
חגיגת הספר 
העברי ברחובות

13-12 ביוני 2019

ט'-י' בסיון, תשע"ט

יום רביעי | 12.6 | ט' בסיון

פעילויות ומופעים לכל המשפחה
הבמה המרכזית

17:15 | "איה פלוטו" – סיפורטרון בהשראת ספרה של לאה גולדברג, עם אושרי מזרחי, "תיאטרון בונה"
18:00 | "יש לי ציפור קטנה בלב" – טעימה מהצגת הסיום של להקות הזמר א'-ו', בימת הנוער רחובות

19:00 | "כל המילים השמחות" עם אסף אשתר במופע לכל המשפחה

מפגשי סיפור מרתקים יתקיימו במדשאה הסמוכה לספריה המרכזית
17:00 | "חתול ושמו למה", עם הסופרת ד"ר עינת הולנדר

17:30 | "יובל גיבור העל", עם הסופרת הצעירה, בת ה-9, סיון גולדשטיין
18:00 | "החבר החדש של ניצן", הסופר מוטי שריד, עם ספרו העוסק בשליטה בכעסים

18:30 | "הרפתקאות דומדום ודילדיל", עם הסופר ארז ליבנת
19:00 | "האח נולד לי אח", עם הסופרת עטרה אמיר-לזרוביץ

19:30 | "הבחירה של נועם", עם הסופר דן שטאובר

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף
17:00 | אפונה וגזר – מפגש מוסיקלי עם רן זמיר וניר לויאן | לגילאי 5-3

הכניסה חופשית // מספר המקומות מוגבל | לפרטים: 08-9457916

פעילות למבוגרים 
המרחב לגוף ונפש בית התרבות ע"ש סמילנסקי

19:00 | מלים מאלוהים – הרצאה | ענת מעייני לוי | כשפת המקור האלוהית, השפה העברית, שפת הקודש, 
"מקדישה" לנו את מסרי הבריאה ורזי האלוהות בתוכה עלות: 20 ₪. 

20:30 | מעגל מדיטציה לנשים | נורית שי | הכניסה חופשית 
לפרטים: 08-9390390 

בית יד לבנים
19:30 | שפת אם – אגי ומאיה משעול | פרויקט מוסיקלי פואטי 

דיאלוג מרתק בין מוסיקה ומילים, שיחה בין המשוררת שגם תקרא משיריה, לבין ארבעה זמרים יוצרים 
שיבצעו יחד לחנים חדשים לשירים. שירה ופסנתר: לי גאון | שירה וגיטרה: מיכל חכם | שירה וכלי הקשה: 

מאיה משעול | שירה ובס: דקל טוביה. עלות: 60 ₪ | לפרטים, הקתדרה העממית רחובות: 08-9390390

יום חמישי | 13.6 | י' בסיון

פעילויות ומופעים לכל המשפחה
הבמה המרכזית

17:15 | "האריה שאהב תות" – סיפורטרון בהשראת ספרה של תרצה אתר, עם אושרי מזרחי, "תיאטרון בונה"
18:00 | הבובה זהבה וחברים – שירים אהובים מכל הזמנים, עם "תיאטרון חוויה"

19:00 | "הקוסם מארץ עוץ" – הצגת ילדים מוסיקלית וסוחפת, תיאטרון ”בים בם בום"

מפגשי סיפור מרתקים יתקיימו במדשאה הסמוכה לספריה המרכזית
17:30 | "רותם שחקנית הכדורגל", עם הסופרת הצעירה, בת ה-9, סיון גולדשטיין

18:00 | "מחנכים את המפלצת", המשורר אשר וינשטיין עם ספרו העוסק בסוגיית השיימינג
18:30 | "האפצ'י הגדול של אבא אורי", אימון לוויסות חושי עם הסופרת דפנה ורם (סנדלר)

19:00 | "הקרפדה אמרה תודה", הסופר מוטי שריד עם סיפורים קצרצרים על בעלי חיים קטנים
19:30 | "אביתר והעכבר", עם הסופרת לאה בן שלמה

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף
18:00 | תרגומו של חנון | לגילאי 7 ומעלה

תומר קרמן, סופר ילדים ומתרגם, מספר על חוויותיו כמתרגם סדרת הספרים המצליחה "יומנו של חנון" 
הכניסה חופשית | מספר המקומות מוגבל | לפרטים: 08-9457916

פעילות למבוגרים 
המרחב לגוף ונפש בית התרבות ע"ש סמילנסקי 

Gifts of Life | 19:00 – הרצאה | עינת מזרחי | על קלפי העצמה וקלפי תובנות | עלות: 20 ₪
20:00 | "איך להיות נחמדים לעצמנו" | מפגש עם הסופרת מירב הראל | הכניסה חופשית

20:30 | מעגל מדיטציה לנשים | נורית שי | הכניסה חופשית 
לפרטים: 08-9390390 

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף
20:30 | קוראים בקפה – מפגשי ספרות ותרבות | ניר ברעם, ישי שריד, אריאל הורוביץ

שלושה יוצרים, דור שני למקימי המדינה, במפגש שיח וזמר על דברים שנוגעים לחיינו בארץ, אז ועכשיו.
עלות: 40 ₪ | לפרטים: 08-9457916

17:00 | גן המגינים
חגיגת הספר העברי מגיעה לגן המגינים במסיבת פיג'מות עירונית, כמחווה לסיפורים שכולנו אוהבים – 
סיפורים לפני השינה. הילדים יזכו לפגוש דמויות מוכרות מהספרים, להכיר סופרים, משוררים ומספרי 

סיפורים, ליהנות מהצגות, מופעים, משחקי רחוב, סדנאות יצירה, מתחמי קריאה ועוד. 
הכניסה חופשית. מוזמנים להגיע בפיג'מה!

דוכני מכירת ספרים בשיתוף 
שני מתחמי מכירת ספרים יחכו לכם בין השעות 22:00-17:00 בגן המגינים וברחבת בית העם רחובות – 
היכל התרבות העירוני. הנכם מוזמנים לעבור בין הדוכנים, לעיין, להתחדש בספרים מעניינים וליהנות 

מהחוויה שבין המילים. חפשו את מתחם הסופרים הרחובותיים בגן המגינים!


