום ַבֺפְפַסת  ֺסָכִרטֹות
 

 -ִאיש ֶאָחד ֵמת ְכֶשַהֶגֶשם ָיַרד 
 בֹוֶאת ַהְףחֹוק ַהָפבור 

 .ִהְשִאיר ִלי
 

 אלם נצחי

 ִאיש ִעם ְמַדְבִרים ֵאיךְ 
 יֹום יֹום ֶשָסַפר

 ִעם ְלָבָנה ִבְצלֹוִחית ְשִפטות ְגלולֹות
 ֶשל ַכֲעָשנֹו ְמֺסְלָסִלים ְקָצוֹות

 ?ִאָמא ֵבית
 אֹותֹו ִלְשאֹל ָרִציִתי

 ַהְשִקיָעה ֶאל בֶֹקר ָכל ְלִהְתעֹוֵרר ֶזה ֵאיךְ 
 ָהאֶֹפק ַקו ֶאת לֹו ֵמִאיר ַמהו

 ִבְכָלל ְוִאם
 .ָאַהב
 ָחַשְבִתי ַוֲאִני ִדֵבר לֹא הוא
 ִלְשאֹל ֵאַדע ִאם ֶשַרק
 - ְתשובֹות ֲעבוִרי ִיְמָצא הוא
 .ִמְזַמן ִוֵתר ַעְצמֹו ַעל

 - ַהכֹל ִנִסיִתי
 ,ָהָאָמה ַעל ִמְסָעִרים ָכחֹל ְבֵעט ִלְכתֹב
 ,ְמֺחְשֶמֶלת ָגֵדר ַעל בִלְשכַ 

 ,ַעִסים ְכתֶֹנת ְלבוָשה ִלְקעֹא
 ,ֺכְרָכר ַעל ְיֵחָפה ְלַהֵּלךְ 

 ,וְלַבסֹוף
 ַאָבא ְלַהְרִגיש ִהְסַעְקִתי ְבֶטֶרם עֹוד
 ִהְתַרֵסק הוא

 ְכֶשָהָיה שֹוֵתק
 ַמְצִחין ֲחרֶֹשת ֵבית ִרְצַעת ַעל

 .ָדִגים ְלִשמוֵרי
 ִמְצִחָטה ֺמָףלֹות ְבֵעיַנִים ֹוֵטרש

 ִאיש ְלַזהֹות ִמֶמִני ִבֵפש
 .ֵמעֹוָלם ֵאַלי ִדֵבר ֶשּלֹא



16 
 

 שארית
 ?ַאֲחָריו ָאָדם ַמְשִאיר וַמה
 ַבְשֵדָרה ַסְפָסל ַעל ְיִשיָבה ֶכֶתם
 ,ֲעֵבָשה ְטִרטותֹו ָיֵבש ֶצַבע
 ִיםַרְגלַ  ִמְדַרךְ  - ְמֺנַמר ֶדֶשא

 ַהַבְיָתה ָלשוב ֶשִהְזָדְרזו
 .ַמְמֵטרֹות ִסילֹוֵני ִבְקִטיַעת

 
 ?ַאֲחָריו ָאָדם ַמְשִאיר וַמה

 ,ְבֶשֶמן ֺמְכָתמֹות ִעתֹון ִעסֹות
 ַהָדם הוא ַהֶּלֶחם

 ַיִףיָבה לֹא ְוָיד
 ,ַהְעסֶֹלת ְמָכֵלי ֶאת ַמְחִטיָאה

 .ַמְעָלה ֵעיְכלַ  מוָסט "ַמֲעָרב ַהִכוון"
 

 .ַאֲחָריו ַמְשִאיר
 
 

 ברוך שעשני גבר

 ,ֶגֶבר ֶשָעַשִני ָברוךְ 

 ,ֶגֶבר ֶשָעַשִני ָברוךְ 

 .םְיֵרַכיִ  ֵרךְ -ַאְב  ֵמִניעַ 
 

 ְלשֹונֹו ְדֵבָקה ַעְרִבית ִבְשַעת
 ְלֵעֶבר ָנעֹות ָיָדיו ַאךְ 

 ;ַהְגֺאָּלה ִמְפָתח
 ִיְסַלח עֹוָלם ִרבֹון

 ָהָאָדם ֵיֶצר ֺבְלָבלְמ  ִכי

 .ִמְנעוָריו

 

 ְשַמע ְתִפַּלת ְשָפָתיו
 ,ַהִמָחה ֶשַעל
 ִגיָדיו ה"ְבשס ָדֵבק ְוהוא

 ;ֲאָבָריוח מָ רֹווְב 

 

 ֵחְטא הוא ַהֵחְטא
 ָשבוי ִתינֹוק ֲאִני ַאךְ 

 .ַהףֹוַמַחת ִבִתי ְבַחמוֵקי


