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פסטיבל המשוררים הישראלי ה-19
12-9 ביוני, ג'–ו' בסיוון תשע"ו



יום חמישי | 9.6.16 | ג' בסיוון תשע"ו   
18:00–19:45   מופע פתיחה וטקס הענקת פרס "טבע" לשירה )בית הראשונים(

21:15–23:15   תור הזהב של השירה המזרחית )בית הראשונים(

23:00            הסרט "לאה גולדברג בחמישה בתים" )אודיטוריום בית הגבולות( 

יום שישי | 10.6.16 | ד' בסיוון תשע"ו 

10:00            הסרט "ביאליק – מלך היהודים" )אודיטוריום בית הגבולות( 

10:00–11:00   מחווה ליחזקאל קדמי, המשורר של חוצות ירושלים )בית הראשונים(

11:00–12:00   לפרוץ גדרות, לסרב להגדרות רחל חלפי )ספריית מטולה(

11:30–12:30   להיות מהגרות בעברית )בית הראשונים( 

12:00            הסרט "המעורר – י"ח ברנר" )אודיטוריום בית הגבולות(

12:30–13:30   סיגלית בנאי: מ"שכונת התקווה-קהיר״ ועד ל"עברייה" )ספריית מטולה( 

13:00–14:00   ירון לונדון: אילו חמורים וברבורים ידעו לדבר )בית הראשונים(

14:00            הסרט "אשה פשוטה, זלדה" )אודיטוריום בית הגבולות(

14:00–15:00   טוביה ריבנר ושלומי חתוכה: תחילתה של ידידות מופלאה )ספריית מטולה( 

14:30–15:30   שושלת שבתאי על הבמה: אהרן שבתאי ובתו ננו )בית הראשונים( 

16:00–17:15   תהלוכת הביכורים המסורתית )רחוב הראשונים( 

17:00      סיור במטולה ובאתריה )הכניסה לבניין מועצת מטולה( 

17:15–19:00   משהו על רוח תזזית: תחנות חיינו בשירתו של ארז ביטון )בית הראשונים( 

17:30–18:30   שני משוררים ומשוררת שמסרבים להיכנס לאיזושהי מגירה )חצר אמר(

19:00–20:00   שיחה בשתיים על שירה, נשיות ותרבות ישראלית )ספריית מטולה( 

20:00–21:00   מ"איפה הן הבחורות ההן" ועד "סתם יום של חול" )בית שלום(  

21:30            מופע מוזיקלי: פרץ אליהו מלחין מתוך "שיר השירים" )בית הראשונים( 

23:00            מזמור שיר ליום שבת: שיחות ושירים על דת ועל חול )ספריית מטולה( 

23:00            הסרט "7 הסלילים של יונה וולך" )אודיטוריום בית הגבולות( 
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שבת | 11.6.16 | ה' בסיוון תשע"ו

09:30–10:30   יהודים וערבים מתפללים לאללה )ספריית מטולה( 

10:00           הסרט "לאה גולדברג בחמישה בתים" )אודיטוריום בית הגבולות( 

10:30–11:30   יותם ראובני: הקאמבק )בית הראשונים( 

10:30–11:30   מחווה למנחם בן )בית אנטלר, רח' הראשונים 30( 

11:00–12:00   אופיר משרקי: נולד בחורף תשמ"ד )ספריית מטולה( 

12:00            הסרט "העלמה בלובשטיין, רחל" )אודיטוריום בית הגבולות(

12:00–13:00   "והוא מכה על חטא": מחווה לשירה הכנענית וליונתן רטוש )בית הראשונים( 

13:30–14:30   מיסטיקן עירוני: מחווה לשירתו של מרדכי גלדמן )בית הראשונים( 

13:45–14:30   ציפי לוין-בירון, רבה חילונית בישראל )ספריית מטולה(

15:00–16:30   "מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו": הקול הנשי בשירה )בית הראשונים( 

16:00            הסרט "העורב – ולדימיר זאב ז'בוטינסקי" )אודיטוריום בית הגבולות( 

16:00–17:00   תמיר גרינברג: אם יש קדושה בעולם הזה, איה היא? )מרפסת אנטלר(

16:15–17:15   רבקה איילון: שירה וחיים – מה קודם? )ספריית מטולה( 

17:00            סיור במטולה ובאתריה )הכניסה לבניין מועצת מטולה( 

17:00–18:00   מחווה לישראל אלירז: אסכולה של איש אחד )בית הראשונים( 

18:00           הסרט "שיר ידידות, ר' דוד בוזגלו" )אודיטוריום בית הגבולות( 

18:30–19:15   איך זה להיות משורר לא מקולל ולא מקלל )בית הראשונים( 

18:30–19:30   מהי אקו-פואטיקה? )ספריית מטולה( 

20:00–21:00   מחוות זיכרון למשורר, הסופר והגורו פנחס שדה )ספריית מטולה( 

21:30            מופע ספרותי-מוזיקלי: "שותה אהבה", שמעון בוזגלו )בית הראשונים( 

23:00            תיקון ליל שבועות )ספריית מטולה( 

יום ראשון | 12.6.16 | ו' בסיוון תשע"ו

09:30–10:30   האומנם עוברת ההגמוניה למזרחים? )בית הראשונים( 

09:30–10:30   שחרית של שירת ילדים )ספריית מטולה( 

10:00           הסרט  "7 הסלילים של יונה וולך" )אודיטוריום בית הגבולות(

11:45-10:45   "חבל, אבי, חבל": על עקירה, גלות ומשפחה בשירה )ספריית מטולה( 

11:00–12:00   אילן ברקוביץ': "המשורר האשכנזי האחרון" )בית הראשונים( 

12:00–13:00   אהבות שאינן אומרות את שמן )ספריית מטולה( 

13:15–14:15   אירוע נעילה: מחווה חגיגית לאמירה הס )בית הראשונים(

* הזכות לשינויים שמורה לבית הקונפדרציה 
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אורחי ומשתתפי פסטיבל המשוררים במטולה,
אני נרגשת לברך אתכם עם ראשיתו של פסטיבל המשוררים ה-19, פסטיבל המפגיש אותנו עם הדרך 

המופלאה שסללה השירה העברית לדורותיה ועם תרומתה לעיצוב מציאות חיינו בארץ שאנחנו כל 
כך אוהבים.

בפרוס השנים, התחדשה השירה העברית ושינתה את פניה, אך חוט השני המקשר בין כל המשוררות 
והמשוררים לדורותיהם נעוץ בנכונותם לצלול לתהומות הנפש, לדלות מנבכיהם טעמים ומראות, 

מנגינות וקולות ולשרטט יחדיו את זהותנו ואת הנוף הפנימי שלנו כעם וכחברה. דרך המסעות 
המופלאים שיצרו לנו במלותיהם העשירות, העניקו לנו המשוררים את הזכות להביט בדיוקנו המרתק 
של עמנו, במלחמותינו לחיים ובתקוותינו לשלום. דרך יצירתם אנו זוכים להתבונן גם בדמותנו בהווה 

ובנתיבים שבהם אנו צועדים לעבר העתיד. 

כשרת התרבות המבקשת לטפח את מגוון הקולות בחברה הישראלית בדגש על הפריפריה, אני גאה 
על תמיכת משרדי בפסטיבל ומברכת על כך שהאירוע החשוב והמוערך הזה מביא למטולה מדי שנה 

שוחרי תרבות רבים שחוגגים את קסמה המרגש של השירה העברית על רקע נופיו המרהיבים של 
הגליל העליון. רק לאחרונה ציינה מטולה 120 שנים של התיישבות, וכולנו מתברכים וגאים במושבה 

הציונית הזו, שגם הקשיים הרבים והמשוכות המורכבות שעברה לא עירערו את יופייה הנדיר ואת 
הרוח הייחודית של תושביה. 

משרדי ואני מחויבים לפתח יוזמות תרבותיות שיפגישו אזרחים רבים מכל רחבי הארץ עם פלאיה 
הייחודיים של מטולה.  פסטיבל המשוררים תורם באופן ניכר למשימה החשובה הזו, ואני מבקשת 

להודות לכל העוסקים במלאכה: לחברי הוועדה הציבורית והאמנותית של הפסטיבל ולחברי המועצה 
בראשות דוד אזולאי.

מאחלת לכולנו פסטיבל נפלא וימים של הנאה, של ריגוש ושל יופי.

שלכם,

מירי רגב
שרת התרבות והספורט

מהפכה של שירה – זה מה שמציע השנה פסטיבל המשוררים במטולה. יותר מ-40 משתתפים – 
מספר ללא תקדים – המייצגים את כל גוני הקשת של השירה והספרות העברית, מהמוכרת ביותר 

ועד לאוונגרדית ביותר. ואכן הפסטיבל עומד השנה בסימן "זכות הצעקה": זכותו של המשורר 
להישמע וזכותו של המשורר להביע את מצוקותיו החברתיות, האישיות והאחרות בלי שיסתמו לו את 

הפה בתואנות הגמוניות.
לראשונה בפסטיבל תקבל שירת העוול המזרחי לדורותיו את המקום הראוי לה, עם נציגי הקבוצה 

שזכתה לשם "ערס-פואטיקה", רועי חסן ושלומי חתוכה. לראשונה גם תקבלנה הנשים ייצוג הולם על 
בימות הפסטיבל, ומספר המשוררות אף יעלה על מספר המשוררים. וייעשה צדק עם כמה מהדחויים 
של השירה, מיחזקאל קדמי, כותב הפואמות הנפלא של רחובות ירושלים, ועד מנחם בן, אאוטסיידר 

אולטימטיבי שתרם רבות כל כך לשירה בדרכו.
בתוך העושר והמגוון הענק, שיכלול שירת ילדים, סרטים על משוררים, רבי-שיח סוערים על 

האקטואליה של השירה ומחוות למשוררי העבר - בתוך כל סימפוניית הקולות הזאת, אני מקווה 
ומייחל בכל לבי שכל אחד מכם ימצא את הקול האינטימי שידבר אליו, שיחדור אל תוך לבו. יותר 

מזה לא צריך דבר.

בני ציפר
מנהל אמנותי  

פסטיבל המשוררים הישראלי ה-19



7 6

ברוכים וברוכות הבאים והבאות לפסטיבל מטולה 2016,
אין אדם בעולם שיתכחש לזכות הצעקה. זו אינה רק הזכות להרעיש עולמות, אלא גם הזכות לתפוס 

מקום משמעותי בלב המרחב הציבורי ולשנות אותו. את הזכות הזאת ניתן לממש בדרכים רבות – 
להפגין בראש חוצות, למחות מבעד למגאפונים, לסרב, להרגיז, להתגרות, אולם אנחנו התכנסנו כדי 

לממש את הזכות הזאת בקולה החרישי, המדוד, הצלול והמינימליסטי של השירה. 

פסטיבל מטולה מוקדש השנה למשוררים שקולם הושתק, ליוצרים המבקשים לפרוץ את המחסומים 
אל ההכרה הציבורית ולמי ששירתם מערערת על הסדר הקיים. נארח משוררים ומשוררות הרואים 
את עצמם כנציגים של מיעוט הנאבק על זהותו, כמו חברי ערס-פואטיקה, וקהילת "משיב הרוח", 

שרוב חבריה הם משוררים דתיים מההתנחלויות. לצדם נארח משוררים הפועלים בבדידות ובתנאים 
לא תנאים, ובהם יחזקאל קדמי, משורר הקינה הגדול, שחי רוב ימיו כהומלס בירושלים. 

חלק משמעותי של הפסטיבל יוקדש למגזר הגדול ביותר התובע להיראות ולהישמע: הנשים. עולם 
השירה התברך בשנים האחרונות בעשרות ומאות נשים מופלאות ומוכשרות, עזות מבע ונוכחות, 

המציעות, כל אחת בדרכה, מבט נוקב על עולמנו הפנימי ועולמנו הממשי. כ-50% מהיוצרים 
שישתתפו בפסטיבל הם נשים, ובעינינו זו בחירה טבעית ומובנת מאליה. השנה גם בחרנו להכפיל את 

מספר המשוררים והמשוררות המשתתפים בפסטיבל, והוא עומד על כ-40.

גם משוררים ותיקים שאינם כבר עימנו יעמדו במרכז הפסטיבל: המשורר הענק ישראל אלירז, שהלך 
לעולמו השנה, וחותם שיריו על השירה העברית לא יימחה; המשורר פורץ הדרך, שהיה שנים שנוי 
במחלוקת, אבות ישורון; המשורר העתיק מכולם, שלמה המלך, שערב מיוחד יוקדש ליצירתו "שיר 

השירים"; ולקינוח ערב שכולו על טהרת המשוררים הגדולים של יוון העתיקה, בתרגומיו החדשניים 
של שמעון בוזגלו. 

במסגרת מאמצינו להביא את הפסטיבל אל קהל רחב ומגוון ככל האפשר, הגדלנו השנה את האירוע 
ביום נוסף, יום חול, כדי שגם דתיים ושומרי מסורת, כמו גם תלמידים וסטודנטים, יוכלו להיחשף 

לתכניו. גם פרס ״טבע״ לשירה נפתח השנה, לראשונה בתולדות הפסטיבל, לכלל המשוררים בארץ, 
ואנו שולחים מכאן לזוכה צרור ברכות.

יחד גם נחגוג את חגה של העיירה מטולה, במלאות 120 שנה לקיומה, על אופייה הייחודי ואוצרותיה, 
ונודה לה שוב על קבלת הפנים החמה והאוהבת שהיא מעניקה לנו זה 19 שנה. 

אפי בניה
מנהל הפסטיבל                                                                                   

אלן הופמן
יו"ר הוועדה הציבורית

ברוכים הבאים לפסטיבל השירה ה-19 במושבה מטולה,
השנה אנו מציינים 120 שנה של התיישבות, חקלאות, מסורת, מורשת, אהבת הארץ ושמירה על 

גבולותיה של מדינת ישראל.

אנו שמחים ונרגשים מהעובדה שהפסטיבל השנה משתלב עם חגיגות 120 שנה למטולה, שהרי 
הפסטיבל הוא חלק גדול, חשוב ובלתי נפרד מן המושבה זה כ-19 שנה.

השנה נפתח את חצרות בתינו ונאפשר הצצה לחיי התושבים בגבולה הצפוני ביותר של המדינה,
שהרי חלק גדול מן הפסטיבל יתקיים בחצרות הבתים העתיקים ובאתרים אופייניים של המושבה.

הנכם מוזמנים למסע קסום, חווייתי ותרבותי סביב שיריה של ארצנו בפסטיבל שמסמל את תרבותה 
היפה, הערכית והמגוונת של מדינת ישראל. אין לי ספק שהשילוב בין הנופים הקסומים, הרחובות 

העתיקים והשירה היפה יהפוך את החוויה ליוצאת דופן.

מברך אתכם, האורחים, המבקרים ותושבי מטולה בברכת חג שמח ומאחל לכם הנאה רבה.
אני מודה להנהלה הציבורית של הפסטיבל וליו"ר אלן הופמן, לבית הקונפדרציה ולמנכ"ל אפי בניה, 
למשרד לפיתוח הנגב והגליל ולרשות לפיתוח הגליל, לחברת טבע ולמינהל התרבות, למפעל הפיס, 

לתושבי מטולה ולכל נותני החסויות האחרים שאיפשרו את קיומו של הפסטיבל, תודה!

בברכה,
דוד אזולאי

ראש מועצת מטולה

פסטיבל המשוררים הישראלי ה-19



21:15–23:15 בית הראשונים
תור הזהב של השירה המזרחית: האבות, האמהות, הבנים והבנות

מגה-מפגש בין-דורי ראשון מסוגו של שירת המרי המזרחית לדורותיה: ארז ביטון, פרופ' סמי שלום 
שטרית, פרופ' חביבה פדיה, רועי חסן, שלומי חתוכה, סיגלית בנאי, אסתר שקלים ושירה אוחיון 

קוראים ומדברים שירה, מתווכחים וזוכרים את אלה שלא זכו להגיע לזמן הזה.

מנחות: ד"ר קציעה עלון וקרן קוך 

23:00 אודיטוריום בית הגבולות
"לאה גולדברג בחמישה בתים" 

סרט מסדרת סרטי התעודה "העברים", בבימויו של יאיר קדר.

אסתר שקליםד"ר קציעה עלון
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יום חמישי | 9.6.16 | ג' בסיוון תשע"ו 

אבות ישורון

18:00–19:45 בית הראשונים
פתיחה חגיגית של פסטיבל המשוררים ה-19 במטולה 

והענקת פרס "טבע" במעמד שרת התרבות והספורט מירי רגב

מופע מוזיקלי
טוב שהעולם גדול – שירי אבות ישורון 

כרמי זיסאפל, שי צברי, ערן ויץ
אבות ישורון )1904–1992( הוא שמו הספרותי של יחיאל פרלמוטר. ישורון היה אחד מגדולי המשוררים 

העברים, בן דורם של נתן אלתרמן, אברהם שלונסקי ואורי צבי גרינברג, אך קולו הייחודי, החתרני והלא 
שגרתי הועלם ונבלע, ורק לקראת סוף חייו זכתה שירתו להכרה הראויה לה. 

אופייה המיוחד של שירת ישורון הוביל את שלושת המוזיקאים להלחין את שיריו, תוך יצירת דיאלוג 
ביניהם ובין אהבותיהם ומקורותיהם המוזיקליים המגוונים – מרוק, פופ ורגאיי, דרך המוזיקה

הים-תיכונית, הפיוט והתפילה, ועד להשפעות אפריקאיות. מסע מוזיקלי רבגוני ורב-תרבותי כובש 
ומרתק.

שי צברי שירה | כרמי זיסאפל שירה | ערן ויץ גיטרות, שירה ועיבוד מוזיקלי | מאיה בלזיצמן צ'לו 
עדי רנרט פסנתר, אקורדיון, חצוצרה

מחיר כרטיס 60 ש"ח | זכאי הנחה 48 ש"ח
מנויי מפעל הפיס 45 ש"ח | חברי בית הקונפדרציה 36 ש"ח | סטודנטים 30 ש"ח

לאה גולדברג

כרמי זיסאפל, ערן ויץ ושי צברי



10:00–11:00 בית הראשונים

"מדוע לא קמו עוד שרי בכי לעמי המזרחי"
מחווה ליחזקאל קדמי, המשורר של חוצות ירושלים, שיקרא משיריו בהופעה נדירה. אלחי סלומון 

ישוחח עם פרופ' חביבה פדיה, פרופ' סמי שלום שטרית, רועי חסן ויחזקאל קדמי על שאלת 
החלוציות וההתקבלות בשירה.

11:00–12:00 ספריית מטולה

לפרוץ גדרות, לסרב להגדרות: רחל חלפי
רחל חלפי, אשה-אושיה של השירה העברית, קוראת משיריה ומדברת על דודה,

המשורר אברהם חלפי, על הוריה ועל שירתה. מנחה: ד"ר קציעה עלון

11:30–12:30 בית הראשונים

להיות מהגרות בעברית: חקירה מעורבת בכאב שתי המולדות
שיחה עם ריטה קוגן, אלה נובק, סהר עדס ושירה אוחיון מנחה: רחל גץ-סלומון
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12:30–13:30 ספריית מטולה

מ"שכונת התקווה–קהיר" ל"עברייה"
מסעות זהות ללא גבולות של המשוררת והקולנוענית סיגלית בנאי, שתשוחח עם פרופ' חביבה פדיה 

ותופיע בקטעי פרפורמנס פואטיים בבימויה של חנה וזאנה-גרינולד. 

13:00–14:00 בית הראשונים

אילו חמורים וברבורים ידעו לדבר
ירון לונדון מציג את השירים שכתב למוזיקה שהלחין סן-סנס ל"קרנבל החיות".

מנחה: בני ציפר

14:00–15:00 ספריית מטולה

תחילתה של ידידות מופלאה: טוביה ריבנר ושלומי חתוכה
מפגש יוצא דופן ולא מובן מאליו בין בכיר חתני פרס ישראל לשירה, בן קיבוץ מרחביה, טוביה ריבנר, 

לצעיר משוררי ערס-פואטיקה, שלומי חתוכה. מנחה: חוה פנחס-כהן

רחל חלפי

סהר עדסרחל גץ-סלומוןאלה נובקריטה קוגן

אלחי סלומוןיחזקאל קדמי

סיגלית בנאי, מתוך המופע "עברייה"

ירון לונדון

שלומי חתוכהטוביה ריבנר

חביבה פדיה
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14:30–15:30 בית הראשונים

שושלת שבתאי על הבמה: אהרן שבתאי ובתו ננו 
מפגש משפחתי ופומבי בין המשורר הפרובוקטיבי ומתרגם "האודיסיאה" והמחזות היווניים 

הקלאסיים, אהרן שבתאי, לבין בתו ננו שבתאי, משוררת ופרוזאיקנית. 
מנחה: בני ציפר

16:00–17:15 תהלוכת הביכורים המסורתית

17:00 הכניסה לבניין מועצת מטולה

סיור במטולה ובאתריה בהדרכת דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה
סיור במטולה ובאתריה בהדרכת דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, במלאות 120 שנה למושבה 

הצפונית. ראש המועצה ישלב בסיורו את ההיסטוריה של המקום עם סיפורי גבול ויספר על שותפות 
הגורל של מטולה עם העיירות הלבנוניות שמעבר לגבול. 

ההרשמה לסיור במטה הפסטיבל, החל מיום חמישי, 9.6.16, ב-18:00. מספר המקומות מוגבל.

17:15–19:00 בית הראשונים

משהו על רוח תזזית: תחנות חיינו בשירתו של ארז ביטון
הקרנת סרטו של פרופ' סמי שלום שטרית על חתן פרס ישראל לספרות ושירה עברית, המשורר 

ארז ביטון, ועל שירתו. הסרט משרטט דיוקן קולנועי, ספרותי-אמנותי ומוזיקלי של המשורר. בתום 
ההקרנה יתקיים מפגש בין פרופ' סמי שלום שטרית לגיבור הסרט ארז ביטון. 

מנחה: רחל גץ-סלומון

אהרון שבתאי ננו שבתאי

17:30–18:30 חצר אמר, רח' הראשונים 27

נסים ברכה כותב שירה, אתגר מויאל שונא תיוגים   
ואיריס בוקר מצפצפת עליהם

אילן ברקוביץ' משוחח עם שני משוררים ומשוררת שמסרבים להיכנס לאיזושהי מגירה.

19:00–20:00 ספריית מטולה

שיחה בשתיים על שירה, נשיות ותרבות ישראלית
המשוררות רבקה מרים וחוה פנחס-כהן יקראו משירתן וישוחחו על תהליכי יצירה ועל כתיבה במקום 

הזה, בזמן הזה ובדור הזה.

20:00–21:00 בית שלום

מ"איפה הן הבחורות ההן" ועד "סתם יום של חול"
יוסי גמזו קורא משיריו ומשוחח על הסיפורים שמאחורי השירים. 

חוקר הזמר העברי עפר גביש ינחה את הערב ויוביל בשירה ובנגינה בגיטרה
יחד עם צביקה ארבל בקלידים ואמוץ ברונטמן בשירה.

ארז ביטון

איריס בוקראתגר מויאלנסים ברכה

ניסים ברכה

יוסי גמזו ועפר גביש
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מופע מוזיקלי
21:30 בית הראשונים

״ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו ִּכי-טֹוִבים ֹּדֶדיָך ִמָּיִין"
פרץ אליהו מלחין מתוך "שיר השירים"

במופע קטעי שירה ומעברים אינסטרומנטליים הנעים בין המודרני לעתיק. המוזיקה ביצירה מושפעת 
מעומק הטקסט של ״שיר השירים״ ומיופיו, מתיאורי הנוף המרהיבים ומן האהבה שבין הרעיה ודודּה.

יצירתו של פרץ אליהו היא שילוב מרתק של מוזיקה קלאסית מן המזרח ומן המערב, של ג'אז
ושל מוזיקה אקספרימנטלית. הוא מרבה לפנות לטקסטים מן המקורות, ואת יצירותיו מבצעים גדולי 

האמנים מן המזרח.  
במופע יארח אליהו את בנו ושותפו ליצירה, נגן הקמנצ'ה מארק אליהו. דמויותיהם של הרעיה ודודּה 

מוצגות על-ידי הזמרת והיוצרת הרב-תחומית אתי בן–זקן והזמר נסים לוגאסי.

פרץ אליהו טאר, הלחנה, ניהול מוזיקלי | מארק אליהו קמנצ'ה, בגלמה, הפקה מוזיקלית
עידן ערמוני גיטרה | אתי בן-זקן שירה | נסים לוגאסי שירה | גיל המאירי זאב ודאף

מחיר כרטיס 90 ש"ח | זכאי הנחה 72 ש"ח
מנויי מפעל הפיס 67 ש"ח | חברי בית הקונפדרציה 54 ש"ח | סטודנטים 30 ש"ח

23:00 ספריית מטולה

מזמור שיר ליום השבת: שיחות ושירים על דת ועל חול
עם מירון ח' איזקסון, פרופ' אבי אלקיים, הרבה ציפי לוין-בירון, חוה פנחס-כהן ורחל גץ-סלומון.

סרטים מסדרת סרטי התעודה "העברים", שיזם יאיר קדר, יוקרנו במהלך היום באודיטוריום 
בית הגבולות. ר' עמ' 22

יום שבת | 11.6.16 | ה' בסיוון תשע"ו
09:30–10:30 ספריית מטולה

יהודים וערבים מתפללים לאללה
פרופ' אבי אלקיים מציג את האנתולוגיה לשירה מיסטית שהוציא לאור ומשוחח

עם הרבה ציפי לוין-בירון ומירון ח' איזקסון על גבולות החוויה הדתית. מנחה: חוה פנחס-כהן

10:30–11:30 בית הראשונים

יותם ראובני: הקאמבק
אילן ברקוביץ' מארח את יותם ראובני, מחבר "בעד ההזיה",

חלוץ החשיפה ההומוסקסואלית, כוכב שדעך וחזר לזהור
בשמי השירה באחרונה.

10:30–11:30 בית אנטלר, רח' הראשונים 30

מחווה למנחם בן משורר, אוהב שירה, נביא תוכחה ואאוטסיידר אולטימטיבי.
מנחה: בני ציפר

11:00–12:00 ספריית מטולה

אופיר משרקי – נולד בחורף תשמ"ד
ד"ר קציעה עלון משוחחת עם המשורר אופיר משרקי.

פרופ׳ אבי אלקיים

יותם ראובני

אופיר משרקי

מארק אליהו נסים לוגאסיאתי בן-זקןפרץ אליהו

בני ציפרמנחם בן
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13:00-12:00 בית הראשונים

והוא מכה על חטא
מחווה חגיגית מיוחדת לשירה הכנענית במלאות 75 שנה ליציאתו לאור של "חופה שחורה",

ספרו של יונתן רטוש. בהשתתפות כל מי שנשארו להעיד ולספר ולבקר ולהיזכר: פרופ' עוזי אורנן,
אחיו של יונתן רטוש, הסופר וחתן פרס ישראל לספרות ושירה עברית א"ב יהושע

והמשוררים אהרן שבתאי ורוני סומק. מנחה: בני ציפר

14:30-13:30 בית הראשונים

מרדכי גלדמן: מיסטיקן עירוני
מחווה לשירתו של מרדכי גלדמן בהשתתפות הזמרת עדיה גודלבסקי. מנחה: ד"ר קציעה עלון

13:45–14:30 ספריית מטולה

ציפי לוין-בירון
ציפי לוין-בירון קוראת משיריה ומספרת על חייה ומחשבותיה

כרבה חילונית בישראל. מנחה: רחל גץ-סלומון

16:30-15:00 בית הראשונים

"מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו" )ספפו(
הקול הנשי בשירה: רב-שיח על נשיות, הדרה ונטילת מקום.

בהשתתפות רחל חלפי, ננו שבתאי, שירה אוחיון, ריטה קוגן, אלה נובק,
סהר עדס ואסתר שקלים. מנחה: קרן קוך

מרדכי גלדמן

קרן קוך

הרבה ציפי לוין-בירון

17:00-16:00 מרפסת אנטלר )הסעה תצא מבניין המועצה בשעה 15:30(

אם יש קדושה בעולם הזה, איה היא?
המשורר תמיר גרינברג יקרא את הקינה שכתב על מות בנו,

עלאא א-דין שווייקי, בעמדה הצפונית של מטולה,
הצופה על הנוף המרהיב והמצמית של הבופור וכפרי דרום לבנון.

מנחה: בני ציפר

17:15-16:15 ספריית מטולה

רבקה איילון: שירה וחיים – מה קודם?
פגישה עם ד"ר רבקה איילון וקריאה בספריה האחרונים,

"נישומקלה" ו"ליווי אב". מנחה: אילן ברקוביץ'

17:00 הכניסה לבניין מועצת מטולה

סיור במטולה ובאתריה
סיור במטולה ובאתריה בהדרכת דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, במלאות 120 שנה למושבה 

הצפונית. ראש המועצה ישלב בסיורו את ההיסטוריה של המקום עם סיפורי גבול ויספר על שותפות 
הגורל של מטולה עם העיירות הלבנוניות שמעבר לגבול. 

ההרשמה לסיור במטה הפסטיבל, החל מיום חמישי, 9.6.16, ב-18:00. מספר המקומות מוגבל.

18:00-17:00 בית הראשונים

מחווה לישראל אלירז: אסכולה של איש אחד
חוה פנחס-כהן, רבקה מרים, רחל חלפי ומרדכי גלדמן מעלים את זכרו של המשורר ישראל אלירז, 

שהלך לעולמו השנה.

19:15-18:30 בית הראשונים

רוני סומק, סמי שלום שטרית:      
איך זה להיות משורר לא מקולל

ולא מקלל 
שיחה עם רוני סומק ופרופ' סמי שלום שטרית,

שני מוסדות שירה שמצאו דרכים משלהם
להביע את מחאתם החברתית. מנחה: קרן קוך

תמיר גרינברג

ד״ר רבקה איילון

ישראל אלירז ז״ל

פרופ' סמי שלום שטריתרוני סומק

א״ב יהושעפרופ׳ עוזי אורנןיונתן רטוש. רפרודוקציה מתצלום משפחתי
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יום שבת | 11.6.16 |  ה' בסיוון תשע"ו

סבינה מסג

מופע מוזיקלי
21:30 בית הראשונים

שותה אהבה
מופע ספרותי-מוזיקלי סביב תרגומיו של שמעון בוזגלו לקטעים מן הקלסיקה היוונית – שירתם 
של אנקריאון ואובידיוס וכתובות קבר יווניות קדומות. דורי פרנס הלחין מבחר משירי אנקריאון 
וילווה בפסנתר את זמר הטנור יפתח מזרחי. השחקנים דורון תבורי ונעמה שפירא יקראו מתוך 

"מטמורפוזות" של אובידיוס ומתוך כתובות הקבורה. יקדים דברים שמעון בוזגלו. 
מנחה: אופירה הניג 

מחיר כרטיס 60 ש"ח | זכאי הנחה 48 ש"ח
מנויי מפעל הפיס 45 ש"ח | חברי בית הקונפדרציה 36 ש"ח | סטודנטים 30 ש"ח

19:30-18:30 ספריית מטולה

מהי אקו-פואטיקה? 
משוררת הטבע סבינה מסג, המתגוררת בכליל, קוראת משיריה ומשירי משוררים בשפות אחרות, 

החרדים לשלום הפלנטה שלנו. 

21:00-20:00 ספריית מטולה

ציפורי, ציפורי הפצועה:
מעריצי פנחס שדה מתכנסים למחוות זיכרון למשורר, הסופר והגורו ותוהים על חידת קסמו,

שאינו פג. עם מנחם בן, יותם ראובני ואהרן שבתאי.
זכות הצעקה: רחל גץ-סלומון תקרא משירתה של המשוררת חבצלת חבשוש,

שחייה ומותה היו בצלו של המשורר. מנחה: אילן ברקוביץ'
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23:00 ספריית מטולה

תיקון ליל שבועות
עם רועי חסן, שלומי חתוכה, אלחי סלומון, פרופ' אבי אלקיים, רבקה מרים, סהר עדס, שירה אוחיון, 

קרן קוך. מנחים: מירון ח' איזקסון וחוה פנחס-כהן 

סרטים מסדרת סרטי התעודה "העברים", שיזם יאיר קדר, יוקרנו במהלך היום באודיטוריום 
בית הגבולות. ר' עמ' 22

רועי חסן

חוה פנחס-כהןמירון ח׳ איזקסון

שירה אוחיוןרבקה מרים

יום ראשון | 12.6.16 | ו' בסיוון תשע"ו

אילן ברקוביץ'

אמירה הס

מתוך הספר "ציפור, לאן את נוסעת?" )עם-עובד(שלומית כהן-אסיף
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09:30–10:30 בית הראשונים

רעידת אדמה ספרותית:
האומנם עוברת ההגמוניה למזרחים?

רב-שיח שירי סביב הפולמוס על ועדת ארז ביטון להעצמת הזהות המזרחית במערכת החינוך. עם 
ארז ביטון, שירה אוחיון, רועי חסן, פרופ' סמי שלום שטרית, אהרן שבתאי, תמיר גרינברג,

חוה פנחס-כהן וד"ר קציעה עלון. מנחה: אילן ברקוביץ'

יום ראשון | 12.6.16 | ו' בסיוון תשע"ו

09:30–10:30 ספריית מטולה

שחרית של שירת ילדים
המשוררת וסופרת הילדים שלומית כהן-אסיף קוראת משיריה

ומספרת על חייה ועל כתיבתה.

11:45-10:45 ספריית מטולה

"חבל, אבי, חבל"
המשוררים יחזקאל קדמי ושלומי חתוכה קוראים משירתם ומשוחחים

על גלות ישראלית-מזרחית ועל משפחה ועקירה בשירה. מנחה: אלחי סלומון

11:00–12:00 בית הראשונים

"המשורר האשכנזי האחרון"
אילן ברקוביץ' קורא שירים ותוהה על עתיד השירה הישראלית.

12:00–13:00 ספריית מטולה

אהבות שאינן אומרות את שמן:
מיניות חבויה ושירת הדברים האסורים

עם מרדכי גלדמן, יותם ראובני, סהר עדס, ננו שבתאי ואלחי סלומון.
מנחה: רחל גץ-סלומון 

13:15–14:15 בית הראשונים

נעילה: מחווה חגיגית לאמירה הס
ד"ר קציעה עלון מארחת את אמירה הס, נסיכת השירה המנגנת בקלידי הפסנתר המטורף של דמיונה 

הפואטי, לקריאה משותפת בשיריה. באירוע יושק, בין השאר, ספר שיריה שייצא לאור, טרי ממכבש 
הדפוס, במיוחד לרגל פסטיבל המשוררים במטולה.
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סיורים
סיורים במטולה ובאתריה

בהדרכת דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה 
סיור במטולה ובאתריה בהדרכת דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, במלאות 120 שנה 

למושבה הצפונית. ראש המועצה ישלב בסיורו את ההיסטוריה של המקום עם סיפורי 
גבול ויספר על שותפות הגורל של מטולה עם העיירות הלבנוניות שמעבר לגבול. 

ההרשמה לסיור במטה הפסטיבל, החל מיום חמישי, 9.6.16, ב-18:00.
מספר המקומות מוגבל.

נקודת המפגש: בכניסה לבניין מועצת מטולה.

מועדים:
שישי, 10.6.16, ב-17:00 
שבת, 11.6.16, ב-17:00

סרטים
לוח ההקרנות של הסרטים שיוקרנו באודיטוריום בית הגבולות

מסדרת סרטי התעודה "העברים", שיזם יאיר קדר

סיורים | סרטים

יום חמישי, 9.6.16, ב-23:00, "לאה גולדברג בחמישה בתים"
יום שישי, 10.6.16, ב-10:00, "ביאליק – מלך היהודים"

יום שישי, 10.6.16, ב-12:00, "המעורר – י"ח ברנר"
יום שישי, 10.6.16, ב-14:00, "אשה פשוטה, זלדה"

יום שישי, 10.6.16, ב-23:00, "7 הסלילים של יונה וולך"
שבת, 11.6.16, ב-10:00, "לאה גולדברג בחמישה בתים" 

שבת, 11.6.16, ב-12:00, "העלמה בלובשטיין, רחל"
שבת, 11.6.16, ב-16:00, "העורב – ולדימיר זאב ז'בוטינסקי"

שבת, 11.6.16, ב-18:00, "שיר ידידות, ר' דוד בוזגלו"
יום ראשון, 12.6.16, ב-10:00, "7 הסלילים של יונה וולך"

יאיר קדר

תהלוכת ביכורים
תהלוכת טרקטורים מקושטת תעבור ברחובה הראשי של מטולה, רחוב הראשונים. תזמורת 

צעידה תלווה אותה אל טקס הבאת הביכורים המסורתי של המושבה הוותיקה בפארק 
המעיין, שם יציגו ילדי מטולה מוזיקה, שירים וסיפורים לחג.

התהלוכה תתקיים ביום ו', 10.6.16, ד' בסיוון תשע"ו, בשעות 17:15-16:00

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 ה'-ו', בשעות 19:00-17:00, ובשבת בשעות 16:30-13:30.
רחוב הראשונים )ליד בניין המועצה(, טל' 053-7220924

מפגשי שירה ותרבות: הכניסה בלא תשלום. להרשמה: 02-6245206 שלוחה 4

הצטרפו אלינו לפייסבוק: בית הקונפדרציה

לרכישת כרטיסים: www.bimot.co.il משרדי בימות 6226* | בית הקונפדרציה: 02-6245206 שלוחה 4
www.confederationhouse.org  לפרטים ולתוכנייה המלאה: אתר בית הקונפדרציה

מאי- יוני  בבית הקונפדרציה
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יום ג׳, 31.5.16, כ"ג באייר תשע"ו, 20:30
מפגש עם המשוררת הירושלמית אסתר אטינגר, 

שספרה האחרון "לילה ויום" מתכתב גם עם הפיוט 
ה תמר אלעד-אפלבאום,   העברי. אורחים: הרבָּ
הזמרת והיוצרת מורין נהדר והנגן לירן בדור.  

עורך ומנחה אריאל זינדר

יום ד׳, 22.6.16, ט"ז בסיוון תשע"ו, 20:30
מפגש עם המשורר שחר מריו מרדכי, אחד הקולות 

המקוריים ביותר בזרם הגועש של הפעילות התרבותית 
שעניינה המזרח והמזרחיות. עם הסופר דרור משעני, 

הזמרת נטע אלקיים והפסנתרן עמית חי כהן.  
עורך ומנחה אריאל זינדר

תשמעו טוב
מפגש עם המשוררת אסתר אטינגר

תולדות העתיד
מפגש עם המשורר שחר מריו מרדכי



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
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" - אלחדיף ברוריה                                                            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- גרינברג אילנית                                                        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
קרמיקה אירוח ונופש- חירות תמרי                                                              04-6940552            054-4393969

מוסדות
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
מרפאת מכבי                                                                                             04-6997464

בית הכנסת המרכזי ובית הכנסת בהר צפייה
מועצה דתית 

חורשת וייס - חורשת פיקניק הכוללת נגישות לנכים                                       04-6951941
שמורת נחל עיון ומפל התנור                                                                       04-6951519            053-7762133

    
כל הפרטים באחריות בעלי העסקים בלבד.

מסעדות ואטרקציות במטולה

מסעדות ומזון
פאב החקורה                                                                                          077-5002985            054-2172199 
הטחנה- מסעדת בשרים                                                                             04-6944810            053-7707643
לישנסקי- בית אוכל ויין                                                                               04-6997184           050-8334552
053-7707845            04-6940767 מסעדת "בית שלום"       

"קפה אלסקה אין"- קפיטריה                      04-6997111           054-2228888 
עיוני- חאמרה ומעדניה גלילית – פיצה                                                   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- לב ארי עינת                             050-7760128          

סופר מרקטים
"השכונתית של סם"- מיני מרקט                        04-6997992      1-800-33-36-39
"סופר אורי"           050-5236386         050-5236386

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

אורון ספורט - חנות לבגדי ספורט ואביזרי מים                     04-6997950          
נדודים – בגדי ילדים, נשים ותיקים                      04-6903938 

גלית סטודיו קוקויו - סטודיו לעיצוב                                                  050-3462319 
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 

תכשיטים ופרטי אופנה סרוגים אצל אורה                                                                 050-3481640 

אטרקציות
"הרועה בשבילים"- טיולי ג'יפים                                         050-3462319           050-2701445
תלתן – יוגה וטיפולים הוליסטיים – אופירה                     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
053-7735141            04-6951514 מועדון ירי – מטווח       
050-3441989            04-6949421 מינה טבע סטודיו לפיסול ומכירת יונים         
מכון יופי גלעד                       04-6941359           050-7529369

מסאז' שמנים מקצועי וסדנאות צחוק - רחלי                                     050-8765825
מצפה איתן  שבאלסקה אין– תצפית על כל הצפון                      04-6997111           054-2228888
מרכז קנדה – נופש, בריאות וספורט                      04-6950370             04-6950970
סטודיו "תנו דעת" - אימוני כושר בבריכה וביבשה - ענבר וגשל                  052-3466638             04-6903033
ערבי שירה ומספרי סיפורים-  שאולי פריינטה                   077-3453468            052-6657685

רקדנית בטן מקצועית – רחלי                     050-8765825
קוסמטיקה ואיפור קבוע בשיטה חדשנית- אופירה גורדון                  053-7444358
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הוועדה הציבורית:
אלן הופמן, יו"ר

דוד אזולאי 
רונית אנטלר

אפי בניה
מיכה ינון
בני ציפר

המועצה המקומית מטולה:
דוד אזולאי ראש המועצה

מאור אוחנה גזבר המועצה
שלומית גז מזכירת המועצה

מתנ"ס מטולה:
לימור לוי מנהלת המתנ"ס

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

טל' 6245206 02 | פקס 6234756 02
www.confederationhouse.org

shivuk@conhouse.org.il

צוות הפסטיבל מודה מקרב לב לגופים ולאישים הבאים: 
משרד התרבות והספורט: יוסי שרעבי )מנכ"ל המשרד(, גלית והבה–שאשו )ראשת מינהל התרבות(,

ענת גיני )מרכזת תמיכות פסטיבלים(
הרשות לפיתוח הגליל: עו"ד שמי כהן )מנכ"ל(

מועצת הפיס לתרבות ואמנות 
המועצה המקומית מטולה: דוד אזולאי )ראש המועצה(, יערה אסור )מנהלת לשכת ראש המועצה(,

מאור אוחנה )גזבר המועצה(
טבע, תעשיות פרמצבטיות: איילה מילר )מנהלת אחריות תאגידית(

מתנ"ס מטולה: לימור לוי )מנהלת( 
ספריית מטולה: ירדנה חציר

מלון אלסקה אין: ראובן וינברג )מלון ארזים(, ביאליק בלסקי )בית שלום(, מרים הוד
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

קק"ל
תודה מיוחדת למי שהואילו לארח שירה בחצרם הפרטית, זהבה ואריה אמר וארזה אנטלר

צלמים:
צחי אבישר, עופר אזולאי, נטע אלונים, רבקה אליהו, תומר אפלבאום, הצלמנייה אריאל, פוטו אריאל, רחל ביטון, 
שמחה ברבירו, דינה גונה, גדי דגון, דוד דורפמן, מיטל דנק, נטע הגלעדי, נופר הורביץ, רועי וקס, שלומית כרמלי, 

תמר מלין, נילי ממן, מכון מנדל למנהיגות, פוטו מעלות, איריס נשר, נחום סגל, ורד סולימן, ליאורה סומק,  
מייקל סילברמן, יוסי עזרא, אביבה עין-גיל, עופר עמרם, סיון צדוק, מוטי קיקיון, יואב רודה, זהר רון-אגיל,  
מורן פרידריקסון-ריבנר, בהא שוויקי, יעל שחר-שריד, Darren Bell, Goni RIskin, אוטופורטרט,  

צילומים פרטיים ויח"צ

הוועדה האמנותית:
בני ציפר
אפי בניה

אילן ברקוביץ'
רחל גץ-סלומון

ד"ר קציעה עלון
חוה פנחס-כהן

קרן קוך

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 יאן בירברייר

הצטרפו לעמוד “צריך פיס בתרבות“ ב-

בואו, יהיה פסטיבל!

מפעל הפיס ממשיך לסייע גם בשנת 2016 לאמנים ויוצרים, לקדם 
במגוון  פסטיבלים  בעשרות  אמנותית,לתמוך  יצירה  של  מיזמים 
והאמנות  התרבות  להנגשת  ולפעול  הארץ,  רחבי  בכל  תחומים 

בישראל לקהל הרחב.

מפעל הפיס מברך את הרשויות המקומיות, היוצרים, 
המשתתפים והקהל המגיע לפסטיבלים.

מפיקה בפועל מג לויטין
רכזת תוכן ושיווק איה לנג

יחסי-ציבור אורה לפידות משרד יח"צ
ניהול טכני כאמל סבאח

אחראי אולם/ערב אריאל בן-רעי
עיצוב גרפי קרן שפירא-בוזגלו

עריכת לשון )תוכנייה( רחל פרץ



חפשו אותנו: בית הקונפדרציה

לרכישת כרטיסים למופעי המוזיקה:
www.barak-tickets.co.il 04-8377777 :ברק כרטיסים

לפרטים ולקבלת תוכנייה: בית הקונפדרציה, 02-6245206
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, חיילים, נכים ועיתונאים

25% הנחה למנויי מפעל הפיס      כרטיס שני ב-50% הנחה למחזיקי כרטיס ישראכרט
40% הנחה לחברי בית הקונפדרציה

מחיר לסטודנטים 30 ש"ח
תינתן הנחה לקבוצות בתיאום עם ההפקה

רכשו מנוי שנתי
 ותיהנו מ-40% הנחה

לכל המופעים והפסטיבלים של בית הקונפדרציה

לפרטים ולהרשמה: 02-6245206, שלוחה 5
shivuk@conhouse.org.il


