
23-25.5.17
ימי שירה עברית בערבה

בספרייה האזורית במתנ"ס    ספיר    

לפרטים: אלת 052-3792985     יר       ִשׁ ִמְפגָּ

קריאה ולימוד משותפים בשירי אברהם חלפי עם המשוררת ומנחת בתי-המדרש נעמה שקד

השירים של אברהם חלפי חשופים ונוקבים. יש בהם אמת עמוקה ומאבק מתמשך של הלב עם עצמו, עם אלהים, עם המוות והחיים.

בערב הזה נקרא ביחד כמה משיריו הנפלאים, ונבדוק מה פותח ומעורר בנו המפגש עם השירים, עם עצמנו ועם האנשים במעגל.

עם המשורר מאיר ויזלטירַהַּלְיָלה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ִׁשיִרים צופר  
כמו כן יענה לשאלות המעוניינים.שיקרא משיריו וידבר עליהם ועל יצירתו בכלל.

בספרייה פארן   
לפרטים: נגה 052-5450750 שירה בין מוזיקה לרעש  

עם המשורר אלי הירש שיקרא משיריו וישוחח על שירתו, על שירה 
עברית בכלל, ועל הקשר העמוק בין כתיבת וקריאת שירה לזיכרון ושכחה, 

חיים ומוות, אהבה ואובדן, מוזיקה ורעש.  

מעין בערבה - ערב שירה חדשה ולוהטת  צוקים      
רועי צ׳יקי ארד |  לריסה מילר | נעה שחם עם המשוררות והמשוררים של כתב העת ״מעין״:

על המיקרופון: אלן פותלס  |  ענת דרימר  |  יעל טל |  יואב טלמורקשוב, ספונטני ודינמי פוגשים קהל שהולך להתגרות חושית ואינטלקטואלית.שלוש משוררות ומשורר מצויידים במילים מושחזות היטב יחד עם מוסיקאי
עלות: 40 ₪ | פרטים: בספרייה 08-6592268, במתנ"ס 08-6592260על המוסיקה: עידו קגן

יום ה' | 25.5.17 | 20:30 | גמלייה 

ם ג' | 23.5.17 | 20:30
יו

שירה בו-זמנית
מעגלי משוררים בכל יישובי הערבה  

הערב מופק ע"י ספריות הערבה בשיתוף עם ועדות התרבות בישובים

כניסה חינם

בספרייה חצבה   

לפרטים: מיכל 052-3666261 אֲחֵרי ֶזה    

המשורר גיורא פישר במפגש הנוגע ללב ומעלה חיוך על השפתיים, 

המבוסס על ספריו: 'אחרי זה' ו'צירי חיים'.

חגיגה פואטית של מילים, תווים ומקצבים מבית פואטרי סלאם ישראל.

עידן   
עיר. כפר. אושר. 

לימור וייסברג כספי

משוררת ומאיירת, זוכת פרס צרצרפייס 2016.

צורפת מלים בערב אינטימי של נגיעות אמתיות 

ביומיום, בסביבה ובחיבור שלהם לתהליך היצירה. 

בספרייה 

לפרטים: גילי 052-4260704

לפרטים: אורנה 052-4260151מועדון לחבר 

לפרטים: הגר 054-7869914פאב החצר יהיה פתוחבכפר האמנים

במועדון לחבר עין יהב  
לפרטים: איריס 052-8744324 בלתי ניתנת לעצירה   

המשוררת נעם פרתום במופע יחיד פואטי-מוזיקלי. לאחר שתבצע משיריה 

תקיים פרתום שיחה אסוציאטיבית עם הקהל על כתיבה,שירה כאמנות הדיבור החי 

מלב אל לב, חשיפה בעידן המידע והאינטרנט, שירה פוליטית ומגדרית ופמיניזם 
ואיך מתפרנסים מכל זה.
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