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פסטיבל המשוררים הישראלי ה-22
9-6  ביוני 2019 |  ג'-ו' בסיוון תשע"ט

*הזכות לשינויים שמורה לבית הקונפדרציה

יריד ספרים: במהלך ימים חמישי ושישי, 7-6 ביוני, יימכרו ספרי שירה של מגוון הוצאות לאור ברחבת הכניסה של אולם בית הראשונים.

*הכניסה לאירועי הפסטיבל חינם. למעט מופע המוזיקה של קטיפה שחורה

יום חמישי | 6.6.19 | ג' בסיוון תשע"ט                                                          

16:00-15:00   שניים שניים באו אל התיבה: משוררים בזוגיות  )בית הראשונים(                           

17:45-16:30   אני לבנטינית: מזכירים את ז'קלין כהנוב )בית הראשונים(

19:15-18:15   אריאל הירשפלד, האמן החבוי  )בית הראשונים(                                       

22:15-21:00   אירוע הפתיחה: שומעים מרחוק את הים, לזכרו של הסופר עמוס עוז  )בית הראשונים(             

22:30             מרתון שירה אל תוך הלילה, חלק א,' עם משתתפי הפסטיבל ומשוררים מהקהל )הספרייה(

יום שישי | 7.6.19 |  ד' בסיוון תשע"ט

10:00-09:00   ולעתים אישה היא תבנית נוף ילדיה הקטנים, ולעתים היא מחאת כפיים:    

                       מפגש  עם המשוררות איריס  אליה כהן ונועה שקרג'י )הספרייה(

11:15-10:15   בעד ההזיה: קריאת שירים ושיחה על ספרו של יותם ראובני )בית הראשונים(                                                     

12:30-11:30   מי ידליק את האור בקצה המנהרה: דיון חירום בעקבות ספרו של א .ב. יהושע, "המנהרה" )בית הראשונים(                                          

13:45-12:45   פסנתר כחול וחלב שחור: על המשוררים אלזה לסקר שילר ופול צלאן )הספרייה(

15:00-14:00   להיות קוביות לגו מוכנות להרכבה מחדש: סיגלית בנאי ואיימן אגבאריה )בית הראשונים(

16:15-15:15   כשהייתי ילד עולה חדש מרוקו סכין: מי אתה, סמי שלום שטרית? )בית הראשונים(                    

16:30              תהלוכת הביכורים המסורתית )רחוב הראשונים(

18:30-17:30   פטישי הא"ב: מוזיקה ושירים שמכים בראש      

                       מופע שירה ומוזיקה עם המוזיקאי רונן שפירא והמשוררים אורי הולנדר ורוני סומק )בית הראשונים( 

19:45-18:45   מה לך נשמונת: המשוררת אגי משעול מספרת על עצמה וקוראת משיריה )בית הראשונים(

21:00-20:00   משוררים שיצאו ממגדל השן: מפגש עם המשוררים אביחי קמחי ועצמון יניב )הספרייה(

22:45-21:30   מופע מוזיקלי:  קטיפה שחורה – מוזיקה אירית וקלטית חדשה )בית הראשונים( 

23:00              מרתון שירה אל תוך הלילה, חלק ב', עם משתתפי הפסטיבל ומשוררים מהקהל )הספרייה(

שבת | 8.6.19 | ה' בסיוון תשע"ט

10:00-09:00   אותו חלק ריק ששייך רק לי: נורית זרחי כמשוררת מינורית-מאז'ורית )חצר אנטלר(

11:15-10:15   הלא-מודע הוא חייתי: ניסיון לביית את המשוררת חדוה הרכבי )בית הראשונים(

12:30-11:30   דן מירון ונחקרו: מפגש פסגה בין חוקר הספרות למשורר תמיר גרינברג )בית הראשונים(

14:00-12:45   אם ננעלו דלתי נדיבים דלתי מרום לא ננעלו: שיח אודות רבי שלום שבזי )בית הראשונים(

15:15-14:15   מפריח היונים שהיה לנער האופניים: מחווה לסופר אלי עמיר )הספרייה(                                       

16:30-15:30   שירת האפרו: האתיופית בשירה הישראלית החדשה – מופע בועט של שירה, מוזיקה ומחול )בית הראשונים(

17:45-16:45   לנסות ולפרוץ מעבר למילים: מפגש עם רחל חלפי )בית הראשונים(

19:15-18:00   לו הייתי פיראט: ירון לונדון ומדורת ההבלים של התרבות הישראלית )בית שלום(

20:30-19:30   מחולות: דורי פרנס ודורון תבורי מקימים לתחייה את שירת יעקב שטיינברג )בית הראשונים(

21:45-20:45   מאיר שלו אוחז ענף שקד: שיחה בין הסופר לעיתונאי אורי משגב )בית הראשונים(

23:00-22:00   מחוות שירה בין-דורית לאנתולוגיה "שירה צעירה" לרגל 50 שנה לצאתה )הספרייה(

23:15              המלה המסתורית שנחרתה באפלת נוטרדאם: משוררים משוחחים על האסון )בית הראשונים(

23:15              תיקון ליל שבועות בהנחיית המשורר מירון ח. איזקסון )הספרייה(

יום ראשון | 9.6.19 | ו' בסיוון תשע"ט

09:50-09:00   מעגל המתופפות ושלום לעורבים: מפגש עם המשוררים ציפי שחרור ועמוס נוי )חצר אמר(

10:50-10:00   בכל בוקר, הנשים אורגות יצועים משבטי דיכוין: מפגש עם המשוררת ד"ר עאידה נסראללה )הספרייה(

12:45-11:00   בלילות הסתיו נופל ביערים עלה לא נראה: לזכר המשורר דוד פוגל במלאות 75 שנה למותו )בית הראשונים(

14:45-13:00   אירוע נעילה: על הדבש ועל העוקץ או: איה אותה ארץ שנעמי שמר שוררה בשיריה? )בית הראשונים(



ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל המשוררים במטולה, 

הפסטיבל, המתקיים במטולה, פנינת תרבות ושאר רוח בצפון ארצנו, מביא לידי ביטוי מדי שנה את עולמה הקסום 
והמופלא של הספרות העברית. הפסטיבל מושך אליו נשות ואנשי שם בתחומי השירה והספרות העברית לצד רבות 

ורבים, המאוהבים בניגוניה הלשוניים של השירה העברית. 
הפסטיבל הוא אחד מעוגני התרבות החשובים בגבולה הצפוני של ארצנו, והוא בהחלט ביטוי לזוהר הצפוני הקיים 

בגליל העליון. 
אני גאה שמשרדי תומך בפסטיבל ושזכינו,  יחד עם אנשי התרבות במטולה, בהובלתו של ראש המועצה , דוד אזולאי, 
להעשיר את התפריט התרבותי למען תושבות ותושבי הצפון, כמו גם למען אלפי המבקרות והמבקרים בפסטיבל.  

אני מברכת  על כך, שהשנה יוקדש הפסטיבל לאחד מגדולי הסופרים שלנו, זוכה פרס ישראל לספרות,  עמוס עוז 
ז"ל, שהלך לעולמו השנה. 

עוז, עליו השלום, היה אחד מענקיה של הספרות העברית בת ימינו בארץ ובעולם, ועבור רבות ורבים שיקף את 
"פה ושם בארץ ישראל" , על מגוון מורכבויותיה ופלאיה. הקדשת הפסטיבל לזכרו בהשתתפותם של ענקיות וענקי 
הספרות והשירה שלנו, המייצגים שילוב בין מזרח ומערב, שהוא המיטב של המיטב של הרוח הישראלית, מתכתבת 

עם מורשתו של עוז ז"ל ומהווה חלק ממפעלי הזיכרון של פועלו המבורך.    
אני מודה לעוסקות ולעוסקים במלאכת המחשבת של הפסטיבל, לידידי,  ראש  הרשות, דוד אזולאי, לאפי בניה, מנהל 
הפסטיבל, לבני ציפר, מנהלו האמנותי של הפסטיבל, לכל מי שתרם ממרצו ומכישרונו לפסטיבל ולכל המשתתפות 

והמשתתפים בפסטיבל, המעלה על נס את זוהרן של השירה והספרות העברית.   

אני מזמינה את כולכם להישאר לטייל וללון במטולה וליהנות גם מהחוויה העוצמתית של ערבי הספרות והשירה וגם 
מנופיה מעוררי המוזה של המושבה. 

בברכה,
ח"כ )תא"ל במיל'( מירי רגב

שרת התרבות והספורט
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פסטיבל המשוררים הישראלי ה-22

שומעים
בטין יושבת אחרי חצות לבדה בביתה בכורסה וקוראת רומן

שמסופר בו על בדידות ועל עוול. מישהו, דמות משנית, מת שם 
באשמת ִאבחון מוטעה. היא מניחה את הספר

על ברכיה, הפוך אך פתוח, וחושבת על אלברט: מדוע בעצם
שלחתי אותו ַליווני? הבאתי לו צער בלי טעם. מצד שני,
הלא אין לנו מה להפסיד. הוא חי עכשיו רק עם עצמו

וגם אני לבדי. שומעים מרחוק את הים.

)מתוך: "אותו הים", עמוס עוז(
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פסטיבל מטולה הפך בעשרים ושתיים שנות קיומו למקום העלייה לרגל של כל אוהבי השירה ולמעבדת המלים 
המשמעותית ביותר בארץ. זהו המקום למי שמבקש להיחשף  לחידושים ולחילופי הדורות בשירה הישראלית ולשלל 

הסגנונות והקולות שלה.  
השנה עומד הפסטיבל בסימן זכרו של הסופר עמוס עוז שהלך לעולמו כשהוא בשיא כוחו הספרותי. חלק  ממורשתו 
מתבטא ברעיון שצריך ואפשר לפרוץ את הגבולות בין הפרוזה לשירה, כפי שעשה בספרו ״אותו הים״, המספר בלשון 
השירה את אהבתו לים העתיק, הסוער והעשיר שלנו. הים הזה הוא גם ההשתקפות של הנפש הישראלית לגווניה. 
וזו המשימה שקיבל עליו הפסטיבל השנה אף יותר מתמיד: להציג את כל צבעי הקשת של הדעות, הדורות, העדות 

והדתות, הסגנונות והקולות, תחת קורת גג אחת.
בואו לארבעה ימים אינטנסיביים של מפגשים אינטימיים עם רבי-האמנים של המילה הכתובה החיים בקרבנו. בואו 

וניזכר בכמה מגדולי משוררי העבר ונדון ביחד בשאלות הבוערות של קיומנו התרבותי.

בני ציפר
מנהל אמנותי  

אורחים יקרים, באי הפסטיבל, תושבי המושבה, ברוכים הבאים לפסטיבל המשוררים ה-22 במטולה.
כמדי שנה, אני שמח וגאה לארח את פסטיבל המשוררים, המתקיים במטולה בחג השבועות ומשלב בין יצירה, אמנות 

ונופים מרהיבים. השנה יוקדש הפסטיבל לסופר עמוס עוז שהלך לעולמו במפתיע.
המושבה מטולה נוסדה בשבועות תרנ"ו, 1896, והשנה אנו חוגגים  123 שנה - שנים רבות של התיישבות חקלאית 
ענפה לצד תיירות פורחת, בתוך טבע מדהים הטבול בירוק, והכל בתוך מושבה קטנה וציורית, פנינת הגליל. כמדי 
שנה, נחווה את היופי המיוחד של מטולה יחד איתכם, מבקרי הפסטיבל, ושוב ניהנה מהאמנים והמשוררים שיוצרים 

את המדינה בשלל יצירות ספרותיות ייחודיות שבאות לידי ביטוי בימי הפסטיבל. 
השנה ציינו במטולה שלוש אבני דרך מרכזיות בחיי המושבה והחברה הישראלית: הבחירות לרשויות המקומיות 
שהתקיימו בסוף אוקטובר, הבחירות לכנסת ישראל באפריל האחרון ומבצע "מגן צפוני" לאיתור והשמדת מנהרות 
חיזבאללה, שהמושבה מטולה נקלעה לתוכו שלא מבחירה. האירועים המחישו לנו את מהות קיום ההתיישבות 

בגבולה הצפוני של המדינה ואת חשיבות המשך החיים האזרחיים בכלל והמשך קיום הפסטיבל בפרט.
כראש המועצה של הישוב הצפוני ביותר במדינה, אני מזמין אתכם למסע חווייתי ותרבותי סביב שיריה של ארץ 
ישראל, בפסטיבל המסמל תרבות ישראלית ערכית, מגוונת ומיוחדת, וגם לחוות את היופי המיוחד של המושבה 

מטולה בקצה האצבע.
אני מודה להנהלה הציבורית של הפסטיבל וליו"ר אלן הופמן, לבית הקונפדרציה ולמנכ"ל אפי בניה, למנהל האמנותי 
למינהל  אביב,  הבנייה  לקבוצת  הגליל,  לפיתוח  ולרשות  והגליל  הנגב  לפיתוח  למשרד  ציפר,  בני  הפסטיבל,  של 

התרבות, למפעל הפיס, לכל נותני החסויות שאפשרו את קיומו של הפסטיבל ולתושבי מטולה. תודה!
חג שמח לכל משתתפי הפסטיבל, למבקרים ולתושבי מטולה.

אני מאחל לכולכם הנאה רבה. 

בברכה,
דוד אזולאי

ראש מועצת מטולה

פסטיבל המשוררים הישראלי ה-22 פסטיבל המשוררים הישראלי ה-22



הוועדה הציבורית
אלן הופמן – יו"ר

אפי בניה
בני ציפר

דוד אזולאי 
מיכה ינון

צביקה ניר
רונית אנטלר

המועצה המקומית מטולה
דוד אזולאי ראש המועצה
ליאור עמר גזבר המועצה
קובי נגר- מנכ"ל המועצה

יערה אסור- מנהלת לשכת ראש המועצה

מרכז קהילתי מטולה:
אלכס מלינקוב – מנהל המרכז הקהילתי

ארזה אנטלר – יו"ר המרכז הקהילתי

בית הקונפדרציה
רח' אמיל בוטה 12, ת"ד 7218, ירושלים 91071

טל׳ 02-5399360 | פקס 02-6234756
www.confederationhouse.org

shivuk@conhouse.org.il

הוועדה האמנותית
אפי בניה
בני ציפר
קרן קוך

ד"ר קציעה עלון
רחל גץ סלומון

ניהול והפקה: בית הקונפדרציה, ירושלים
צוות בית הקונפדרציה:

יו"ר הוועד המנהל רמי קורנבלום
מנהל הפסטיבל אפי בניה

ניהול אמנותי בני ציפר
מייסדת ומנהלת אמנותית )1996–2006( אילנה צוקרמן ז"ל 

מפיקה ראשית יוליה פרזומנט
מפיק בפועל ראובן לייטוש

רכזת תוכן ושיווק איה לנג
יחסי-ציבור אורה לפידות משרד יח"צ

ניהול טכני כאמל סבאח
אחראי אולם/ערב אריאל בן-רעי, אבי נבון, בר זרמון

עיצוב גרפי קרן שפירא-בוזגלו
עריכת לשון  נטלי גרויסמן

צוות הפסטיבל מודה מקרב לב לגופים ולאישים הבאים:
משרד התרבות והספורט: יגאל עמדי יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, עו"ד יוסי שרעבי )מנכ"ל המשרד(,  

גלית והבה –שאשו )ראשת מינהל התרבות(, אורי אליס )מנהל המחלקה לספרות(
המועצה המקומית מטולה: דוד אזולאי )ראש המועצה(; קובי נגר )מנכ"ל המועצה(; יערה אסור )מנהלת לשכת ראש המועצה(;

ליאור עמר )גזבר המועצה( ועובדי המשק; איתן שקלים, סטאס 
מרכז קהילתי מטולה: אלכס מלינקוב מנהל המרכז הקהילתי, ארזה אנטלר יו"ר המרכז הקהילתי

ספריית מטולה: שרית אושרת 
מועצת הפיס לתרבות ואמנות 

קבוצת הבנייה אביב: דורון אביב )יו"ר(, דפנה הרלב )מנכ"ל(
מלון אלסקה אין: ראובן וינברג, מלון ארזים: ביאליק בלסקי

בית שלום: מרים הוד | צימרים בגורן: זהבה ניינשטיין | אירוח הברונית: אורלי שושני
תודה מיוחדת לאלו שאפשרו לנו שירה בחצר הפרטית שלהם חצר הבית של ארזה אנטלר, חצר הבית של מש' אמר
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לבאות ובאי פסטיבל המשוררים ה-22 במטולה, שלום וברכה!
שמחה ועצב מתערבבים זו בזה בפסטיבל השנה. כדרכנו, נחגוג את שפע היצירה המרשים שמניבים לנו משוררי 
ומשוררות הארץ, ולצד זה נציין את זכרו של  הסופר עמוס עוז שהלך לעולמו בדצמבר האחרון. עוז הותיר אחריו 
מורשת ספרותית ענפה וגם געגוע עמוק לאדם והוגה שנגע במיתרים החשופים של חיינו כאן כישראלים. בערב 
הפתיחה: "שומעים מרחוק את הים", ישוחחו על עוז מכריו ומוקיריו, ובהם הסופר א. ב. יהושע וחוקר הספרות פרופ' 

אריאל הירשפלד.  
הישראליות, על פניה המזרחיים והמערביים ועל פוליטיקת הזהויות שמפיחה בה תנועה מתמדת, תעמוד בלב רבים 
מאירועי הפסטיבל הנוספים. כך למשל, נעלה את זכר הסופרת וחוקרת הלבנטיניות ז'קלין כהנוב, ובמפגש לכבוד 
סמי שלום שטרית, משורר, חוקר ופעיל בולט במאבק המזרחי, ישוחח המשורר חתן פרס ישראל, ארז ביטון, עמו 
ועם אחרים על שירה מזרחית בישראל. המשוררת והבימאית סיגלית בנאי והמשורר יליד אום אל פחם ד"ר איימן 
אגבאריה ישוחחו על זהויות כפויות ומומצאות, ואילו אירוע המחווה לסופר האהוב, יליד עיראק, אלי עמיר, ייגע במתח 

שבין זהות מבית לכור ההיתוך הישראלי. 
ומה בין שירה למגדר? השאלה תהדהד במפגש עם המשוררות איריס אליה כהן ונועה שקרגי', מנציגות הדור החדש 
והמבטיח בשירה העברית, וגם במפגשים שיוקדשו לארבע משוררות נוספות: רחל חלפי המכשפת; אגי משעול 
עטורת הפרסים; שתקרא מספרה החדש "מה לך נשמונת"; נורית זרחי, בעלת הקול הייחודי והנועז; וחדוה הרכבי, 

שאצלה המילים הן רגשות סוערים. 
לצד העכשווי, נציין את מורשת העבר. נדון על גדול משוררי יהדות תימן, רבי שלום שבזי, בעקבות סרט שנעשה עליו 
לאחרונה, וכן על המשוררים היהודים-גרמנים הנודעים, אלזה לסקר שילר ופאול צלאן. מפגש נוסף יעסוק במשורר 

והסופר המרתק דוד פוגל, שמילותיו נדמו עם הירצחו באושוויץ.  
מה עוד? דיון על גורל תרבות המערב בעקבות אסון נוטרדאם; מפגש לכבוד יותם ראובני, חלוץ השירה הלה"טבית 
בישראל; העיתונאי ירון לונדון ישרטט קווים לדמות התרבות הישראלית; והמשורר מירון ח. איזקסון ינחה את תיקון ליל 

שבועות. כל זאת לצד מופעים ואירועים רבים נוספים. 
אירוע הנעילה של הפסטיבל יוקדש לפזמונאית הנערצת נעמי שמר ויעסוק גם בתכנים ובגבולות המגדירים את 

הפסקול הישראלי כיום. 

אנו מאחלים לכם חג שבועות שמח ושהות מרתקת, מרגשת ומהנה בפסטיבל.

אפי בניה
מנהל הפסטיבל                                                                                   

אלן הופמן
יו"ר הוועדה הציבורית

פסטיבל המשוררים הישראלי ה-22
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22:30, הספרייה
מרתון שירה אל תוך הלילה, חלק א'

אחרי אירוע הפתיחה, נקיים מרתון שירה חברתית אל תוך הלילה, בסימן ספרו 
של עמוס עוז "פה ושם בארץ ישראל", עם משתתפי הפסטיבל ומשוררים 
מהקהל שיעלו לקרוא את שיריהם. את מרתון השירה ה"אלטרנטיבי" עורך, זו 

השנה השלישית, המשורר והסופר, יו"ר אגודת הסופרים, צביקה ניר. 
להשמיע  כה  עד  אלמונים  למשוררים  ונתן  הצלחה  לסיפור  היה  המרתון 
שירים  במרתון  נקרא  השנה  שירה.  שוחרי  של  גדול  קהל  באוזני  קולם  את 
העוסקים בשאלות חברתיות, שעליהן כתב הסופר עמוס עוז כמה מיצירותיו 

עזות המבע.
מנחה: צביקה ניר

22:15-21:00, בית הראשונים
אירוע הפתיחה:

שומעים מרחוק את הים
לזכרו של הסופר עמוס עוז

מותו המפתיע של הסופר עמוס עוז, שבחודש מאי השנה 
את  הכה  השמונים,  הולדתו  יום  את  לחגוג  אמור  היה 
מדינת ישראל בתדהמה. עמוס עוז היה קולה של ישראל, 
הישראליות.  של  והכאב  היופי  והתגלמות  המצפון  קול 
שלי"  מ"מיכאל  שלו,  הנשימה  עוצרי  ובסיפורים  ברומנים 
האישי  בין  למזג  הצליח  וחושך",  אהבה  על  "סיפור  ועד 
עוד אף סופר מלבדו. אחרי  כפי שלא עשה  והקולקטיבי, 
ונדמה שאף התגבר.  מותו לא שכך העניין הער ביצירתו, 
אל בימת הדיונים יעלו טובי היוצרים שהכירו אותו, ביקרו 
אותו, חקרו אותו ואהבו אותו: חתן פרס ישראל לספרות,  
הספרות  חוקר  עמיר,  אלי  הסופר  יהושע,  ב.  א.  הסופר 
ארז  אריאל הירשפלד, המשורר, חתן פרס ישראל,  פרופ' 
ביטון, המשוררות רחל חלפי ונורית זרחי והמשוררת ריטה 
קוגן, שתקרא פואמה שכתבה על עמוס עוז. הסופרת ד"ר 
דורית זילברמן, שהייתה בת בית אצל משפחת עוז, תספר 

על שנות חייו האחרונות.
פרס  השלישית,  השנה  זו  יוענק,  גם  הפתיחה  באירוע 
"אביב" לשירה, בחסות חברת אביב לבנייה. הפרס מוענק 
השני  ספרם  את  לאור  שהוציאו  משורר  או  למשוררת 
על  המתמודדים  הספרים  עשרות  האחרונות.  בשנתיים 
הפרס נקראו בחודשים האחרונים על ידי ועדת השופטים 
של הפרס, ובערב הפתיחה של הפסטיבל יוכרז לראשונה 

שם המחבר הזוכה ויוענק לו פרס כספי.
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: עופר כלף, בועז גלילי, הדרה לוין ארדי

עמוס עוז

צביקה ניר
צילום: דורון לצטר

16:00-15:00, בית הראשונים
שניים שניים באו אל התיבה: משוררים בזוגיות

זו  זוגיות  שנות  שלוש  מציינים  קוגן  ריטה  והמשוררת  כהן  אלפרד  המשורר 
עם זה, ובשנות חתולים: 21 שנים. האהבה שלהם היא גוף עם שני לבבות, 
שזה כוח, וכמו כל גוף הם לומדים יומיום להתהלך, לשבת, להקשיב, לראות, 

להריח ולשכב. אלפרד כהן: "ריטה מלמדת אותי לאהוב כמו שלא ידעתי". 
הספרות  בעולם  באחרונה  שהתבלטה  ומשוררת  מהנדסת  היא  קוגן  ריטה 
הישראלי כקול ייחודי, סרקסטי ופרובוקטיבי של בת העלייה הרוסית. אלפרד 

וריטה חולקים את חוויית היחד וקוראים שירים שכתבו זה על זו וזו אל זה. 
סלומון;  אלחי  המשורר  זוגה,  ובן  סלומון  גץ  רחל  התרבות  חוקרת  מנחים: 

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

17:45-16:30, בית הראשונים
אני לבנטינית: מזכירים את ז'קלין כהנוב

הסופרת וההוגה ז'קלין כהנוב חיה בקהיר, פריז וניו יורק, אבל נפטרה בבית 
אבות בגבעתיים. היא הייתה נערצת ויפהפייה, פמיניסטית טרם זמנה, וכתבה 
על לבנטיניות וזהות מזרחית כפי שאיש לא כתב לפניה, אבל מעטים הכירו 
אותה בחייה, ועוד פחות לאחר מותה. העורך אהרן אמיר גילה אותה בשנות 
השישים ופרסם בכתב העת שלו "קשת" את מסותיה שסיקרנו את העולם 

האינטלקטואלי הישראלי. 
שנים אחרי מותה החל פתאום להתעורר עניין מחודש בכהנוב. מסותיה החלו 
להתפרסם בספרים, חוקרי תרבות החלו לעסוק בה ותערוכה עליה נפתחה 
במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, במקביל, הבימאי רפאל בלולו עשה עליה 
ובצרפת.  בישראל  אחריה  התחקות  למסע  יצא  שבמסגרתו  תיעודי,  סרט 
מובילים  אינטלקטואלים  עם  הקשישות,  חברותיה  עם  מפגש  באמצעות 
בשיח המזרחי בישראל ועם יוצרים לבנטינים מרתקים, הוא משרטט לא רק 
את דיוקנה של היוצרת המרשימה הזו, אלא גם בוחן מה קרה ללבנטיניות 

הישראלית כאופציה תרבותית של כבוד וגאווה.
עם  בנאי  סיגלית  נבחרים מהסרט תשוחח המשוררת  לצד הקרנת קטעים 
הסופר אלי עמיר, עם רפאל בלולו ועם בני ציפר על בשורת הלבנטיניות של 

ז'קלין כהנוב.
מנחה: ד"ר קציעה עלון

19:15-18:15, בית הראשונים 
אריאל הירשפלד, האמן החבוי

והשירה  חייו למען הספרות  אריאל הירשפלד את  נותן פרופ'  דור  זה שנות 
להאהיב  כדי  האקדמי  השן  ממגדל  פעם  אחר  פעם  אותן  ומחלץ  והאמנות 
אותן על הקהל הרחב. איש אשכולות יוצא דופן זה מלווה את התפתחותה 
של השירה  העברית בת זמננו ואינו מפסיק לשבות את לב קהלו באישיותו 
הכריזמטית, בהרצאותיו המרתקות ובמאמריו וספריו עתירי הידע התרבותי, 
את  השירה  מקדישה  קלה  לשעה  האמנות.  תחומי  מכל  חוויות  המקיפים 
והמוזיקולוג  למוזיקאי  למסאי,  התרבות,  למבקר  הוקרה  בערב  אליו  עצמה 
המוזות,  של  במחיצתן  חייו  על  יספר  הירשפלד  העברית.  הספרות  ולחוקר 
והמשוררות האוהבים  יקראו את השירים האהובים עליו המשוררים  ולצידו 
אותו: ארז ביטון, אגי משעול, רחל חלפי, תמיר גרינברג, רוני סומק, עמוס נוי, 

חדוה הרכבי ונועה שקרג'י.
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: עופר כלף, בועז גלילי

ריטה קוגן.
צילום: יוליה ברזינה 

אלפרד כהן
צילום: ניר פילוסוף

ז'קלין כהנוב
איור: ערן וולקובסקי

אריאל הירשפלד
צילום: אורן כהן
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אלחי סלומון
צילום: פוטו מעלות

רחל גץ סלומון
צילום: אור שטרית
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13:45-12:45, הספרייה
פסנתר כחול וחלב שחור:

150 שנה להולדתה של אלזה לסקר שילר 
וחמישים שנה לביקורו של פול צלאן בירושלים

שני ענקי השירה הגרמנית, שעיצבו את פניה אחרי מלחמת העולם השנייה 
והשואה, היו יהודים, ולשניהם היה קשר שירי וביוגרפי לירושלים: המשוררת 
אלזה לסקר שילר, שנמלטה מגרמניה ומתה בירושלים בשנת 1945, והשנה 
150 שנה להולדתה, והמשורר פול צלאן, שביקר לפני חמישים שנה  מלאו 
בירושלים, ושזמן לא רב אחרי שובו ממנה קפץ אל מותו בנהר הסן בפריז. 
פרופ' גלילי שחר יספר על ביקורו של פול צלאן בארץ ועל הדהודי הביקור 
את  בתרגומה.  מכתביו  תקרא  קונס  טלי  מגרמנית  והמתרגמת  בשירתו, 
זכרה של אלזה לסקר שילר יעלו המשוררים נועה שקרג'י ומירון ח. איזקסון, 

שיקראו משיריה ומשיריהם המתכתבים עם שיריה. 
מנחה: אלחי סלומון

15:00-14:00, בית הראשונים 
להיות קוביות לגו מוכנות להרכבה מחדש

סיגלית בנאי  ואיימן אגבאריה
"אז מה אם אני חצי חצי מבית הכרם, וההורים שלי נתנו לי הרבה ביטחון", 
כותבת המשוררת סיגלית בנאי.  בא לה "להתחבר למזרח התיכון" ולהתגעגע 
שיצרה  אוונגרדית,  במאית  של  בקריירה  האוחזת  בנאי  לה".  שאין  ל"משהו 
את הסרט הבלתי נשכח "אמא פאיזה", היא משוררת פורצת גדר וגבולות, 
אוהבים,  אך  מתריסים  שירים   - וורד  הספוקן  בסגנון  שיריה  את  המבצעת 
שבהם היא דורשת את הזכות להמציא את עצמה ואת זהותה מחדש, להיות 
חופשייה ללהטט בין זהויות של ערבייה ויהודייה, בין קהיר לשכונת התקווה, 
בין השירה בכתב לשירה שבעל פה. המשורר יליד אום אל פחם, ד"ר איימן 
חיפה.  באוניברסיטת  לחינוך  המרצים  מבכירי  חינוך,  חוקר  הוא  אגבאריה, 
מסביר  הוא  משורר",  "אני  השירה.  היא  זהותו  של  בלגו  האחרת  הקובייה 
יעני  משורר  "אני  ומחדד:  עומר  ושמו  לילד  והצלולים  הכנים  משיריו  באחד 
אני כותב". והוא כותב "על התמימות והגלים והשקרים והמפרשים והאובדן 
ובעיקר על הילדות האבודה. שיריו של אגבאריה תורגמו לחצי  והשחפים", 

תריסר שפות, וזו הופעת הבכורה שלו בפסטיבל מטולה. 
סיגלית בנאי ואיימן אגבאריה יבצעו את  שיריהם וישוחחו זה עם זו ועם הקהל 
על זהות שנבחרת וזהות שנכפתה ועל מקומה של השירה בהגדרת זהויות 

וטשטושן.
מנחה: רחל גץ סלומון

16:15-15:15, בית הראשונים
כשהייתי ילד עולה חדש מרוקו סכין

מי אתה, סמי שלום שטרית, המשורר האשדודי, המנהל זה כבר כמה שנים 
וטלוויזיה  לקולנוע  הספר  בית  בראש  ועומד  באשדוד  השירה  פסטיבל  את 
במכללת ספיר בשדרות, מסרב להתמסד ולוחם, זועק וכואב בשירתך את 
כאב הגזענות והגזענויות למיניהן, את העוולות החברתיות ואת הרמיסה של 
ומה פשר הנוסטלגיה שלך למרוקו  ידי ההגמוניה?  על  השוליים המזרחיים 

ולמלך שלה?
פרס  חתן  המשורר,  עם  שנים  רב  שירי  דיאלוג  מנהל  שטרית  שלום  סמי 
מירון,   דן  פרופ'  עם  וכן  שטרית  שלום  עם  ישוחח  ביטון  ביטון.  ארז  ישראל, 
ציפי שחרור ושלומי חתוכה  עמוס נוי,  גלילי שחר ועם המשוררים  עם פרופ' 
על הסיכוי שהשירה המזרחית תתקבל אי פעם כשירת מיינסטרים ולא עוד  
כקוריוז. המשורר יותם ראובני, שאשדוד היא לו מולדת שנייה, יקרא משיריו 

המתכתבים עם שירי אשדוד של סמי שלום שטרית.
מנחה: ד"ר קציעה עלון

מוזיקה: ויסאם ג'ובראן, עופר כלף, בועז גלילי

סמי שלום שיטרית
צילום: פרטי

סיגלית בנאי
צילום: דויד קפלן כבד

איימן אגבאריה

פול צלאן
Ukrainian Wikipedia. 
[Public domain]
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10:00-09:00, הספרייה
ולעתים אישה היא תבנית נוף ילדיה הקטנים, 

ולעתים היא מחאת כפיים
בכלל,  ובעולם  הספרותי,  בשדה  מקומן  את  המפלסות  משוררות  שתי 
המעלה,  יסוד  ילידת  כהן,  אליה  שלהן.  איריס  היצירה  חוויית  על  מדברות 
כמו הרומנים  וכמשוררת באחת. שיריה,  פרצה אל הספרות כפרוזאיקונית 
שלה, אומרים את החוויה של היות אשה בישראל בחדות ובישירות. מעטים 
ירושלים, היא  ילידת  נועה שקרג'י,  יודעים לכתוב על אהבה בעברית כמוה. 
"חותמת  הראשון  שיריה  ספר  ותקשורת.  תרבות  וחוקרת  עורכת  משוררת, 
את  ערכה  והיא  פרסים,  בשלל  אותה  זיכה  ב-2017,  אור  שראה  חום", 
ואת   )2011 ספרים",  )"ידיעות  מקום"  "קרבת  התפילה  שירי  אנתולוגיית 

אנתולוגיית השירה החברתית "מחאת כפיים" )"מקום לשירה", 2013(. 
מנחה: קרן קוך

11:15-10:15, בית הראשונים
בעד ההזיה

לפני ארבעים שנה ראה אור ספר צנום ששינה את פני הספרות העברית. 
והמתרגם  הסופר  המשורר,  מאת  ההזיה"  "בעד  הסיפורים  קובץ  היה  זה 
ראה  לאחרונה  העברית.  הלהט"בית  והשירה  הספרות  חלוץ  ראובני,  יותם 
הספר אור במהדורה חדשה בהוצאת "אפיק". ראובני יקרא משיריו ומספרו 
תמיר  המשורר  עם  הירשפלד,  אריאל  פרופ'  עם  יצירתו  על  וישוחח  זה 
גרינברג, עם המו"ל והמשורר יפתח אלוני, העומד בראש הוצאת "אפיק", ועם 

המשוררות נורית זרחי ואגי משעול.
מנחה: פרופ' גלילי שחר

מוזיקה: ויסאם ג'ובראן

12:30-11:30, בית הראשונים 
מי ידליק את האור בקצה המנהרה?

הרוחני  הידע  ואוצרות  הדמנציה,  לשלב  נכנסת  שלנו  התרבות  האומנם 
לשלב  הגיעה  העברית  התרבות  האם  ועיוות?  ריסוק  של  תהליך  עוברים 
בעקבות  משוררי,  חירום  דיון  להתחדשות?  תקווה  יש  או  התשישות 
"המנהרה", הרומן האחרון של א. ב. יהושע, על תפקידו של המשורר בהצלת 

התרבות הישראלית ממכת השכחה.    
ועם  מירון  דן  פרופ'  עם  הישראליות  חרדת  על  ישוחח  יהושע  ב.  א.  הסופר 
עאידה  ניר, ד"ר  צביקה  יו"ר אגודת הסופרים,  מירון ח. איזקסון,  המשוררים: 
לתקשורת,  ישראל  פרס  חתן  העיתונאי,  ועם  כהן,  אליה  ואיריס  נסראללה 

יעקב אחימאיר. 
מנחה: אורי משגב

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

איריס אליה-כהן
צילום: לילך הברמן

א.ב. יהושע
צילום: רמי
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נועה שקרג'י

יותם ראבוני
צילום: עפר אזולאי

(CC BY 3.0)

אלזה לסקר שילר 
הספרייה הלאומית, אוסף 

שבדרון.



23:00, הספרייה
מרתון שירה אל תוך הלילה, חלק ב'

מרתון שירה חברתית בסימן ספרו של עמוס עוז "פה ושם בארץ ישראל", שיצא לדרך בערב הפתיחה, נמשך.
את מרתון השירה ה"אלטרנטיבי" עורך, זו השנה השלישית, המשורר והסופר, יו"ר אגודת הסופרים, צביקה ניר. 

המרתון היה לסיפור הצלחה ונתן למשוררים אלמונים עד כה להשמיע את קולם באוזני קהל גדול של שוחרי שירה. 
השנה נקרא במרתון משתתפי הפסטיבל ומשוררים מהקהל משיריהם העוסקים בשאלות חברתיות, שעליהן כתב 

הסופר עמוס עוז כמה מיצירותיו עזות המבע.
מנחה: צביקה ניר

רונן שפירא, אורי הולנדר ורוני סומק

אביחי קמחי
צילום: צביה פרידמן

עצמון יניב
צילום: אהרן מנשירוב
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קטיפה שחורה
Gangi N' all that jazz :צילום

לאחר יותר משלושים שנות פעילות, בכירת הלהקות האיריות בארץ משיקה תוכנית עשירה והרכב חדש ובו מיטב 
הנגנים. התוכנית כוללת שירים ומוזיקה אירית וקלטית מאזורים שונים: סקוטלנד, ברטאן, גליסיה וקנדה, בדגש על 

מוזיקה עכשווית. כל אלו יוצרים חוויה מוזיקלית עשירה, מסעירה ומרגשת. 

אורי שלייפר כינור, שירה
פיליפ חריפקוב חליל, חליליות איריות, חמת חלילים אירית

מורן מייזלס  קלידים, מלודיקה, שירה
אהוד נתן בוזוקי אירי, באוראן )תוף אירי(
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אגי משעול
צילום: רמי נעים

22:45-21:30, בית הראשונים
קטיפה שחורה מוזיקה אירית וקלטית חדשה

מחיר כרטיס: 70 ש"ח
זכאי הנחה: 55 ש"ח
חברי בית הקונפדרציה: 42 ש"ח
כרטיס שני ב-50% הנחה למחזיקי כרטיס ישראכרט

Black Velvet New Irish & Celtic Music 

16:30, תהלוכת הביכורים המסורתית
רחוב הראשונים

18:30-17:30, בית הראשונים
פטישי הא"ב: מוזיקה ושירים שמכים בראש

החדש  ומאלבומו  "פטישים"  מאלבומו  יצירות  ינגן  שפירא  רונן  המוזיקאי 
אחת  פטישים  מכת  בין  הפסטיבל.  לכבוד  במיוחד  שיצא   ,"2 "פטישים 
לשנייה יקראו המשוררים אורי הולנדר ורוני סומק משירתם, על רקע עיבודיו 
מוכרות.  קלאסיות  ליצירות  שפירא  של  בהחלט  שגרתיים  והלא  החדשניים 

עוד ינגן שפירא ואריאציות לשירי רוק ידועים ויבצע ממיטב לחניו. 
שפירא ינגן גם פרקים מיצירתו פורצת הדרך לפסנתר רב-תרבותי: הפסנתר 
היוצר  באופן  ערבי,  מקאם  לסולמות  ומותקן  המכוון  הסטנדרטי,  המערבי 
במיתריו מצלולים מהדהדים של פעמונים טיבטיים ופעימות של בס חשמלי. 
באופן  נעשה  וכיוונונו  הרב-תרבותי,  הפסנתר  את  ויצר  המציא  שפירא 

אקוסטי, ללא הגברה או אפקטים.
יציג את המופע: בני ציפר

19:45-18:45, בית הראשונים 
מה לך נשמונת

את  ולבסס  ולהתחדש  להפתיע  מפסיקה  אינה  משעול  אגי  המשוררת 
בפרס  לאחרונה  שזכתה  מי  השפוי.  הלאומי  הקול  של  כמבטאת  מעמדה 
היעילה  אולי   - השגרירה  גם  היא  היוקרתי,  הבינלאומי  הרברט  זביגנייב 
ביותר - של הישראליות בעולם. נופי שירתה הם הבית, החצר,  נופי המושב 
כפר מרדכי ומטעי האבוקדו והאפרסק. שירתה מהפנטת את קוראיה מכוח 
הפשטות הנפלאה שהגיעה אליה וכנותה האולטימטיבית ולא מכוח אפקטים 
מסובכים. אגי משעול, שנולדה בהונגריה וגדלה בגדרה, חייתה לכאורה חיים 
לא דרמטיים, אבל בשירתה היא קיסרית החולשת על אימפריה אדירה של 
מלים הסרות למרותה. היא תקרא משיריה לקהל ותספר על כתיבת שירה 

אחרי גיל שבעים.  
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

21:00-20:00, הספרייה 
משוררים שיצאו ממגדל השן                                            

מייצגים כל אחד בדרכו עשייה שירית  יניב  ועצמון  אביחי קמחי  המשוררים 
עצמם.  החיים  אל  לצאת  ומתעקשת  עצמה  בתוך  להשתבלל  שמסרבת 
קוראים  ישראל  משוררי   - עברית  "שירה  המיזם  מנהל  היה  קמחי  אביחי 
יניב,  עצמון  סרטן.  חולי  למען  בהתנדבות  ופעיל  ישראל"  ב"קול  משיריהם" 
בורר,  דין,  עורך  הוא  פוחצ'בסקי,  נחמה  השנייה  העלייה  סופרת  של  נינה 
מגשר וצייר. השניים יקראו משיריהם וישוחחו על האופן שהם משלבים את 

השירה עם חיי המעשה.
מנחה: ד"ר צדוק עלון
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10:00-09:00, חצר אנטלר
אותו חלק ריק ששייך רק לי

נורית זרחי כמשוררת מינורית-מאז'ורית
של  הראשון  ספרה  שנדפס  אחרי  עשורים  מחמישה  יותר  לאחרונה, 
 ,)1966 לספרות",  )"מחברות  ירוק"  "ירוק  זרחי,  נורית  והסופרת  המשוררת 
ראתה אור אסופה משיריה בשם "בלוז לתינוקות נולדים", בסדרת "זוטא" של 
הוצאת הקיבוץ המאוחד. הפורמט מאפשר לשאת בתיק יד ספרון לגמיעה 
ומבינה  אהבה  שחוותה  ורבת-סתירות,  חכמה  אישה  היא  זרחי  בדרכים. 
בבד,  בד  זמן.  של  רצף  פני  על  שלה  בהשתנותה  מתבוננים  ושיריה  נשיות, 
פועלת ההתרחשות הלשונית בשירתה כסייסמוגרף הרושם את התמורות 

שעברה העברית בדורנו. 
נורית זרחי תקרא משיריה ותשוחח עליהם עם המו"ל-המשורר יפתח אלוני, 

שזרחי מלווה את כתיבתו זה שנים.
מנחה: קרן קוך

14:00-12:45, בית הראשונים

אם ננעלו דלתי נדיבים דלתי מרום לא ננעלו      
ולרבה  משורריה  לגדול  היום  עד  נחשב  ה-17,  המאה  בן  שבזי,  שלום  רבי 
הנערץ של קהילת יהודי תימן. הוא היה אורג במקצועו, ועל אף שסבל מעוני 
ורעב, לא ויתר על חיי הרוח והשירה. כך קנה את עולמו לעד בקרב יהודים 
מעבר  אינספור.  ואגדות  מופתים  כתרים,  לשמו  שקשרו  כאחד,  ומוסלמים 
לבקיאותו בהלכה, הוא גילה עניין בתורת הקבלה, בפילוסופיה, באסטרונומיה 
בערבית  בעברית,  שיריו  את  וכתב  בשירתו,  גם  שניכר  כפי  ובאסטרולוגיה, 
ובארמית. "ישנתי רעב ננערתי בשיר זה", כתב באחד מאלפי שיריו, שרבים 
מהם הפכו למזמורי שבת וחג המושרים בפי כול ושחלקם אף הולחנו  על ידי 

מוזיקאים ישראלים בני זמננו. 
העניין בדמותו המרתקת והייחודית של שבזי התחדש באחרונה עם יציאתו 
לאקרנים של הסרט "מורי, חידת שלום שבזי" בבימויה של ישראלה שאער 
מעודד ובהפקתו של יוצר סדרת הסרטים "העברים", יאיר קדר. על שבזי ועל 
יצירת יהודי תימן וגורל יצירת יהודי המזרח בכלל ישוחחו המשוררים: איריס 
פרופ'  וכן  שטרית,  שלום  וסמי  ביטון  ארז  נוי,  עמוס  שחרור,  ציפי  כהן,  אליה 

גלילי שחר, שהשתתף בעשיית הסרט על שבזי.
מנחה: ד"ר קציעה עלון

מוזיקה: עופר כלף, בועז גלילי 11:15-10:15, בית הראשונים  
הלא-מודע הוא חייתי

ניסיון לביית את המשוררת חדוה הרכבי
ערכה  גולדברג  לאה  והמשוררת  ב',  דגניה  בקיבוץ  נולדה  הרכבי  חדוה 
המאפיין   .1974 בשנת  אור  שראה  מלך",  היא  "כי  הראשון  שיריה  ספר  את 
המרכזי של שירתה של הרכבי הוא התחביר הפרוע שמשמר בתוכו באופן 
חי וצועק וחוזר וחוזר את אותם דברים שוב ושוב, מעין מהלומות תופים, כמו 
בחזרה אינסופית של צלילי הבולרו של מוריס ראוול. רצפי החזרות החזקים 
והמפתיעים, שיוצרים ריתמוסים גליים סוחפים, הפכו ליסוד שליט בשירתה 
ולטביעת האצבעות הססגונית  שלה. החזרות האלה  מתגוונות עד אין שיעור 
למניפה ענקית של אפקטים וקולות שצורמים ומקישים ומסתעפים לאינסוף 
כיוונים. הרכבי מזדהרת כאחת המשוררות החזקות ביותר בשירה העברית 
לעיתיים  שרק  לחוויות  פה  פתחון  שנותן  חיוני  קול  הוא  קולה  העכשווית. 

רחוקות ניתן להביען.
אריאל  פרופ'  הספרות  חוקר  עם  ותשוחח  משיריה  תקרא  הרכבי  חדוה 

הירשפלד ועם המשורר תמיר גרינברג.
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

12:30-11:30, בית הראשונים
דן מירון ונחקרו:

מפגש פסגה                                     
בארץ,  הספרות  חוקרי  מבכיר  גושפנקא  לקבל  שזכו  המשוררים  רבים  לא 
דן מירון. מירון, המטיל את מוראו על הספרות העברית, בחר הפעם  פרופ' 
הפסגה  במפגש  גרינברג.  תמיר  במיוחד:  מעריך  שהוא  משורר  עם  לשוחח 
יקרא תמיר גרינברג משיריו וישוחח עם החוקר העוקב מקרוב אחר יצירתו. 
השחקן דורון תבורי יבצע קטעים מ"הסוסה", הנובלה היידית של מנדלי מוכר 

ספרים שראתה אור לאחרונה בתרגומו החדשני של מירון.
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: דורון תבורי

נורית זרחי
צילום: בר גורדון

איור דמותו של רבי שלום שבזי 
Yuvalerel, wikipedia, PD

חדוה הרכבי
צילום: איריס נשר

אלי עמיר ונכדותיו
צילום: פרטי

15:15-14:15, הספרייה 
מפריח היונים שהיה לנער האופניים

מחווה לסופר אלי עמיר                                               
שהתחבבו  רומנים  ועוד  היונים"  "מפריח  "יסמין",  כפרות",  "תרנגול  לאחר 
שנקרא  מה  את  עמיר  אלי  הסופר  כתב  אותם,  וטלטלו  קוראים  רבבות  על 
כ"מגנום אופוס" שלו: ספרו רחב היריעה "נער האופניים", המגולל את סיפור 
חייו האמיתי, בדומה ל"סיפור על אהבה וחושך" של עמוס עוז. במרכז עלילת 
הספר נער עולה מבגדאד המגלה את העולם, את האהבה ואת מדינת ישראל 
הצעירה, על צדדיה המוארים והחשוכים. אלי עמיר יספר לקהל על נסיבות 
ירושלים של אז, על המאבק הפנימי שהתחולל בתוכו בין נאמנות  חייו, על 
להוריו ולעולם הישן לבין רצונו להיפתח לאפשרויות של העולם החדש, ועל 

הבחירה שעשה להיות ישראלי ולשים בצד את ההתמרמרות והמחאה.  
נושאים  עם  המתכתבים  משיריו  יבצע  ג'ובראן  ויסאם  והמוזיקאי  המשורר 
אלי  כמו  שנולד,  סומק  רוני  המשורר  יחבור  ואליו  עמיר,  אלי  של  בפרוזה 
עמיר, בבגדאד. הסופרת אורה אחימאיר, המלווה את כתיבתו של אלי עמיר 
דורון תבורי יבצע כמה קטעים  יצירתו. השחקן  מתחילתה, תשוחח עמו על 

מ"נער האופניים".   
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: ויסאם ג'ובראן

1617

דן מירון
צילום: משה לב
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17:45-16:45, בית הראשונים  
לנסות ולפרוץ מעבר למלים

מפגש עם רחל חלפי
בימים אלה ראה אור "קרקס", ספרה יוצא הדופן של המשוררת רחל חלפי, 
הוא  זה  ספר  מוכרים.  בלתי  ואזורים  קיום  שכבות  אל  אור  אלומת  המפנה 
ספירלה חיה ונושמת של יצורים, אנשים ודמויות, שנזרקו אל זירת הקרקס 
גם  מהרה  עד  הופך  הזה  הקרקס  צפויים.  בלתי  כולם  אך  והצפוי,  המוכר 
כתמיד,  עצמה,  את  חלפי  רחל  מאתגרת  החדש  בספרה  לחיינו.  למרָאה 
כמעט  נרטיבים  של  לשפה  הייחודית  השירית  שפתה  את  מרחיבה  כשהיא 
מראשית  תמיד.  השותקים  הקרקס,  ליצורי  ביטוי  שיאפשרו  כדי  פרוזאיים, 
דרכה היא קוראת תיגר על גבולות השפה. היא אינה חדלה לבחון ולפרוץ, 
שירה  שבין  בתווך  הנעה  שלה,  ושירתה  השירה  גבולות  את  ושוב,  שוב 
פמיניסטית לבין מבט כלל-אנושי, ותמיד היא מזכירה לנו שמותר, מדי פעם, 
כלפי  בשירתה,  כמו  מופנה,  הוא  אם  בעיקר,  הומוריסטי,  במבט  להתבונן 

עצמך. 
שירתה.  על  חלפי  רחל  עם  ישוחח  הירשפלד  אריאל  פרופ'  הספרות  חוקר 
יקראו שירים ויאמרו דברים המשוררים תמיר גרינברג, ריטה קוגן ורוני סומק. 

מנחה: בני ציפר
מוזיקה: הדרה לוין ארדי

ירון לונדון
צילום: יח"צ

רחל חלפי

20:30-19:30, בית הראשונים   
מחולות

דורי פרנס ודורון תבורי מקימים לתחייה
את שירת יעקב שטיינברג

ַקר ַּבחּוץ ְוַחם ַּבֲחָדִרים,
ּוָבאּוָלם ִעְרּבּוב קֹולֹות:

יֹוְצִאים, טֹוְפִפים ִּבְמחֹולֹות
ַהִּזּוּוִגים ַהֶּנְהָּדִרים.

אֹור ָוחֹם, ִהּלּוֵלי ָמחֹול,
ַּגם ֲאִני ַבָּמחֹול יֹוֵצא:
ֵּבין ַעִּליִזים ֲאִני רֹוֶצה

ִלְהיֹות ַעִּליז – ְוֵאיִני ָיכֹול.

ֵּבין ַעִּליִזים ֲאִני ָאֵבל,
ּוְלַמְנִּגיַנת ַהַּמְקֵהָלה

ֲאִני ּפֹוֵתר ֶאת ַהְּׁשֵאָלה
ָהַעִּתיָקה: ַהּכֹל ָהֶבל.

 ָּכְך ַּבִּפָּנה ֲאִני עֹוֵמד
ַוֲאַצֵחק ְצחֹוק ַסְפָקִני

ֶׁשֶקר, ֶׁשֶקר! ִמְסֵּכן ָאִני
ֶאת ַהְּנָערֹות ֲאִני חֹוֵמד.

ַּגם ַלְּמחֹולֹות ֲאִני ָמִהיר,
ּוְלַמְנִּגיַנת ִּכּנֹור ַרָּכה

ֶקַרח ִלִּבי ִּבי ִמְתַּבָּקע, –
אּוָלם ַּדל ֲאִני ְוָיִהיר.

ֲאִני רֹוֶצה ְסֻעָּדה ְׁשֵלָמה,
ֲאִני מֹוֵאס ַּבֵּפרּוִרים;

ֹלא ִלי ִנְדְלקּו ָהאֹוִרים
ַהִהּלּוִלים ֹלא ִלי ֵהָּמה.

ָּכְך ִאָּנֵזק ַעד ּבֹוא ַׁשְעִּתי
ְוָׂשַבְעִּתי ִׁשְבָעַתִים;

ַאְך ֶאת ַטְעָמם ֶׁשל ַהַחִּיים
ְּכָבר ָטַעְמִּתי, ְּכָבר ָיַדְעִּתי.

1819

19:15-18:00, בית שלום
לו הייתי פיראט

ירון לונדון ומדורת ההבלים של התרבות הישראלית
״לו הייתי פיראט״,  ירון לונדון, מחבר השיר והממואר הנפלא  העיתונאי הוותיק 
נפרד לא מזמן מתוכנית הדגל האינטלקטואלית האחרונה של הטלוויזיה, "לונדון 
וקירשנבאום", שבה בילה במחיצתן של מוזות שונות ומשונות מתחום התרבות. 
מה יש לו לומר לסיכום התקופה ככותב ועובר אורח וכמתבונן במדורת ההבלים 
של התרבות הישראלית? לונדון יספר גם על קשריו לתרבות הצרפתית וינסה 
יותר  יותר תרבותית וקצת  לפענח למה לא קמה בארץ תרבות טלוויזיה קצת 
כמה  יקראו  משעול  ואגי  זרחי  נורית  סומק,  רוני  המשוררים  אינטלקטואלית. 

משיריהם המתכתבים עם טעמו ופועלו של לונדון. 
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: עופר כלף, בועז גלילי

יעקב שטיינברג, משורר בתי הקפה של וינה וברלין, כונה לא אחת שארל בודלר העברי. 
כמוהו כתב על הכרך התעשייתי האוכל את יושביו ועל האומללות והשקיעה והריקנות 
של האורבניות המודרנית. בלי שום צדק נשכחה שירתו, עד שקם המוזיקאי דורי פרנס 
שהחליט להחזירה לחיים ולהזרימה מחדש אל מחזור הדם של השירה העברית. זאת 
"מחולות" של  11 שירים מתוך המחזור  דורון תבורי, שישיר  עשה בצוותא עם השחקן 

שטיינברג, שאותם דורי פרנס הלחין ותזמר. 
דורון תבורי יבצע את השירים בהברה האשכנזית שבה נכתבו במקור, על רקע איורים 
שצוירו במיוחד לערב זה על ידי הציירת בתיה קולטון. המנצח על התזמורת המוקלטת 

הוא דורון סלומון וההרכב הוא אנסמבל המאה העשרים ואחת. 
מנחה: בני ציפר

מחולות
איור:בתיה קולטון

)השיר הראשון מתוך המחזור
"מחולות", יעקב שטיינברג(
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ציור: שמעון וונדה

16:30-15:30, בית הראשונים  
שירת האפרו

האתיופית בשירה הישראלית החדשה
האתיופית בשירה הישראלית היא קבוצה של משוררות ומשוררים, אמניות 
האתיופית,  הישראלית  הקהילה  של  השני  הדור  בני  צעירים,  ואמנים 
המבקשים להנכיח בשיח הישראלי הפואטי – הפוליטי עד כאב – נושאים 
מודלים  זהות אפרו-שחורה,  היום:  כלל אל מחוץ לסדר  הנדחקים בדרך 
שונים ומאתגרים של פמיניזם, נשיות ויופי, חוויית ההגירה וקדמה מול דיכוי.

אל  זאת  מלוכלכת  כביסה  להוציא  מעזה  הישראלית  בשירה  האתיופית 
המרחב הפואטי, בקול ראשוני ולעיתים בוסרי, בצעקה גדולה, לא-מתווכת, 
הזיכרונות  את  אמונותינו,  את  שלנו,  התפיסות  את  מאתגרת  שהיא  תוך 
ואת  לישראל,  ההגירה  חווית  על  שלנו  והסבים  ההורים  לנו  שהנחילו 
המיתוס בדבר שותפות כולנו במדינת מהגרים חדשה. האתיופית בשירה 
היא אמנות שמדברת מציאות אך גם אמנות שמציעה מציאות חדשה, יותר 

מכילה, פתוחה ורחומה.

מפיקות ואוצרות המופע: תמר אסנקאו, נאני ברוק
אמניםיות: תמר אסנקאו, אבי אסנקאו, נאני ברוק,

סמרט היילו, חגית טגפאו, אורית טשומה, אורטל מוגוס

לוגו: מזל רטה
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21:45-20:45, בית הראשונים   

מאיר שלו אוחז ענף שקד   
באחרונה  ועבר  העיר  חיי  את  עזב  שלו  מאיר  והאהוב  המוכר  הסופר 
להתגורר בלב עמק יזרעאל, ערש "ההתיישבות העובדת", כתוארה אז. שם 
הוא חי מוקף בגינת הבר שלו, שעליה כתב בספרו האחרון "גינת בר". הגינה 
יהיה  "מה  עצמו:  את  ולשאול  ופרטי  לאומי  נפש  חשבון  לערוך  לו  מסייעת 

אתנו?". 
בעצמו  משגב,  אורי  והפובליציסט  העיתונאי  עם  כך  על  ישוחח  שלו  מאיר 
בן העמק, על שירת פרחי הבר ובעיקר על שירתו של אביו, המשורר יצחק 
שלו, שנשכחה שלא בצדק. שירת האהבה של האב לארץ תיקרא מול גבול 

הלבנון בקולו של הבן, שיציין בדרך זו מלאות מאה שנה להולדת אביו.  
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: עופר כלף, בועז גלילי

23:15, בית הראשונים   

המלה המסתורית שנחרתה באפלת נוטרדאם
נוטרדאם בפריז הציתה גם חרדות מפני  הדליקה שכילתה את קתדרלת 
הניתן  היתר  משקל  על  ספקניות  מחשבות  ולצידן  המערב,  תרבות  סוף 
לחומר על חשבון הרוח. הדליקה גם העלתה אצל רבים את זכרון שריפת 

התלמוד בפריז בשנת 1244 ואת ליל הבדולח . . . 
ויסאם ג'ובראן, מוזיקאי ומשורר ערבי נוצרי, בן נצרת, חי בין זהויות מתנגשות. 
באחד משיריו כתב: "כל ניסיונותיי ללכוד את האל כשלו בהצלחה. אני עדיין 
איימן  שחרור,  ציפי  המשוררים:  עם  וישוחח  משיריו  יקרא  ג'ובראן  מנסה". 
מן  קטעים  יקרא  תבורי  דורון  השחקן  כהן.  ואלפרד  ראובני  יותם  אגבאריה, 

הרומן האיקוני "הגיבן מנוטרדאם" מאת ויקטור הוגו.
מנחה: בני ציפר  

23:00-22:00, הספרייה 

מחוות שירה בין-דורית לאנתולוגיה "שירה צעירה" לרגל 50 שנה לצאתה
בשנת 1969 ראה אור בהוצאת "עקד" האוסף "שירה צעירה" בעריכת חנה יעוז, שהציג לראשונה תמונה קבוצתית 
משותפת של מי שהוגדרו כדור העתיד של השירה העברית, כלומר כיורשיהם של גולדברג ואלתרמן. רובם המכריע 
של משוררי "שירה צעירה" נהיו עם השנים לעמודי התווך המרכזיים של התרבות הישראלית: דוד אבידן, אמיר גלבוע, 
יאיר הורביץ, ישראל פנקס, פנחס שדה, יהודה עמיחי, נתן זך, טוביה ריבנר, דליה רביקוביץ וט. כרמי. את כל אלה 

היטיב אותו ספר מיתולוגי לזהות ולהציג לציבור הרחב. 
חמישים שנים אחרי, יתכתבו חמישה משוררים צעירים הפועלים כיום: יואב גלבוע, אמיר סומר, אורי פרסטר, טל סגל 
ונעמה הכט, עם המשוררים הצעירים של 1969 במרתון קריאת שירה בין-דורית. כל משורר יבחר במשורר ששיריו 

נכללו באוסף ויקרא שיר שלו ושני שירים משל עצמו, המתכתבים עם משורר העבר.
באירוע תשתתף גם שלהב קסט, בתם של חוקרת ספרות ישראלית חנה יעוז והמשורר איתמר יעוז קסט.

מנחה: המשורר והסופר, יו"ר אגודת הסופרים, צביקה ניר

2021

מאיר שלו
צילום: נדיה לנדאו

דוד פוגל
P.D 1.0 :צילום

עאידה נסראללה

מירון ח. איזקסון
צילום: דינה גונה

קתדרלת נוטרדאם )פריז(.
.Jean-Pierre Bazard Jpbazard wikimedia

23:15, הספרייה   
תיקון ליל שבועות

בהנחיית המשורר מירון ח. איזקסון
גרינברג,  צבי  אורי  של  שירתו  ברכי  על  שגדל  איזקסון,  מירון  המשורר 
וספרי  רומנים  וכן  שירה  ספרי  כתריסר  לאור  שהוציא  פורה  למשורר  היה 
ילדים. בשירתו הוא עושה את הבלתי אפשרי: הוא לא מוכן להתיישר על פי 
הפוזיציה המצופה ממנו כדתי, כאיש עסקים וכאשכנזי "פריבילגי", ומנסה 
לנהל דיאלוג בין כל זרמי המחשבה הקיימים בארץ. איזקסון ילמד טקסט מן 

המקורות הקשור לחג השבועות וכן יקרא משיריו. 

יום ראשון | 9.6.19
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09:50-09:00, חצר אמר
מעגל המתופפות ושלום לעורבים
ציפי שחרור ועמוס נוי

לפני שנה ראה אור "מעגל המתופפות", ספר שיריה ה-13 של ציפי שחרור, 
"מכים  שיריה  להתחדש.  מפסיקה  שאינה  פרוזה  וכותבת  פורה  משוררת 
את הקורא בנשיות בשלה, תוססת וקשה", ו"היא אינה עושה חשבון לשום 
דבר", כדבריו של המשורר יותם ראובני, שישוחח עם ציפי שחרור, בעוד היא 

תקרא משיריה ותשוחח על חייה ופעילותה הספרותית.
השנה  לאור  שהוציא  חברתי  ופעיל  תרבות  חוקר  הוא  נוי  עמוס  המשורר 
לשנות  ברצון  רווי  הספר  העורב".  לאדון  "שלום  הראשון  שיריו  ספר  את 
והוא כבר עייף למדי  את הקיים אך גם בפיכחון של אדם שנאבק כל חייו 
נוי, יקרא משיריו  נוי, בנו של חוקר הפולקלור הנודע דב  משאיפות השינוי. 
ויספר על עבודת המחקר שעשה לשימור זכרם של משכילים בני ירושלים 
שפעלו מסוף המאה ה-19 עד תחילת שנות השלושים של המאה העשרים, 

אך נמחקו מהזיכרון הלאומי. 
מנחה: בני ציפר

10:50-10:00, הספרייה
בכל בוקר, הנשים אורגות יצועים משבטי דיכוין

מפגש עם המשוררת עאידה נסראללה 
המשוררת ד"ר עאידה נסראללה היא ילידת אום אל פחם. היא בעלת תואר 
דוקטור באמנות רב-תחומית ומרצה בכירה במכללת בית ברל. בשנת 2001 
נבחרה לייצג את ישראל יחד עם הסופר אתגר קרת בתוכנית הבינלאומית 
לספרות באוניברסיטת איווה שבארה"ב. מאחוריה מחזות שכתבה, שלושה 

קובצי סיפורים קצרים בערבית, רומן בגרמנית ורומן בערבית. 
יצירתה  על  ותשוחח  לעברית  המתורגמים  משיריה  תקרא  נסראללה 
ד"ר  הספרות  חוקרת  עם  והספרותית  הציבורית  האקדמית,  ופעילותה 

קציעה עלון.  
מנחה: קרן קוך

12:45-11:00, בית הראשונים
בלילות הסתיו נופל ביערים עלה לא נראה

לזכר המשורר דוד פוגל במלאות 75 שנה 
למותו

ביותר  הראויים  מהיוצרים  היה   )1944-1891( פוגל  דוד  והסופר  המשורר 
יצירתו.  ועל  עליו  שנגזר  הטרגי  הגורל  מבחינת  מקולל",  "משורר  לתואר 
התבלט  הוא  שלה,  הרומנטי  בשלב  עוד  הייתה  העברית  כשהשירה 
האופטימיות  מן  והתרחק  הקלאסיות  הצורות  את  ששבר  כמודרניסט 
של  והפסימיות  השקיעה  הערפל,  מחוזות  אל  הציונית  האומה  בניין  של 
יצירתו  ורוב  בחייו,  התפרסמו  משיריו  מעט  האירופי.  האקספרסיוניזם 
הוטמנה במקום מסתור לפני הירצחו בשואה. כשנתגלתה כעבור שנות דור, 
היא השיבה אותו לחיים חדשים כמשורר רלוונטי ואנטי קונפורמיסט וכסופר 
התיעודי  הסרט  כמותם.  הכירה  טרם  העברית  שהספרות  רומנים  שכתב 
"איבד פוגל את פוגל", שקטעים ממנו יוקרנו באולם בעת הדיון על יצירתו 
ישתתפו  בדיון  שגרתית.  הלא  ודמותו  המיוסרים  חייו  אחר  עוקב  פוגל,  של 
המשורר אלפרד כהן ויאיר קדר, אחד מיוצרי הסרט על פוגל ומפיק הסדרה 

"העברים".
מנחה: בני ציפר

ציפי שחרור
צילום: ליאן סילברמן

עמוס נוי
צילום: סילביה ריבר אייזנר
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14:45-13:00, בית הראשונים  
אירוע נעילה

על הדבש ועל העוקץ או: איה אותה ארץ
שנעמי שמר שוררה אותה בשיריה? 

15 שנים מלאו למותה של אם הזמר העברי, נעמי שמר, שכינתה את 
הקאנונית  השירה  למקדש  להיכנס  כמסרבת  "מזמוראית",  עצמה 
אך גם לקטגוריה של פזמונאית. האומנם יש הבדל בין שיר לשיר-

נעמי  זכתה  לא  ביניהם? האומנם  עובר הגבול  היכן  קובע  ומי  זמר, 
והאומנם תם  דעותיה הפוליטיות?  על שום  לה  בכבוד הראוי  שמר 
זמנם של כותבי שירי הזמר העברי, והם מפנים את מקומם לכותבי 
השירים הים תיכוניים והמזרחיים? ללי שמר, בתה של שמר ושומרת 
השלהבת של זכרה, תשוחח על שאלות אלה ואחרות עם המשוררת 

נורית זרחי ועם העיתונאי והפובליציסט אורי משגב. 
של  הגדול  השירה  בחידון  הזוכים  לבמה  ייקראו  האירוע  בתום 

הפסטיבל לטקס הענקת פרסים.
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: עופר כלף, בועז גלילי, הדרה לוין ארדי, דורון תבורי

2223

חידון השירה הגדול של פסטיבל המשוררים ה-22 במטולה
ובו עשרים  כמחווה לקהל הרחב שיגיע לפסטיבל, חיברו חברי הוועדה האמנותית, בשיתוף עם המשוררים, חידון 
ימי הפסטיבל. את  יחולקו בתחנות שונות ברחבי מטולה במשך  שאלות הקשורות לשירה העברית. טופסי החידון 
התשובות ניתן יהיה לשלשל לתיבות שיוצבו בכניסה לאולם בית הראשונים, עד יום ראשון, 9.6, בשעה שמונה בבוקר. 

הפותרים נכונה מתוך הקהל יזכו בפרסי ספרים בטקס שייערך בתום אירוע הנעילה של הפסטיבל.  

תהלוכת ביכורים
תהלוכת טרקטורים מקושטת תעבור ברחובה הראשי של מטולה, רחוב הראשונים. תזמורת 
צעידה תלווה אותה אל טקס הבאת הביכורים המסורתי של המושבת הוותיקה בפארק המעיין, 

שם יציגו ילדי מטולה מוזיקה, שירים וסיפורים לחג.
התהלוכה תתקיים ביום שישי,  7.6.19, ד' בסיוון תשע"ט, בשעה 16:30 

תיבת הנגינה של זמי
הפתוח  בישראל,  מסוגו  היחיד  ארצות,  מ-70  וישנים  חדשים  נגינה  כלי  אוסף  פרטי,  מוזיאון 

לקהל. הביקור הוא שילוב של תצוגה, הסברים וקונצרט.
נשיפה,  כלי  מיתרים,  כלי  השבועות:  בחג  מתקיימות  וישנות,  חדשות  שונות,  תוכניות  חמש 

אוטומטים ותיבות נגינה. "הללוהו בנבל ועוגב" – על כלי הנגינה הקדומים של עם ישראל.
וגם הרצאה חדשה: המגרפה של בית המקדש - איזה כלי היא הייתה? 

לפרטים והזמנות כרטיסים: 052-6997073
רח' מצפה החולה 5, מטולה.

מוזיאון בית-האיכר
בית האיכר הוא בית אבן מימיה הראשונים של המושבה מטולה. בבית, ששופץ והפך לארכיון 
ולמוזיאון לתולדות המושבה, מוצגים כלי בית וכלי עבודה מתחילת המאה ה-20. לצד תצוגות, 

תמונות ומסמכים נדירים.
המוזיאון פתוח בימים חמישי-שישי, בשעות 19:00-17:00,

ובשבת בשעות 13:00-11:00. 
רחוב הראשונים )ליד בניין המועצה(, טל' 053-7220924

סיורים במטולה ובאתריה
בהדרכת דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה

 123 סיורים במטולה ובאתריה בהדרכת דוד אזולאי ראש מועצת מטולה, שהשנה מלאו לה 
שנה. הסיורים ישולבו בסיפורים על ההיסטוריה של המושבה ועל שותפות הגורל של מטולה 
עם העיירות הלבנוניות שמעבר לגבול. ההרשמה לסיורים במטה הפסטיבל, החל מיום חמישי 

6.6.19, ג' בסיוון, בשעה 16:00. מספר המקומות מוגבל.
נקודת המפגש: בכניסה לבניין מועצת מטולה

מועדי הסיורים:
שישי 7.6.19, ד' בסיוון, בשעה 11:00
שבת 8.6.19, ה' בסיוון, בשעה 11:00
שבת, 8.6.19, ה' בסיוון, בשעה 17:00

חידון השירה הגדול של פסטיבל המשוררים ה-22 במטולה.
כמחווה לקהל הרחב שיגיע לפסטיבל, חיברו חברי הוועדה האמנותית, בשיתוף עם המשוררים, 
שונות  בתחנות  יחולקו  החידון  טופסי  העברית.  לשירה  הקשורות  שאלות  עשרים  ובו  חידון 
ברחבי מטולה במשך ימי הפסטיבל. את התשובות ניתן יהיה לשלשל לתיבות שיוצבו בכניסה 
לאולם בית הראשונים, עד יום ראשון, 9.6, בשעה שמונה בבוקר. הפותרים נכונה מתוך הקהל 

יזכו בפרסי ספרים בטקס שייערך בתום  אירוע הנעילה של הפסטיבל.  

יריד ספרים
במהלך ימים חמישי ושישי, 7-6 ביוני, יימכרו ספרי שירה של מגוון הוצאות לאור ברחבת 

הכניסה של אולם בית הראשונים.

נעמי שמר
צילום: משה שי

ויסאם ג'ובראן
צילום: ימן ג'ובראן

בועז גלילי
Alex Apt  :צילום

הדרה לוין ארדי
צילום: הילה עוז

עופר כלף
צילום: אסף סודרי

הדיאלוג בין השירה הכתובה לבין הזמרה והמוזיקה הוא ממאפייניו הבולטים של פסטיבל מטולה. 
תודה למוזיקאים הנוטלים חלק בפסטיבל ומעשירים אותו ביצירתם, שבחלקה הולחנה במיוחד עבור האירוע: ויסאם 
ג'ובראן, בועז גלילי, עופר כלף, הדרה לוין ארדי. תודה מיוחדת לשחקן דורון תבורי שהקים לחיים חדשים בקולו את 

נכסיה האבודים של השירה והפרוזה העבריים.



מסעדות ואטרקציות במטולה 2019

מסעדות ומזון מסעדות

מסעדות
פאב החקורה                                                                                                                          077-5002985              054-2172199 

הטחנה - מסעדת בשרים                                                                                                         04-6944810              053-7707643

לישנסקי - בית אוכל ויין                                                                                                            04-6997184              050-8334552

מסעדת בית שלום                                 04-6940767              053-7707845

קפה אלסקה אין - קפיטריה                                                        04-6997111             054-2228888 

עיוני - חמארה ומעדנייה גלילית – פיצה                                                                             077-4209030 

הברונית – ארוחות בוקר בתיאום מראש                                                               077-4209030

יין, שמן ומזון

TAKO – יינות אדומים מכרם מטולה  מרדי טאקו                                                                                                     050-7709300
קן הציפור – קמפינג ופינת קפה                                                                                             050-5550397             054-6832659 

שמן הזית מטולה של פאני ורוני                                                                                             052-2812077             052-3789246 

בריאות ואוכל – ארוחות Slow-Food גליליות, עינת לב-ארי                                                                                     050-7760128           

סופרמרקטים
השכונתית של סם – מיני-מרקט                                                                                              04-6997992          1-800-33-36-39

סופר אורי                                                                                                                                050-5236386              050-5236386

פיצוציית ברנר - אורי אלוני                                                                                                                                            052-2309612

חנויות וגלריות 
אומנות הפסיפס – אורה תמרי                                                                                                077-7944194             052-5622031 

אורון ספורט – חנות לבגדי ספורט ואביזרי מים                               04-6997950    

גלית סטודיו קוקויו – סטודיו לעיצוב                                                                                                                             050-3462319 

תכשיטים ופרטי אופנה סרוגים אצל אורה                                                                                                                   050-3481640 

גלריית אומנות – בית שלום                                                                                                       04-6940767             053-7707845

ערסלים – שירלי נאוי                                                                                            052-2812048   

ציור, פיסול, תכשיטים – שמעון חיים                                                                       04-6940628 

סטודיו ובית יוצר לקרמיקה - חרות תמרי                                                                               04-6940552              054-4393969 

תיבת הנגינה של זמי                                                            04-6997073  

סטודיו ורדינה דינה - גלריה לדברים יפים ועבודות יד - ורד                          050-5311133

אטרקציות
הרועה בשבילים – טיולי ג'יפים                                                                                               050-3462319             050-2701445

תלתן – יוגה וטיפולים הוליסטיים – אופירה גורדון                                                                   04-6949336              053-7444358

לב ראז – עיסויים וטיפולים                                                                                                        04-6817856             050-5620461

מדריך טיולים – פרידמן נעם                                                                                                    04-6997479              052-2790780

מוזיאון בית האיכר                                                                                                 053-7220924

מועדון ירי – מטווח                                                                                                                     04-6951514             053-7735141

מינה טבע – סטודיו לפיסול ומכירת יונים                                                                                 04-6949421             050-3441989

מכון יופי גלעד – בתיה                                                                                                               04-6941359             050-7529369

מצפה איתן שבאלסקה אין – תצפית על כל הצפון                                                                  04-6997111             054-2228888

מרכז קנדה – נופש, בריאות וספורט                                                                                        04-6950370                04-6950970

קוסמטיקה ואיפור קבוע בשיטה חדשנית – אופירה גורדון                                                    053-7444358 

סטודיו תנו דעת – אימוני כושר בבריכה וביבשה – ענבר וגשל                                             052-3466638                04-6903033

ערבי שירה ומספרי סיפורים – שאולי פריינטה                                                                      077-3453468             052-6657685

מהאיאנה - מרחב תרגול לגוף ולנפש - מעיין 

לינות במטולה מלונות

אלסקה אין – מלון בוטיק גלילי ייחודי                                                                                  04-6997111              054-2228888
מלונות ארזים                                                                                                               04-6997143/4/5              054-5488602
בית שלום – מלון בוטיק                                                    04-6940767              053-7707845
מלון מטיילים מטולה – מקבוצת מלונות מטיילים                                                               04-6883040                04-6883034

חדרי אירוח במושבה
אורחן במטולה – גולן חוה                                                                                                    04-6997529               054-4468456
אחוזה במטולה – אתר נופש וספא                                                                                    077-4903353              052-8775017

אחוזת בארין                                                                                                                       052-5904447
אירוח כפרי – משפחת גולדברג                                                                                           04-6941025              050-7709103
אל נוף הפנורמה – ברוריה אלחדיף                                                                                     04-6949379              050-5350420
אצלנו בחצר מטולה – זינה דרורי                                                                                         04-6892164              054-5985209
בגורן – זהבה ניישטיין                                                                                                           04-6940469               052-2842596
בית הדקל                                                                                                                             04-6950365               052-2799521
בית זמיר                                                                                                                             077-7950182               050-4913668
בית ראונר                                                                                                                              04-6949369              053-7784030
בקתות הדובדבן                                                                                                                   04-6941302               050-5701502
צימרים למטיילים ובקתת משי בלבן                                                                                   04-6949393               053-7768061
בקתות עץ – חלום בגורן                                                                                                    077-3453468               052-6657685
גלילה במטולה – יעל וגלילה כהן                                                                                         04-6997349              052-3494349
בקתות עץ סקנדינביות – אילנית גרינברג                                                                           04-6817584               050-5468749
דירות נופש וקרמיקה – חרות תמרי                                                                                   04-6940552                054-4393969
הבית של זהר                                                                                                                     077-9243800               052-4243800
מינה טבע וסוויטת הפרח                                                                                                   050-9905070              050-3441989
נופש בין עצי הדובדבן                                                                                                           04-6949389              053-7699541
ספא בבוסתן                                                                                                                         04-6997949              050-5228885
על המפלים – סוויטות אירוח                                                                                             052-5557634                052-5554955
פינה קסומה – קידר רינה                                                                                                   04-6903829              054-6680587
פנינת הברון                                                                                                                        050-8512717               050-7267527
צימרים נחלת איכרים                                                                                                           04-6940322              052-2465410

חדרי אירוח קנדיוטי - איריס                                                                                                                                     053-6654412     
צימרים פינה קסומה - רינה                                                                                                                                      052-9380082
אורלי שושני – אירוח הברונית                                                                                                                                   050-2269555
הצימר של ורד                                                                                                                                                            050-5311133
חדרי אירוח מינה טבע                                                                                                          04-6949421               050-3441989

הבית מול הבופור – דני ודבורה קרן                                                                                                                          050-5246626  
אבי וחוה ראונר- צימר חוה                                                                                                   04-6949369

מוסדות ופארקים
מועצה מקומית מטולה                                                                                                         04-6837000 

מוזיאון בית האיכר                                                                                                                                                    053-7220924 

בית ראשונים - ספרייה ציבורית                                                                                           04-6949015

מרפאת חירום                                                                                                                       04-6905336

קופת חולים כללית                               04-6997310

בית הכנסת המרכזי ובית הכנסת בהר הצפייה - מועצה דתית                                         04-6951941

חורשת וייס – חורשת פיקניק הכוללת נגישות לנכים                                                         04-6951941

שמורת נחל עיון ומפל התנור                                                                                               04-6949421               050-3441989

כל הפרטים באחריות בעלי העסקים בלבד

052-8266280
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גם השנה, מפעל הפיס מקדם מיזמי תרבות 

ומסייע  באמנים  תומך  מקומיות,  ברשויות 

ליצירה איכותית להגיע לקהל ברחבי הארץ.

בית הקונפדרציה
הבית למוזיקה אתנית ולשירה

שווים ערב
ומשפיעים  שהשפיעו  עכשוויים,  ומשוררות  משוררים  לעשרה  מחווה  היא  הסדרה 
על השירה העברית של העת הזאת. השפעתם של המשוררים הללו ניכרת בשפת 

שירתם ובתוכנה, המהווה מקור השראה והשפעה גם על השירה העברית הצעירה.

הערבים  אלירז.  ישראל  למשורר  מחווה  היה  הסדרה  את  שפתח  הראשון  הערב 
הבאים יוקדשו למשוררים שהתגרו במגבלות השפה השירית והרהיבו עוז להתמסר 

לנושאים רבי משמעות. ביניהם ניתן למצוא את חמוטל בר יוסף, מירון איזקסון,  
בנימין שביליאגי משעול | עורך ומגיש: בנימין שבילי

צילום: תמיר להב-רדלמסר

ערב מחווה למשוררת הירושלמית חמוטל בר יוסף, לכבוד 
צאת ספרה "בלי הרבה דיבורים", מבחר משיריה שראה 
אור בסדרה חדשה של הוצאת הקיבוץ המאוחד. שירתה 

המדוייקת והמודעת לעצמה של בר יוסף מעצימה את חוזק 
הרגשות והחוויות שבשיריה הנבחרים.

משתתפים: חמוטל בר יוסף, בלהה בן אליהו, סיון הר שפי  
עורך ומגיש: בנימין שבילי   

מוזיקה: יעל תאי שירה, הלחנה | עומר אמיתי קלידים

ערב לכבוד המשוררת חמוטל בר יוסף
שלישי | 9.7.19 | ו' בתמוז תשע"ט | 20:30

אגי משעול היא המרתקת שבמשוררות הטבע והאקופואטיקה 
העכשווית, ועם זאת היא גם משוררת האהבה, הלהט והאיפוק. 

בהשתתפות: אלי אליהו, אורית גידלי, אגי משעול
מוזיקה: הדרה לוין ארדי

עורך ומגיש: בנימין שבילי

ערב לכבוד המשוררת אגי משעול
 רביעי | 21.8.19 | כ' באב תשע"ט | 20:30

ערב מחווה למשורר מירון איזקסון, מראשוני המשוררים 
העבריים בני זמננו שהפגישו באומץ ובמקוריות את השירה 
הדתית, היהודית והמודרנית עם חוויית החולין של המציאות 

העברית והישראלית. 

משתתפים: מירון איזקסון, חמוטל בר יוסף, אגי משעול
עורך ומגיש: בנימין שבילי

מוזיקה: אלי מגן הלחנה, קונטרבס, שירה | עדי רנרט פסנתר 

ערב לכבוד המשורר מירון איזקסון
 שלישי | 23.7.19 | כ' בתמוז תשע"ט | 20:30

צילום: דינה גונה

צילום: רמי נעים

Dan Porges :צילום

מחיר כרטיס: 20 ₪
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האירועים יתקיימו  בבית הקונפדרציה, רח' אמיל בוטה 12, ירושלים



לרכישת כרטיסים למופעי המוזיקה:
www.bimot.co.il *6226 משרדי בימות 

לפרטים ולקבלת תוכנייה: בית הקונפדרציה, 02-5399360
shivuk@conhouse.org.il רח' אמיל בוטה 12, ירושלים

www.confederationhouse.org

מחירים והנחות 
הכניסה לאירועי השירה בלא תשלום, על בסיס מקום פנוי.

זכאי הנחה )20%( למופעי המוזיקה: 
גמלאים, תלמידים, סטודנטים, חיילים, נכים ועיתונאים

כרטיס שני ב-50% הנחה למחזיקי ישראכרט
40% הנחה לחברי בית הקונפדרציה

תינתן הנחה לקבוצות בתיאום עם ההפקה

רכשו מנוי שנתי
 ותיהנו מ-40% הנחה

לכל המופעים והפסטיבלים של בית הקונפדרציה

לפרטים ולהרשמה: 02-5399360, שלוחה 5
shivuk@conhouse.org.il


