
  והודיה מילות סיכום –קריית טבעון  –פורום לשירה 

, )טלי וייס( כרעיון משותף של אבי פן ושלי 2010הפורום ולד אי שם בחודש ובמבר 
ידי תלמ. בושא מסוים להיפגש אחת לחודש בבית קפה ולקרוא שירה מקורית

ביקשו להמשיך , בטבעון" קרון הספרים"ב הקורס לכתיבת שירה שהחיתי בזמו
ולאבי ולי דמה שהמפגשים החודשיים יעו על צורך , ולהיפגש לאחר תום הקורס

צי תפתח ומשיך עם המסורת יותר מחמש וח, אז לא שיערו בפשו שצמח. זה
  !מפגשים 60לאורך , שים

קרון "בשתיים האחרוות התכסו בחות החדשה של . בתחילה ישבו בבתי קפה
  .עימה ומאד מתאימה לערבי שירה, חות מרווחת. במרכז קריית טבעון" הספרים

כאן המקום לציין ולהודות לבתי הקפה שאירחו אותו בדיבות ותמיד תו לו 
י בעלי צרכים "בית קפה שהופעל ע(גיש קפה : החות מיוחדות על התפריט

פעמים ' כמו כן התארחו מס. קפה פלוס, קפה קפה, 1זבולון , אדלה, )מיוחדים
רן בקיבוץ שער -שים מיוחדים כמו הסטודיו לציור של הציירת חיה גרץבלוקיי

  . הסטודיו של האמית וה אורבך בטבעון, העמקים

שיצאה לאור , הוצאו לאור אתולוגיה משירי החברים הקבועים של הפורום 2012-ב
  .האתולוגיה מומה מתרומת החברים עצמם. בספרון אה וחולקה לכל החברים

ף ולומר שכל המפגשים הופקו בהתדבות ובשתיים האחרוות בהיותו יש להוסי
ומתוך , לכיסוי הוצאות בלבד₪  25גבו דמי כיסה סמליים של " קרון הספרים"ב

  .ות ולמוזיקאים המתארחים/הסכום יתן החזר דלק למשוררים

, עד המפגש האחרוןוספט של הפורום ששמר החל להתגבש הק 11' החל ממפגש מס
על מת שידברו על ספרי , "מן החוץ"ות /הזמת שי משוררים: והוא, 60' מס

. הזמו מדי פעם מוזיקאים להעים את הערב, כמו כן. השירה החדשים שלהם
קורא הקהל משיריו בושא שקבע מראש ושלח אליו , בחלק השי של כל ערב

  . למייל

לי והגיעו מכל מיי ות אשר עו להזמה של אבי וש/המשוררים 86הה רשימת 
ועד מוזמי  2011-הסדר הוא מהראשוים ב). גם מרחוק מאד(מקומות בארץ 

ם ה, ישם משוררים מסוימים שביקרו בפורום פעמיים. 2016המפגש האחרון במאי 
  :מופעים פה בשמם פעם אחת בלבד

  ביימין אלקובי

  ברזילי –עדה שלו 

  אוריאל זוהר

  אלי אביר

  תמי אמדורסקי

  מיכל פירי

  ועם שדות

  ולה קרן

  פתלי בלבן

  ליאור שיר



  גדי לופו

  ביק –יפה בודמן 

  משה יצחקי

  שוש הובר

  אורה ערמוי

  איתי אלעד

  יהודב פרלמן

  טל איפרגן עם רון רוזר

  ילי קליגר

  יותן ברג

  צביקה שטרפלד

  מעיין שטרפלד

  ורית צדרבוים

  עמית מאוטר

  'ועם רחמילביץ

  עזרחגית בת אלי

  עודד גיורי

  מיריק והר שיר

  רי אלומה

  אילה קום אדרי

  פלחן –גאולה הודס 

  אורה ביור

  בלייס –עת שרון 

  יפה כפיר

  חן –גליה אבן 

  עמי גוטמכר

  סיגל זהבי

  עבל אשל כהסקי

  מיטל יסים



  טלי וייס

  חי שטרברג

  אלי צר

  יחזקאל פשי

  בכרך –חדוה רביזון 

  יגלייפצ –רבקה גלשטיין 

  אמוץ דפי

  רחל אושרוב

  אביחי קמחי

  דוד ברבי

  והיב דים והבי

  ערן צלגוב

  אתגר מויאל

  לקריף –עת גרי 

  עדי תשרי

  אלי אליהו

  רון דהן

  אורי מלייאק

  ליבה כץ

  לאה זהבי

  לילך גליל

  שירה כהן

  ריקי דסקל

  שולמית אפפל

  צביה פורר

  יעקב ברזילי

  ריקי כהן

  איריס אליה כהן

  תום הדי וה



  ן קוךקר

  ורית כהא

  ארלט מיצר

  אורה וייס

  מרגו פארן

  לאה פילובסקי

  דיאל באומגרטן

  רועי לירן

  דלילה מסל גורדון

  שלומי חסקי

  גיורא פישר

  דיתי רון

  גבריאלה מורז

  תלמה כעי

  סיגל בן יאיר

  רון גרא

  

וכמובן , לכל אורך הדרךהחמה ל התמיכה ע" קרון הספרים"ל אי מודה, לסיום
. שהגיעו חודש בחודשו לשמוע ולהשמיע, ות קבועים/רבות של משתתפים לעשרות

, חלק מהם. בזכות כל אחד ואחת מהם הפורום המשיך וצבר תאוצה עם הזמן
והוזמו להציגם כאורחים , שירה יהוציאו לאור ספר, בשות פעילות הפורום

  !לכולכם אחל הצלחה והמשך כתיבה פורייה. מרכזיים

  ..הכל פתוח, בעתיד חדשכות של מפגשי שירה בסגון ייתכן וחזור למת

  .בהודיה גדולה על הקסם שהתרחש כמעט שש שים, בטעם טוב, כעת פרידה

  .לראות איך שירה וגעת בלב האשים, זכיתי להחות ולהיות חלק בתהליך

  !אין כמוך !תודה, כל זה לא היה קורה בלעדיך -שותפי  –ואבי פן 

  טלי

:-(  

.ה על קרון הספריםמצורף ס: ברטון שצולם לאחרו:  

https://www.youtube.com/watch?v=XLT_sjLY9FM&feature=youtu.be  

 


