
יום חמישי
5/7

יום רביעי
4/7

יום שלישי
3/7

קורות חיים
אריאל הירשפלד ורפי 

וייכרט על ויסלבה 
שימבורסקה

מנחה: שי דותן
< מפל ע”ש טחורש

מזמורים ודרקונים

רחל חלפי ויונדב קפלון 
מנחה: ליאור שטרנברג

< גן השלושה

מאבק המשוררים
רענן בן-טובים, דניאל 

באומגרטן, הדס גלעד, רון 
דהן, ציפי שחרור,

מתי שמואלוף
מוזיקה: דין דין אביב 

< בית הפרפרים

שירה בירה
דנה גולדברג, אליעז כהן, 

משה עזוז, סופ עמיחי, 
יובל פז

מוזיקה: לי גאון
מנחה: דורית ויסמן 

< קפית

מיני ישראל
ישראל אלירז, חמוטל בר-יוסף, ענת זכריה,

אגי משעול, שירה סתיו
מוזיקה: אריאל הורוביץ / מנחה: שי דותן

< מסביב לאגם

מלאך היום-יום
זלי גורביץ’ ואלחנן ניר 

מנחה: אריאל זינדר
< גן השלושה

שירה בירה
מפגש מתרגמים: 

עמינדב דיקמן, שמעון 
זנדבנק, טל ניצן, גיא 

רון-גלבוע 
מוזיקה: אפרת בן צור

מנחה: דורית ויסמן
< קפית

שירה בירה
שגיא אלנקווה, שגית 

ארבל אלון, עודד כרמלי, 
חגית סבג, ערן צלגוב

מוזיקה: ישראל ברייט
מנחה: שי דותן

< בית הפרפרים

גולגולאקסיה
דן אלבו, שלמה לאופר, דנה לובינסקי, דורי מנור,

חוה פנחס-כהן
מוזיקה: מיקה קרני / מנחה: אריאל זינדר

< מסביב לאגם

טיוטות
תמיר להב-רדלמסר 

וליאת קפלן בעקבות 
הספר טיוטות

מנחה: שי דותן
< מפל ע”ש טחורש

טקסט ספרותי 
כפרטיטורה: 

פעולה פרשנית 
וכלי כתיבה

הכנת טקסט 
ספרותי לקריאה 

בקול בהנחיית 
אירית סלע

ההשתתפות 
מותנית 

בהרשמה 
מראש

< חדר סדנאות

מקורות 
ושימושים:

בחזרה 
למעיינות 
ההשראה

אסתר אטינגר
שרון אס

סיון הר-שפי                                   

מנחה: אריאל 
זינדר

< גן השלושה

חי צומח דומם

סדנת כתיבה 
בהנחיית אגי 

משעול

ההשתתפות 
מותנית 

בהרשמה מראש

< מפל ע”ש  
   טחורש

סוף העולם ימינה:
שירי אפוקליפסה  

חיים גורי
אשר רייך
בני שבילי

מנחה:
דורית ויסמן

< בית הפרפרים

אם לא תשיר
אז מי ישיר?

מירון ח. איזקסון
עם אלי מגן על

הדיסק אדם

אורי ברנשטיין 
עם דויד פרץ 

על הדיסק כולם 
מעשים בודדים

מנחה: דורית 
ויסמן 

< אודיטוריום

“את מפריעה לי 
לכתוב את השיר 

עלייך”- משוררים 
כותבים לילדיהם

אלי אליהו
פרץ-דרור בנאי

אורית גידלי

מנחה:
ליאור שטרנברג

< בית הפרפרים

המתופף של המהפכה
21:30

מופע בכורה משירי רוני סומק 
חנן בן סימון, אפרת גוש, יהלי 

סובול, ערן צור, חמי רודנר

< מסביב לאגם

מופע פתיחה 
ברכות: שייקה אל- עמי – מנהל 

מינהל קהילתי גינות העיר | שמעון
אלקבץ – מנהל מינהל תרבות | אורן 

בן-יוסף - מנכ”ל הגן הבוטני | ד”ר 
גלעד מאירי – מנהל הפסטיבל

שירה ופרוזה: אלכס אפשטיין, רפי 
וייכרט, דורית ויסמן, נורית זרחי, 

ענת לוין

מוזיקה: עלמה זהר
מנחה: אריאל זינדר

 < מסביב לאגם

17:00

18:30

19:30

22:00

20:00


