צילום נתן זך :דינה גונה

 3-1ביולי  | 2021כ״א-כ״ג בתמוז תשפ"א

מטולה

ניהול והפקה :בית הקונפדרציה
מנהל הפסטיבל :אפי בניה
מנהלים אמנותיים :בני ציפר ,שירי לב-ארי

רֶ ַג ע אֶ חָ ד שֶ ֶׁק ט בְ ּבַ ָקּשָ ׁה .אָ נָּא .אֲ נִי רֹוצֶ ה לֹו ַמ ר דְ ּבַ ר ָמ ה .הּוא הָ ַל ְך וְ עָבַ ר עַל ָ ּפ נַיָ .י כֹ ְל תִ ּי ָל ַג עַת בְ ּׁשּו ֵל י
למטולה כְ ּמֹו
חוזריִהְ יֶה רֵ יק
הישראלי ַל ְי ָל ה
המשורריםַת שֶ ׁבְ ּעֹוד
פסטיבלָכֹול הָ יָה ָל דַ ע
בִ ּזְ ָק נֹו הִ סְ תַ ּבְ ּכּו זְ רָ דִ ים .כַ ּ נִּרְ אֶ ה ָל ן ַל ְי ָל ה קֹדֶ ם בַ ּתֶ ּבֶ ןִ .מ י י
ִל ְפ ָע ִמ ים אֲ נִי ַמ רְ ִגּיׁש אֹותֹו ָק ם בִ ּשְ ׁ נָתֹו ,סַ הֲ רּורִ י כְ ּמֹו יָם ,חֹו ֵל ף ְל יָדִ י ,אֹו ֵמ ר לי בְ ּ נִיֹ .לא יָדַ עְתִ ּי שֶ ׁאַ תָ ּה,

רגע אחד שקט בבקשה
יום חמישי 1.7.21

,00:30-23:30

19:00-18:00

 ,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

ארז ביטון יקרא משיריו וישוחח עליהם ועל מפעלי חייו האחרים
בתחום הספרות והחינוך .הוא יארח את המשוררים יערה בן-דוד,
שי בוזגלו וישראל דדון.
מנחה :בני ציפר | מוזיקה :עופר כלף

"קום ,יונה!"
מופע ספוקן וורד מוזיקלי בהשראת ספר יונה

יונתן קונדה במופע המציג את סיפורו של יונה הנביא כקברט
עכשווי ,שבו ספוקן וורד פוגש תיאטרון ומוזיקה מקורית חיה
של עדי לוז וטל רווה .זהו מסע לילי חווייתי של שירה מדוברת,
מושרת ,נזעקת ונלחשת ,אל בטן הלווייתן של העברית ,ואל לב
השאלה :האם יש עוד מקום לנביא בימינו?
כתיבה וביצוע :יונתן קונדה | מוזיקה חיה :עדי לוז ,טל רווה
יצירה :יונתן קונדה ,שירי ג'ורנו | הפקה :תיאטרון הידית
דימוי .גילי בר-שי  /תיאטרון הידית

,20:30-19:30

בית הראשונים

"הנה קם ועומד סולם יעקב שבתוכי"
שעה במחיצתו של ארז ביטון

בית הראשונים

צילום :רחל ביטון

יום שישי2.7.21 ,
,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 בעלות הקווים
האקו-פואטיים המובהקים מאיה ויינברג ואגי משעול.

,22:00-21:00

בית הראשונים

עוברים צד:
מפגש פסגה 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 :סבינה מסג | מוזיקה :אסף מאיר ,חבר ההרכב "חסרים"

,11:30-10:30

בית הראשונים

קינת הלבבות – שירה חדשה ב'

מדי שנה יוצאים אל האור משוררים חדשים .נכיר את
אודיה רוזנק ,ישראל דדון ואלטייב ע'נאים ,שצמחו בפריפריה
נפשית וגיאוגרפית.

מנחה :בני ציפר | מוזיקה :איתי פרל

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

***
ברוח מסורת הפסטיבל ,שבה בוחר הקהל מדי שנה
במשוררים האהובים עליו ,ייפתחו הקלפיות לבחירות.
והפעם :מי צריכה להיות המשוררת הלאומית של ישראל?
הקלפיות יהיו פתוחות ברחבי מטולה מיום חמישי ,1.7,
ועד יום שישי ,2.7 ,בחצות .התוצאות יוכרזו במופע הנעילה
של הפסטיבל.

,13:00-12:00

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

***
מיד בתום האירוע יתקיים מופע לילי של ספוקן וורד ,מוזיקה
ותיאטרון – כדאי להישאר ערים!

אירוע מחווה למשוררת והסופרת נורית זרחי ,כלת פרס ישראל
לספרות לשנה זו .בהשתתפות פרופ' אריאל הירשפלד,
מאיה ויינברג ,אורית גידלי ואורין רוזנר.
מנחה :יפתח אלוני | מוזיקה :עופר כלף
קטעי קריאה :אלי גורנשטיין
צילוםMuki Schwartz :

,23:30-22:30

בית הראשונים

בית הראשונים

"אני גרה בקרון הזמן" – מחווה לנורית זרחי

אַ דַ ּרְ ּתֹוֹ .לא נָ ַג עְתִ ּיִ .מ י יָכֹול הָ יָה ָל דַ עַת ַמ ה שֶ ֹּּׁלא יָדַ עְתִ ּי .הַ חֹול דָ ּבַ ק בִ ּבְ ָג דָ יו.
ֹו צִ ּפֹורָ ,ק שֶ ׁה כְ ּמֹו אֶ בֶ ןֹ .לא ָי כֹ ְל תִ ּי ָל דַ עַת .אֵ י נֶנִּי ַמ אֲ שִ ׁים אֹותֹו.
בְ ּ ִמ דָ ּה כָ ּ זֹאת ,אִ תִ ּי.
,14:30-13:30

בית הראשונים

כאבו של האינטליגנט העברי האומלל -
מאה שנה לרצח ברנר

שנת  2021היא 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.
מתוך ויקיפדיהThe David B. :
Keidan Collection of Digital Images
from the Central Zionist Archives

 ,16:00-15:00בית 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 :שירי לב-ארי | מוזיקה :עופר כלף

שירתו של אהרן אלמוג בישרה במובנים רבים את השירה
המזרחית .באירוע לזכרו יקראו משיריו וידברו אודותיו
אלמנתו ,הסופרת רות אלמוג ,בתם ,הסופרת אליענה אלמוג,
והמשוררים אוהבי שירתו סבינה מסג ,רוני סומק וארז ביטון.
מנחה :בני ציפר | מוזיקה :עופר כלף
צילום .יותם ציפר ברגר

מנחה :בני ציפר | קטעי קריאה :אלי גורנשטיין

,19:00-18:00

בית הראשונים

מוריד הגשם  -אירוע לזכרו של אהרן אלמוג

,21:30-20:30

בית הראשונים

"רגע אחד שקט בבקשה"
המופע המרכזי
מחווה לזכרו של נתן זך

צילום :דינה גונה

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 וסיגל נאור
פרלמן ,וחוקר הספרות פרופ' אריאל הירשפלד.
מנחים :שירי לב-ארי ,בני ציפר
מוזיקה :הדרה לוין ארדי ,עופר כלף ואסף מאיר,
חבר ההרכב "חסרים"
צילום :דינה גונה

,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"

,23:00-22:00

בית הראשונים

״אנדרטה של צרעת״
המחזות הגנוזים של יונה וולך

צילום :מתוך ויקיפדיה
מאוסף התצלומים הלאומי ,לשכת העיתונות
הממשלתית ,מחלקת צילום.

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 :אלי גורנשטיין
מוזיקה :אסף מאיר ,חבר ההרכב "חסרים"

יום שישי2.7.21 ,
,00:30-23:30

המשך

הספרייה

על פרשת השבוע" ,בין המצרים"
ומרתון שירה אל תוך הלילה

מחווה למשוררת האניגמטית והמכשפת חדוה הרכבי ,שהגיעה
השנה לגבורות .הרכבי תקרא משיריה ותשוחח עם פרופ' אריאל
הירשפלד ,הלית ישורון ,גלעד מאירי וסיגל נאור פרלמן.
מנחה :בני ציפר | קטעי קריאה :אלי גורנשטיין
מוזיקה :אסף מאיר ,חבר ההרכב "חסרים"
צילום :איריס נשר

המשורר מירון ח .איזקסון ידבר על פרשת השבוע ועל
תקופת בין המצרים ,ויארח את מרתון השירה אל תוך הלילה.
בהשתתפות סבינה מסג ,יערה בן-דוד ,יפתח אלוני,
שי בוזגלו ,אורית גידלי ואלכס בן-ארי.

,13:00-12:00

בית הראשונים

חדוה הרכבי הגיעה לגבורות

יום שבת3.7.21 ,

,10:00-9:00

בית הראשונים

"ה ֵע ִצים ָהיּו ַמ ְרּכִ ינִ ים רֹאׁש ַּב ֲענָ וָ ה.
ָ
ָמה ֵהם ְמ ִבינִ ים ְּב ַחּיֵי ִא ָׁשּה"

האם סדר היום החברתי משתקף בשירי משוררות? שיחה
בהשתתפות סיגל בן יאיר ,אודיה רוזנק ,אורית גידלי ,סיגל נאור
פרלמן ,תהל פרוש ואורלי עסיס.

בעקבות הסכמי השלום ,נשוחח על שירה עכשווית במרחב הערבי,
על שירה פלסטינית עכשווית ועל תרגומי שירה מערבית לעברית.
בהשתתפות המשורר אלטייב ע'נאים והמתרגמים עופרה בנג'ו
ועידן בריר.
מנחה :בני ציפר
מוזיקה :אסף מאיר ,חבר ההרכב "חסרים"

תערוכה
ביכורים  -שבועות בשחור לבן

לרגל מלאת  120שנה לייסוד קרן קיימת לישראל,
מציג ארכיון הצילומים של קק"ל תצלומים מרגשים
מחגיגות הביכורים בארץ ,המשקפים את החשיבות
שהיישוב העברי מייחס לחג השבועות ולסמליו.

2.7.21

 ,יום שישי

הדרכות וסיורים של קק"ל

פארק המעיין :סיור קצר ופעילות חווייתית
בנושא סביבה וקיימות (מתאים למשפחות).
שעות הסיורים.12:00 ,10:00 :
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.
שעות ההדרכות		 .13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00 :
משך ההדרכה :כ 40-דקות.
נקודת מפגש :פסגת הר צפייה ,בדרך
הנופית-ביטחונית של מטולה.

,16:00-15:00

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 ,סיגלית בנאי,
יערה בן-דוד וסיגל בן יאיר.
מנחה :גלעד מאירי | מוזיקה :הדרה לוין ארדי

,17:30-16:30

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.
צילום :יובל חן

פעילות מטעם קק״ל עבור קהל הפסטיבל

1-3.7.21

 ,בית הראשונים

מנחה :בני ציפר | מוזיקה :הדרה לוין ארדי
צילום :ליאורה סומק

,11:30-10:30

בית הראשונים

על שירה מתקלפת וסגפנות חילונית

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.
צילום :בר גורדון

מנחה :תהל פרוש | מוזיקה :עופר כלף

,14:30-13:30

בית הראשונים

02-5399365
הכניסה לאירועי הפסטיבל ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי

*בתום האירוע יוכרז שמה של
המשוררת הלאומית שנבחרה
על ידי הקהל במהלך ימי
הפסטיבל.
מנחה :שירי לב-ארי
מוזיקה :הדרה לוין ארדי
קטעי קריאה:
אלי גורנשטיין ,בני ציפר

