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20:00 | מינהל קהילתי גינות העיר עמק רפאים 12 

מופע פתיחה 

ברכות: שייקה אל-עמי, מנהל מינהל קהילתי גינות העיר | שיר פתיחה: יעל שפר )נהרי(, מקום לשירה
קריאת שירה: יונתן ברג, שי דותן, יצחק לאור, נעם פרתום

מוזיקה: גבע אלון | מנחה: גלעד מאירי 

SOS | 22:00 עמק רפאים 62

שירה בירה 

שיר פתיחה: יוסי אריאל, תיאטרון פסיק
קריאת שירה: יקיר בן-משה, עדי וולפסון, 
ענבל אשל כהנסקי, לורן מילק, אביחי קמחי

מוזיקה: לונא אבו נסאר | מנחה: ענת זלצברג 

22:00 | קפה בן עמי עמק רפאים 38 

שירה בירה

שיר פתיחה: גבי לב, קבוצת התיאטרון הירושלמי
קריאת שירה: ערן ויזל, בעז יניב, יואב עזרא, 

דפנה שחורי, יפה שלומוביץ 
מוזיקה: רוני אלטר | מנחה: שי דותן
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ZER4U | 18:30 עמק רפאים 19

יתרון הביתיות 

שיר פתיחה: עפרה אידל, מחול שלם 
קריאת שירה: ענת שרון-בלייס, ישראל בר-כוכב, גלי-דנה זינגר, עדי עסיס, יונתן קונדה

מוזיקה: האחיות לּוז: שירה ז' כרמל, יפעת זיו, טליה אמזלג ואריאל גיבנט | מנחה: שי דותן 

17:00 | גינת יהודה עמיחי ראשית רחוב עמק רפאים

הייקודו 

סדנת הייקו 
מנחה: מרדכי גלדמן 

mail@poetryplace.org ,02-6524601 :בהרשמה מראש

17:00 | המטבח של פיני עמק רפאים 24

העורך קובע

העורכים: נקודא זינגר, רן יגיל, בני ציפר
חליל: ענת גוטמן | מנחה: גלעד מאירי 

20:00 | מינהל קהילתי גינות העיר עמק רפאים 12

התפלגות זנב ארוך 

שיר פתיחה: אורית מיטל, בית עגנון 
קריאת שירה: ארז ביטון, גילי חיימוביץ', מרחב ישורון, מיטל נסים, יוסף עוזר

מוזיקה: חנן בן סימון | מנחה: נועה שקרג'י 

SOS | 22:00 עמק רפאים 62 

שירה בירה

שיר פתיחה: נטע מיזלס, בית ריק
קריאת שירה: אילה בן לולו, יהודה ויזן, 
הילה להב, שבתאי מג’ר, יהונדב פרלמן

מוזיקה: שלום גד | מנחה: שי דותן 

22:00 | קפה בן עמי עמק רפאים 38

שירה בירה

שיר פתיחה: רונן יצחקי, בין שמיים לארץ
קריאת שירה: הילה אהרן בריק, אלי הירש, 
יובל אידו טל, בתאל קולמן, חיים א. רכניצר
מוזיקה: אלברט סופר | מנחה: ענת זלצברג 
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ZER4U | 18:30 עמק רפאים 19

מחווה לעכשיו 55

שיר פתיחה: מאיה הלוי, מוזיאון המדע
קריאת שירה ושיחה: גבריאל מוקד מארח את עמוס אדלהייט ואריק א. 

מוזיקה: שירלי קונס | מנחה: גלעד מאירי 

17:00 | קרן ברכה עמק רפאים 16 

שמחת הכתיבה 

כיתת אמן לנוער עם רוני סומק 
mail@poetryplace.org ,02-6524601 :בהרשמה מראש

17:00 | פומפידו עמק רפאים 19

מה ערבי

שיר פתיחה: עודד זידל, אגריפס 12
המשוררים: יוחאי אופנהיימר, סיגלית בנאי, נידאא ח’ורי 

עוד: ערן זמיר | מנחה: גלעד מאירי

20:00 | מינהל קהילתי גינות העיר עמק רפאים 12

צ’יּפואטיקה 

שיר פתיחה: לאה מאואס, סלמנקה
קריאת שירה: דרור אלימלך, ישראל אלירז, שולמית אפפל, מירי גלעד, כרמית רוזן 

מוזיקה: להקת עלמא | מנחה: שי דותן 

22:00 | מינהל קהילתי גינות העיר עמק רפאים 12

מופע סיום 

דניאלה ספקטור - מופע להקה מיוחד 
שירים בהשמעת בכורה ועיבודים חדשים לשירים המוכרים

 אנתולוגיית פסטיבלננופואטיקה1
מטר על מטר 2013

מחיר מיוחד לימי הפסטיבלבהוצאת מקום לשירה

20 ש”ח
במקום 40 ש”ח

לרגל היורצייט של יהודה עמיחי החל ביום 
פתיחת הפסטיבל, האמן אריק כספי יצר 

תערוכת אמנות טיפוגרפית של שמונה שירים 
ננופואטיים מאת המשורר.

התערוכה תלויה על עמודי תאורה ברחוב עמק 
רפאים )1.11.13-1.9.13(. 

ואל אות תשוב
 טיפוגרפיה אמנותית

 בעמק רפאים

www.poetryplace-festival.org

לפרטים: 
mail@poetryplace.orgמקום לשירה 02-6524601
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