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ברחבי העולם.  4100לספטמבר,  42-משוררים למען שינוי" הוא אירוע בינלאומי, המתרחש בתאריך ה 011,111"

משוררים ואמנים מופיעים ברחבי הערים, בהקראות שירה, הרצאות מסודרות ומופעי רחוב מרהיבים  –במרכזו 

נה חיה ובועטת, אלא אף מקדמת שינוי, מאבקים שמטרתם להראות כיצד קהילת השירה העולמית לא רק שעוד

 חברתיים ומדיניים, אחווה, הבנה וסובלנות, ותרבות.

באירוע משתתפות ערים רבות ברחבי ארה"ב, אנגליה, קנדה, צרפת, אוסטרליה, בנגלור, קאריביים, טווין סיטיס, 

בישראל, כחלק מהפעילות וואנקובר, והרשימה עוד ארוכה. משימתנו היא לקדם את האומנות והחברתיות 

 הבינעולמית הענפה והמשמעותית הזו, ולהראות שגם אנו, כאן, שותפים לקריאה חזרה אל התרבות והחברה. 

 --על תרבות אנחנו לא מתפשרים  --

 

 מטרת האירוע

קדם ולהציג את תרבות השירה הישראלית, התרבות המקומית כשותפה בתרבות הבינלאומית, על ידי ל .א

 עולמי לקידום תרבות, אומנויות וחשיבה עצמאית.-רוע כללהשתתפות באי

 

לקדם את חשיבות החינוך, להערכת התרבות והאומנות המקומית והבינלאומית, תוך דגש על התרבות  .ב

 החיה ונושמת אשר נמצאת סביבנו מידי יום ביומו.

 

 ות ואומנות.לספק במה לאומני השירה הישראלית, נקודת מגע לביטוי עצמי, תמיכה בחינוך, תרב .ג

 

לעורר ולשתף את הקהל הישראלי בחשיבה עצמאית וערכי התרבות, על ידי חשיפה למגוון רחב של  .ד

אביב כגון: הרצאות פומביות, במות פתוחות לביטוי עצמי והקראת -אירועים תרבותיים ברחבי העיר תל

 . שירה, מפגש עם סופרים, משוררים וכותבים ישראליים, מופעי רחוב מגוונים ועוד



www.100k.org.il 

 האירוע תוכנית
 

 העם של השיר", מילים יש"  01:11
 

 להביא מוזמן משתתף כל כאשר האופרה מגדלי יד על אביב תל בטיילת נפגש, הפתיחה לאירוע
 השיר את טיילתה שפת על נרכיב וביחד, תהיה שלא שפה בכל, אחת מילה עם נייר/בריסטול עימו

 .יביא מאיתנו אחד שכל מילים מפאזל, בארץ ותרבי הארוך
 
 

 צהריים הפסקת 00:11-00:11 
 
 

 ה"מזא רחוב, ספרים בתולעת שירה מרתון 00:11-00:11 
  

 שירה יקריאו ובו, ה"מזא ברחוב ספרים תולעת של בסניף יתקיים הראשון השירה הקראת אירוע
 . מוזיקלית הפסקה עם יחד, כצעירים ותיקים האמנים ממבחר

 
 ליין אנה(, אביב תל מאוניברסיטת שירה חוקרי) בארנט ודארה טרטקובסקי רועי: המקריאים בין

 . ועוד אדרי שון, הוין סבין, ניזר אורה, כהן יעל, ריבלין אורנה, פישר גיורא', ב מרשת
 

 (.Mindless Echoes ההרכב) כהן עודד(, Seven ההרכב) לוטרמן דנה: מאת מוזיקלי מופע
 
 

 לאוונדר לקפה בקירוב, מאיר בגן שירה אירוע 00:71-01:71 
 

 האירוע. וערבית אנגלית ,עברית – שונות בשפות מקריאים של נרחב קהל ישתתפו בו שירה אירוע
 . מגוונות והופעות הקראות יכלול

 
. א אבישי, פילקובסקי רומאן, דידו, י"אנ מארגון נציגות עם יחד הלוי חניתה: המקריאים בין

 .ועוד שלכי תומר, לובינסקי דנה, נחמיה איווט ,זץ מיכאל, אדנבורג
 
 

 ס'פאפא במסעדת הסיום אירוע 00:11-07:11 
 

 ממבחר שירה יקריאו שם, 21 הזקן הילל שברחוב ס'פאפא במסעדת יתרחש היום של הסיום אירוע
 .ועולים צעירים כותבים לצד בארץ המוכרים הכותבים

 
 נועם, אלימיכ ציפי ללי, גוט אלקלעי קרן, וייכרט רפי, חלפי רחל, גרוסמן חגית: המקריאים בין

 . ועוד, מזרחי אריה שי, רייזנר
 

 (.Mindless Echoes ההרכב) כהן עודד(, Seven ההרכב) לוטרמן דנה: מאת מוזיקלי מופע
 
 

 עם:לפרטים נוספים אנא צרו קשר 
 

 igarath@gmail.com|    5588666-164 עמרי לוזון  

 chris16md@yahoo.com|  8122844-164 אליאש מייזי  
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