
 
 
 
 

 
 

 אביב-בסינמטק תלישראלית  לספרות גג   פסטיבל 

                                              , מוסיקה וקריאה בימתית פרוזה ושירה,

  אקדמיהמתרגמים ואנשי  ,וספרות ילדים ספרות אמונית 

 13.7.19, 12.7.19, 7.1911. -שבת בימים חמישי, שישי,  סטיבל יתקיים הפ 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

  11.7, ה' םיו

 .קיסינגר-פרופ' גד קינר יברך יו"ר איגוד הסופרים,: פתיחה חגיגית של הפסטיבל 16:00

בחזרה מעמק  החדש ספרו לחברה ועל  הסופרמחויבות  על :רחיים באשיחה עם  16:15

 .שחרור ציפימנחה  .יצחק הררי וד"ר דב-פרופ' ניצה בן  :ישוחחו .רפאים

גילי  שפרה ריפקין, ,שהרה בלאו, מרלין וניגח. איזקסון,  מירון:אמונית ספרות נשמה 18:00  

 .מרלין וניגמנחה:  .עמרן וסיקה: סיון, שולמית חוה הלוי, מחיה אסתר ,דנון

 פרופ' פארוק מואסי, אשר רייך,ית בראל, נו, ציפי שחרור, רוני סומק :שירה ומוסיקה קריאת 20:00

מר וירונה כספי, ע :מוסיקה, חיים-עדינה מורליליאן דבי גורי,  ,מית אפפל דוד, שול-יערה בן, אלפייוסי 

 .קינר קיסינגרגד מנחה:  ,קוביץשמו

 א.ב. יהושע                                  חיים באר                                ציפי שחרור                                    עמוס עוז ז"ל     



 
 
 
 

 
 

 

 

  12.7ו' יום 

  וי,לשמעון  פרופ' עם  -ז"ל  כרמון-עמוס עוז ועמליה כהנאעל  - על דאבדין ולא משתכחין 12:00

 .מנחה: גד קינר קיסינגר .אברהם בלבןפרופ'  ,ית גובריןנורפרופ'  ,חפץ-פריבךד"ר דנה 

 .חיים נגידר "ד: מנחה .רן יגיל, נון-ד"ר יגאל בן, ד"ר בלהה בלום - ?שלנו מי קובע את הקאנון 14:00

קרן . משיריו וידבר על תרגומיו מנורבגיתיקרא  קיסינגר גד קינר - בשני קולות דברל 16:00

עברית ב העל כתיב –מרגלית מתיתיהו  .אנגליתבו, ביידיש עבריתעל כתיבה ב –גוט אלקלעי 

נהוראי מ.  .מחיי הדרוזים בגלילבעברית ובערבית,  ,סיפורת עממית –פואז חוסיין . בספרדיתו

שירה פולנית ושירה עברית.  –ברכה רוזנפלד . משפחה של יהודי מרוקושמות מקורות  –שטרית 

 . מוסיקה: אסי מסקין.מנחה: ציפי שחרור

 13.7, שבת

מיכל סנונית, יהודה  ישיבו על השאלה ?מדוע אני כותב לילדים או ישראלית ספרות ילדים 16:00

 .מנחה: ציפי שחרור ילדים.שירי  תשמיע יסמין אבןהמלחינה והזמרת  ו,אטלס, פוצ'

ו"סיור באזור בתרגום זיוה שמיר מבחר סונטות של שקספיר  :שירהבימתית של קריאת  18:00

 ;קיסינגר-פרופ' גד קינר ,מימון לוי, נטע נדב פרופ' שמעון לוי, שרון יבצעו: – האסור" של חיים נגיד

 יסמין אבן,, דורין מרגליתמוסיקה:  בלום.אילן עמית מאוטנר, אור, -מיא שם, מאיה בז'רנו םיקראו משיריה

  מנחה: ציפי שחרור. קוביץ.שעמר מו

 ,ושל על המחויבות של אנשי רוח לחברה ועל הרומן החדש -שיחה עם א.ב. יהושע  20:30
  .חיים נגיד . מנחה: ד"רד"ר משה גרנותאבי גיל,  עם. המנהרה

   *6876בקופות הסינמטק : טל. רכישת כרטיסים ₪ |  90האירועים:  9לכל ₪ |  20כרטיס לאירוע:  מחיר

    כניסה חינם לחברי איגוד כללי של סופרים בישראל ולמנויי הסינמטק 

                                 שרד התרבות והספורטמבתמיכת מינהל התרבות, 

 ציפי שחרורד"ר חיים נגיד, קיסינגר, -פרופ' גד קינרועדה אמנותית:   - עורך ומפיק: ד"ר חיים נגיד
 

 קיסינגר-ד קינרג                                רוני סומק                ז"ל            עמליה כהנא כרמון                       מרלין וניג          


