
חמישי | 3.9.20 | י״ד באלול תש״ף
20:30-19:00 | * שידור ישיר 

עוד חוזר הניגון בסליחה ובחסד

ֿֿֿ

דן  פרופ׳  בהשתתפות  גולדברג,  וללאה  אלתרמן  לנתן  מחווה 
מירון, פרופ' אריאל הירשפלד, חוקרת הספרות בלהה בן אליהו 
"אביב"  פרס  יוענק  הערב  במסגרת  הרכבי.  חדוה  והמשוררת 
לשירה למשוררת, הסופרת ואשת החינוך הבדואית שיח'ה חליווה, 

שתשוחח על יצירתה עם  רים ע'נאים ויפתח אלוני.
מנחה: בני ציפר

מוזיקה: הדרה לוין ארדי, עופר כלף

- אירוע פתיחה -

חמישי | 3.9.20 | י״ד באלול תש״ף
22:30-21:30 | * שידור ישיר 

"הגיע הזמן להישמר מעצמנו"

ֿֿֿ

למסורת  מכבר  זה  הפך  ח.איזקסון  מירון  המשורר  עם  המפגש 
אהובה בפסטיבל. השנה הוא יצטרף אלינו בזום, וישוחח עם הקהל 

על אמונה, שירה ועל פרשת השבוע. 

שישי  | 4.9.20 | ט״ו באלול תש״ף
19:30-18:30 | מפגש בזום  

אב ובנו תחת עץ האורן
מאיר שלו מספר על יצחק שלו

כי  האורן  עץ  על  כתב  שלו,  מאיר  הסופר  של  אביו  שלו,  יצחק 
על  יספר  שלו  מאיר  החורשה".  ליריקן  בעצים,  "משורר  הוא 

הזיקה  לעצים בכתיבתו של אביו ובספריו שלו.
מנחה: אורי משגב 

שישי  | 4.9.20 | ט״ו באלול תש״ף
21:30-20:30 | מפגש בזום  

האם אתה אלתרמן חדש? 
דורי מנור ושרון אריק כהן 

מפעלותיו  על  וידבר  החדש  מספרו  יקרא  מנור  דורי  המשורר 
כעורך כתב העת "הו!"  לצדו יקרא המשורר שרון אריק כהן את 

הפואמה המפתיעה שלו "רשומון מרוקאי".
מנחה: גיא פינקלשטיין

שבת | 5.9.20 | ט״ז באלול תש״ף
18:00-17:00 | * שידור ישיר 

מחווה למנחם פרי

"סימן  ספרי  ועורך  ספרות  חוקר  מו"ל,  פרי,  מנחם  פרופ' 
קריאה" בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הוא אחד ממעצבי הטעם 
מירון  דן  פרופ'  עם  ישוחח  פרי  בישראל.  הגדולים  הספרותי 
והסופר א.ב. יהושע על המשעולים הנסתרים שגילה בספרות.

מוזיקה: הדרה לוין ארדי, עופר כלף 

    - אירוע נעילה -

שבת | 5.9.20 | ט״ז באלול תש״ף
16:00-15:00 | מפגש בזום 

טוביה ריבנר
שנה למותו

ריבנר, במלאת שנה למותו.  טוביה  מחווה למשורר רב הפנים 
חתוכה  שלומי  הולנדר,  אורי  טיקוצקי,  גדעון  בהשתתפות 

ואלמנת המשורר גלילה ריבנר.
מנחה: בני ציפר

שבת | 5.9.20 | ט״ז באלול תש״ף
12:00-11:00 | מפגש בזום 

"אין אדם שהוא אי"
שלומי חתוכה, ניסים ברכה ומיכאל גלוזמן

ישוחח  בדורנו,  הבולטים  המשוררים  מן  אחד  חתוכה,  שלומי 
ניסים ברכה על ספריו  מיכאל גלוזמן ועם המשורר  עם פרופ' 

החדשים.
מנחה: בני ציפר

שבת | 5.9.20 | ט״ז באלול תש״ף
14:00-13:00 | מפגש בזום 

איזו טרגדיה היה סופוקלס כותב 
על מגיפת הקורונה?

 אהרן שבתאי ורועי צ'יקי ארד

ידידו  יתארח  ולצדו  ומשיריו,  מתרגומיו  יקרא  שבתאי  אהרן 
הקרוב, המשורר רועי צ'יקי ארד, לחילופי צ'פחות פואטיות.

מנחה: בני ציפר
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י"ד-ט"ז באלול תש"ף

ניהול והפקה: בית הקונפדרציה
מנהל הפסטיבל: אפי בניה
מנהל אמנותי: בני ציפר

עוד חוזר הניגון בסליחה ובחסד
פסטיבל המשוררים הישראלי ה- 23 במטולה

המהדורהשירה 2020
הדיגיטלית

שישי | 4.9.20 | ט״ו באלול תש״ף
13:30-12:30 | מפגש בזום 

שעתה של הסולידריות
ארז ביטון, א.ב. יהושע וסיגל בן יאיר

סולידריות  על  ישוחחו  יהושע  א.ב.  והסופר  ביטון  ארז  המשורר 
חברתית בימי הקורונה. אליהם תצטרף המשוררת סיגל בן יאיר, 
המבטאת בשיריה את הקשיים של אישה ואם יחידנית בקול אירוני 

ובלתי צפוי.
מנחה: בני ציפר

שישי | 4.9.20 | ט״ו באלול תש״ף
15:30-14:30 | מפגש בזום 

mute-עכשיו ב
אגי משעול

היכן תפסה מגיפת הקורונה את המשוררת אגי משעול? משעול 
החיפוש  על  ובעיקר  והיופי  הטבע  על  במחשבותיה  אותנו  תשתף 

אחר השלווה.
מנחה: גיא פינקלשטיין

שישי | 4.9.20 | ט״ו באלול תש״ף
17:30-16:30 | מפגש בזום 

שירת החיים הפרוזאיים:
איל מגד וצרויה שלו 

עצי  של  כענפים  חייהם  על  ישוחחו  שלו  צרויה  וזוגתו  מגד  איל 
משפחה מהוללים ועל היומיום המחלחל אל כתיבתם. 

מנחה: בני ציפר

* שידור בדף הפייסבוק ובערוץ היוטיוב  
של בית הקונפדרציה  www.confederationhouse.org  |  02-5399360 לפרטים נוספים : בית הקונפדרציה

הצטרפו אלינו:
בית הקונפדרציה

שישי | 4.9.20 | ט״ו באלול תש״ף
11:30-10:30 | מפגש בזום 

השירה המושתקת של  יהדות עיראק  
אלי עמיר ורוני סומק

הסופר אלי עמיר, שעסק רבות במסלול החיים של יהודי עיראק וגורלם 
רוני סומק על שירתם המושתקת של  ישוחח עם המשורר  בישראל, 

יהודי עיראק.
מנחה: גיא פינקלשטיין


