
18-16 במאי 2021 | ה׳-ז׳ בסיוון תשפ"א

מטולה, חג השבועות
ניהול והפקה: בית הקונפדרציה | מנהל הפסטיבל: אפי בניה

מנהלים אמנותיים: בני ציפר, שירי לב-ארי
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יום ראשון 16.5.21
16:00-15:00, בית הראשונים

גורי רוח – שירה חדשה – א'
שיחה וקריאה עם משוררים ומשוררות בתחילת דרכם:

אורין רוזנר, שי בוזגלו ושני פוקר, הכותבים על אהבה ועל 
הכמיהה לאינטימיות ולהבנה. 

מנחה: שירי לב-ארי | מוזיקה: הדרה לוין ארדי

16:30-16:00, רחוב הראשונים
תהלוכת הביכורים המסורתית

ְבָגָדיו.  י. ַהחֹול ָדַּבק ִבּ י. ִמי ָיכֹול ָהָיה ָלַדַעת ַמה ֶשֹּּׁלא ָיַדְעִתּ י ָלַגַעת ְבּׁשּוֵלי ַאַדְּרּתֹו. ֹלא נַָגְעִתּ נַי. ָיֹכְלִתּ ָשׁה. ָאנָּא. ֲאנִי רֹוֶצה לֹוַמר ְדַּבר ָמה. הּוא ָהַלְך ְוָעַבר ַעל ָפּ ַבָקּ ֶרַגע ֶאָחד ֶשֶׁקט ְבּ
י ַמֲאִשׁים אֹותֹו.  י ָלַדַעת. ֵאינֶנִּ ְבּעֹוד ַלְיָלה ִיְהֶיה ֵריק ְכּמֹו ִצּפֹור, ָקֶשׁה ְכּמֹו ֶאֶבן.   ֹלא ָיֹכְלִתּ ֶבן. ִמי ָיכֹול ָהָיה ָלַדַעת ֶשׁ ֶתּ ְרֶאה ָלן ַלְיָלה ֹקֶדם ַבּ נִּ ְבּכּו ְזָרִדים. ַכּ ְזָקנֹו ִהְסַתּ ִבּ

י.    ִמָדּה ָכֹּזאת, ִאִתּ ַאָתּה, ְבּ י ֶשׁ נִי. ֹלא ָיַדְעִתּ ְשׁנָתֹו, ַסֲהרּוִרי ְכּמֹו ָים, חֹוֵלף ְלָיִדי, אֹוֵמר לי ְבּ ִלְפָעִמים ֲאנִי ַמְרִגּיׁש אֹותֹו ָקם ִבּ
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פסטיבל המשוררים הישראלי חוזר למטולהרגע אחד שקט בבקשה

21:45-20:15, בית הראשונים 
"רגע אחד שקט בבקשה"

       אירוע פתיחה
מחווה לזכרו של נתן זך

השנה נפרדנו מנתן זך - המשחרר הגדול של לשון השירה 
העברית, שהשפעתו התרבותית ניכרת עד היום. 

באירוע לזכרו ישתתפו חתני פרס ישראל ארז ביטון 
ופרופ' דן מירון, המשוררים רוני סומק, אגי משעול,

סיגל נאור פרלמן וחוקר הספרות פרופ' אריאל הירשפלד. 
מנחים: שירי לב-ארי, בני ציפר | מוזיקה: הדרה לוין ארדי, 

ישראל ברייט ואסף מאיר, חבר ההרכב "חסרים"

*ברוח מסורת הפסטיבל, שבה בוחר הקהל מדי שנה במשוררים 
האהובים עליו, ייפתחו בתום האירוע הקלפיות לבחירות. 

והפעם: מי צריכה להיות המשוררת הלאומית של ישראל? הקלפיות 
יהיו פתוחות ברחבי מטולה מיום ראשון, 16.5, ועד יום שני, 17.5, בחצות. 

התוצאות יוכרזו במופע הנעילה של הפסטיבל.

23:15-22:15, בית הראשונים 
"הנה קם ועומד סולם יעקב שבתוכי"

שעה במחיצתו של ארז ביטון
ארז ביטון יקרא משיריו וישוחח עליהם ועל מפעלי חייו 

האחרים בתחום הספרות והחינוך. הוא יארח את המשוררים 
יערה בן-דוד, שי בוזגלו, ישראל דדון ושרון אריק כהן.

מנחה: בני ציפר | מוזיקה: ישראל ברייט

00:30-23:30, הספרייה 
תיקון ליל שבועות ומרתון שירה 

אל תוך הלילה
כמדי שנה ינחה המשורר מירון ח. איזקסון את תיקון ליל 
שבועות המסורתי של פסטיבל מטולה ואת מרתון השירה 

אל תוך הלילה. בהשתתפות המשוררים סבינה מסג, יערה 
בן-דוד, שי בוזגלו, אורית גידלי ואלכס בן-ארי.
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19:00-18:00, בית הראשונים 
עד מתי נישאר בגלות?

א.ב. יהושע ישוחח עם פרופ' דן מירון על יצירתו ועל העתיד 
שהוא צופה לספרות הישראלית, ויקריא קטעים מנובלה 

חדשה שהוא כותב בימים אלו.
מנחה: בני ציפר | קטעי קריאה: דורון תבורי
מוזיקה: אסף מאיר, חבר ההרכב "חסרים" 

17:30-16:30, בית הראשונים
כמה ביאליק יש? 

פניו המוארות של המשורר הלאומי
שמואל אבנרי, מנהל הארכיון והמחקר בבית ביאליק, 

ישוחח עם פרופ' דן מירון ופרופ' נורית גוברין על הספר 
שהוציא, המציג לנו את ביאליק באור חדש.

מנחה: בני ציפר
מוזיקה: אסף מאיר, חבר ההרכב "חסרים"
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יום שני 17.5.21
10:00-9:00, בית הראשונים 

לכתוב את הטבע הפצוע
מהי אקו-פואטיקה?

פאנל העוסק בשירה הלוקחת אחריות אקולוגית ממשית על 
העולם. סבינה מסג תארח את המשוררות מאיה ויינברג 

ואגי משעול.  
מנחה: סבינה מסג

מוזיקה: אסף מאיר, חבר ההרכב "חסרים"

11:30-10:30, בית הראשונים
שירה זה כן

שירת פרפורמנס, ספוקן וורד, פואטרי סלאם, ראפ
והיפ הופ–מה מבחין בין הז'אנרים האלה ומה הופך אותם 

לשירה? בהשתתפות סיגלית בנאי, נילי קופלר, 
סיגל בן יאיר וישראל דדון. 

מנחה: סיגלית בנאי
מוזיקה: הדרה לוין ארדי

13:00-12:00, בית הראשונים
"אני גרה בקרון הזמן"

אירוע מחווה למשוררת והסופרת נורית זרחי, כלת פרס 
ישראל לספרות לשנה זו. בהשתתפות לילך לחמן, 

פרופ' אריאל הירשפלד, מאיה ויינברג, אורית גידלי 
ואורין רוזנר. 

מנחה: יפתח אלוני | קטעי קריאה: דורון תבורי
מוזיקה: ישראל ברייט 

14:30-13:30, בית הראשונים
הרגע אני לומד לכתוב – שירי בית ספר
גלעד מאירי ערך את האנתולוגיה המאגדת שירי בית 
ספר ועוסקת במורים, תלמידים ובפגמיה של מערכת 

החינוך. מאירי ישוחח עם כמה מן המשוררים המשתתפים 
באנתולוגיה: 

אהרן שבתאי, ארז ביטון, רוני סומק, אורלי עסיס, 
יערה בן-דוד, סיגלית בנאי וסיגל בן יאיר. 

מנחה: גלעד מאירי
מוזיקה: הדרה לוין ארדי

16:00-15:00, בית הראשונים
כיצד נעשה אדם אבות ישורון?

אירוע מחווה למשורר אבות ישורון, אשר בתו, הלית ישורון, 
פרסמה לאחרונה ספר המאגד מכתביו. באירוע לזכרו תהיה 

ישורון נוכחת לצד חדוה הרכבי, אלכס בן-ארי, 
תהל פרוש, גלעד מאירי ואריאל רזניקוף.

מנחה: לילך לחמן | מוזיקה: ישראל ברייט

17:30-16:30, בית הראשונים
על שירה מתקלפת וסגפנות חילונית

רים ע'נאיים וויסאם ג'ובראן הם משוררים פלסטינים 
הכותבים שירה ייחודית בנוף התרבותי הפלסטיני בישראל. 

השניים יקראו זה את כתביו של זה, ויספרו מדוע נפקדת 
הפוליטיקה משירתם.

מנחה: ד"ר בסיליוס בוארדי
מוזיקה: אסף מאיר, חבר הרכב "חסרים"

19:00-18:00, בית הראשונים 
קינת הלבבות – שירה חדשה ב'

מדי שנה יוצאים אל האור משוררים חדשים. נכיר את
שרון אריק כהן, ישראל דדון ואודיה רוזנק ונשוחח עמם 

על ספריהם.
מנחה: שירי לב-ארי | מוזיקה: הדרה לוין ארדי

20:30-19:30, בית הראשונים
מפגש עם סוכן תרבות – קובי מידן

התרגלנו לראות אותו מנתח ומציג יצירות של אחרים, אך 
הפעם קובי מידן ישוחח על יצירתו שלו בתחום השירה 

והתרגום. 
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: איתי פרל

22:00-21:00, בית הראשונים
אגי  ורוני - חצי חצי

אגי משעול תקרא מספרה האחרון, "קפל", ותגיב על 
מאמרים שנכתבו על שירתה. רוני סומק יקרא מספרו ״כל 

כך הרבה אלוהים״, וידבר על גורלם של משוררים הזוכים 
לפופולריות גדולה.

מנחה: בני ציפר | מוזיקה: הדרה לוין ארדי

ְבָגָדיו.  י. ַהחֹול ָדַּבק ִבּ י. ִמי ָיכֹול ָהָיה ָלַדַעת ַמה ֶשֹּּׁלא ָיַדְעִתּ י ָלַגַעת ְבּׁשּוֵלי ַאַדְּרּתֹו. ֹלא נַָגְעִתּ נַי. ָיֹכְלִתּ ָשׁה. ָאנָּא. ֲאנִי רֹוֶצה לֹוַמר ְדַּבר ָמה. הּוא ָהַלְך ְוָעַבר ַעל ָפּ ַבָקּ ֶרַגע ֶאָחד ֶשֶׁקט ְבּ
י ַמֲאִשׁים אֹותֹו.  י ָלַדַעת. ֵאינֶנִּ ְבּעֹוד ַלְיָלה ִיְהֶיה ֵריק ְכּמֹו ִצּפֹור, ָקֶשׁה ְכּמֹו ֶאֶבן.   ֹלא ָיֹכְלִתּ ֶבן. ִמי ָיכֹול ָהָיה ָלַדַעת ֶשׁ ֶתּ ְרֶאה ָלן ַלְיָלה ֹקֶדם ַבּ נִּ ְבּכּו ְזָרִדים. ַכּ ְזָקנֹו ִהְסַתּ ִבּ

י.    ִמָדּה ָכֹּזאת, ִאִתּ ַאָתּה, ְבּ י ֶשׁ נִי. ֹלא ָיַדְעִתּ ְשׁנָתֹו, ַסֲהרּוִרי ְכּמֹו ָים, חֹוֵלף ְלָיִדי, אֹוֵמר לי ְבּ ִלְפָעִמים ֲאנִי ַמְרִגּיׁש אֹותֹו ָקם ִבּ
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פסטיבל המשוררים הישראלי חוזר למטולה
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12:00-11:00, בית הראשונים 

חדוה הרכבי הגיעה לגבורות
מחווה למשוררת האניגמטית והמכשפת חדוה הרכבי, 

שהגיעה השנה לגבורות. הרכבי תקרא משיריה וישוחחו עמה 
פרופ' אריאל הירשפלד ולילך לחמן. 

מנחה: בני ציפר | קטעי קריאה: דורון תבורי 
מוזיקה: אסף מאיר, חבר ההרכב "חסרים"

13:30-12:30, בית הראשונים 
       אירוע נעילה

פסטיבל המשוררים במטולה מעניק את פרס 
"אביב" על מפעל חיים למשורר והמתרגם 

אהרן שבתאי. 
אהרן שבתאי יקבל את פרס "אביב" על המכלול המרשים של 
יצירתו ותרגומיו. המשוררים משתתפי הפסטיבל יעלו למרתון 

קריאה בשירי שבתאי ויספרו על המקום שבו נפגשה דרכם עם 
יצירתו.

מנחים: שירי לב-ארי, בני ציפר | קטעי קריאה: דורון תבורי
מוזיקה: הדרה לוין ארדי

יום שני 17.5.21 המשך
23:30-22:30, בית הראשונים

"ָהֵעִצים ָהיּו ַמְרִּכיִנים רֹאׁש ַּבֲעָנָוה. 
ָמה ֵהם ְמִביִנים ְּבַחֵּיי ִאָׁשּה"

האם סדר היום החברתי משתקף בשירי משוררות? שיחה 
בהשתתפות סיגל בן יאיר, אודיה רוזנק, אורית גידלי, 

סיגל נאור פרלמן, תהל פרוש ואורלי עסיס. 
מנחה: תהל פרוש | מוזיקה: ישראל ברייט

01:00-00:00, בית הראשונים
"אנדרטה של צרעת" 

המחזות הגנוזים של יונה וולך
עודד כרמלי ושני פוקר הוציאו לאור ספר עם המחזה 

הגנוז והפרובוקטיבי של וולך, וישוחחו אודותיו עם 
אודיה רוזנק וסיגלית בנאי.

מנחה: סיגלית בנאי | קטעי קריאה: דורון תבורי 
מוזיקה: אסף מאיר, חבר ההרכב "חסרים"

הכניסה לאירועי הפסטיבל ללא תשלום,
על בסיס מקום פנוי ובהתאם להנחיות התו הירוק
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17.5.21, יום שני
הדרכות וסיורים של קק"ל

פארק המעיין: סיור קצר ופעילות חוויתית 
בנושא סביבה וקיימות )מתאים למשפחות(.

הסיורים יתקיימו בשעות: 11:00, 13:00.
משך הסיור: כשעה ורבע.

נקודת מפגש: השלט הגדול בפארק המעיין.

מצפה דדו: תצפית מודרכת על הנוף המרהיב 
של הגליל העליון, הרי נפתלי, הגולן, החרמון 

ודרום לבנון.
ההדרכות יתקיימו בשעות: 11:00, 12:00, 13:00. 

משך ההדרכה: כ-40 דקות.
נקודת מפגש: פסגת הר צפייה, בדרך הנופית-

ביטחונית של מטולה.
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16-18.5.21, בית הראשוניםפ
        תערוכה:

ביכורים - שבועות בשחור לבן
לרגל מלאת 120 שנה לייסוד קרן קימת לישראל, 

מציג ארכיון הצילומים של קק"ל תצלומים מרגשים 
מחגיגות הביכורים בארץ, המשקפים את החשיבות 

שהיישוב העברי מייחס לחג השבועות ולסמליו.

*בתום האירוע יוכרז שמה 
של המשוררת הלאומית 
שנבחרה על ידי הקהל 
במהלך ימי הפסטיבל.

יום שלישי 18.5.21
10:30-9:00, בית הראשונים 

כאבו של האינטליגנט העברי האומלל
מאה שנה לרצח ברנר

שנת 2021 היא שנת המאה להירצחו של הסופר יוסף חיים ברנר.  
חיים באר ופרופ' נורית גוברין יספרו על האיש והמיתוס. 

סיגל בן יאיר, תהל פרוש וישראל דדון יקראו משיריהם, המתכתבים 
עם נושא הפאנל.

מנחה: בני ציפר | קטעי קריאה: דורון תבורי


