
יום א', 25.6 | א' בתמוז | 19:30 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה
נפגשים לקרוא בצוותא בהנחיית סמדר דגני. כל משתתף בוחר טקסט 

שהוא מעוניין להביא למפגש. 
הכניסה חופשית | הרשמה מראש בלבד: 08-6366182

יום ד', 28.6 | ד' בתמוז | 20:30 � בית מיכל
היה לי לב עשוי תמרוקים | מאיר ויזלטיר וקבוצת אנטי שפע במפגש 

של וידאו ארט, מוזיקה ושירה, סביב שירתו של מאיר ויזלטיר. 
עלות 60 ₪ | כרטיסים: 08-9467998

יום ה', 29.6 | ה' בתמוז | 20:15 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
מבחן  את  ששרד  הספר  אותו  את  שלנו  הספרים  בארון  נחפש  והפעם 

הזמן. בנוסף, נתבל את השיחה עם האוכל שאתם הכי אוהבים לבשל. 
הכניסה חופשית | הרשמה מראש בלבד: 08-9457916

שבוע הספר 
העברי 
ברחובות

8-7 ביוני 2017
יג'-יד' בסיון תשע"ז
שעה 17:30 ׀ גן המגינים

www.rehovot.muni.il באפליקציה ובאתר ,f-עיריית רחובות ב

www.ironit-rehovot.co.il ובאתר f-החברה העירונית רחובות ב

יריד ספרים

מפגשי סיפור עם סופרים ומשוררים

הצגות ומופעים לילדים

מתחמי קריאה נעימים ומזמינים

סדנאות יצירה מגוונות

פעילויות משחק וכיף

רחובות - מילים בין הפרדסים
יום העיון השנתי ה - 3 לציון חודש הקריאה העברי

127 שנות תרבות, כתיבה ויצירה ברחובות
במעמד ראש העיר, רחמים מלול

הנחייה: ד"ר רוחמה אלבג | ליווי מוסיקלי - הזמרת שולי נתן

יום ד' | כ' סיון | 14.6 | 8:30
בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

להרשמה: 08-9232200 / 08-9390390
במהלך היום יתקיים יריד ספרים בשיתוף סטימצקי

הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא מציגה

מאירועי חודש הספר
מבוגרים

יום ד', 14.6 | כ' בסיון | 19:30 | בית דונדיקוב
"החופש הגדול או תעלומת הארגזים" - בעקבות ספרו של נחום גוטמן, 

החושף בעלילתו את חוויותיו של הסופר במושבה רחובות בזמן 
מלחמת העולם הראשונה. בהדרכת רחלי רוגל - אמנית וחוקרת 

מלחמת העולם הראשונה. 
עלות 25 ₪ | לפרטים והרשמה: 08-9494721

יום ד', 14.6 | כ' בסיון | 18:00 - 22:00 | חצר בית מיכל
ספרים  להחלפת  המסורתי  השוק  לילה:  שוק   | ספרים  קח-תן  שוק 
לשוק  ספרים  להביא  ניתן  בלילה.  לראשונה  יתקיים  הספר  בשבוע 
וגם במהלך השוק עצמו,  ההזמנה לקחת ספרים ללא  במהלך השבוע 

תשלום  אינה מותנית בתרומת ספרים. 
הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9467998

יום ד', 14.6 | כ' בסיון | 22:00-18:00 | בית מיכל
יצירתו של ס. יזהר נוגעת ביסודות העומק שלנו ובו זמנית מעוררת 

שאלות מטרידות על קלישאות חברתיות, הרס ועוולות במקומותינו. 
במקביל לשוק קח-תן הספרים הלילי, יתקיימו בבית מיכל מעגלי 

קריאה משותפים מתוך כתביו - גילוי אליהו, דפי ריב וחירבת חיזעה.
הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9467998

יום ה', 15.6 | כ"א בסיון | 20:00 | בית דונדיקוב
בעקבות סופרים ומשוררים שהלכו שבי אחר רחובות של פעם. 

בהדרכת ד"ר דני בר מעוז - סופר והיסטוריון. 
עלות 25 ₪ | לפרטים והרשמה: 08-9494721

יום א', 18.6 | כ"ד בסיון | 9:00 | בית יד לבנים רחובות
השירה העברית החדשה: תמונת מצב | פרופ' רפי וייכרט, משורר 

ומתרגם. כולל קפה ומאפה.
עלות 35 ₪ | הקתדרה העממית רחובות: 08-9390390

 
יום ג', 20.6 | כ"ו בסיון | 9:00 | בית יד לבנים רחובות

תרגומים חדשים משירת העולם 2017 | פרופ' רפי וייכרט, משורר 
ומתרגם. כולל קפה ומאפה.

עלות 35 ₪ | הקתדרה העממית רחובות: 08-9390390

יום ד', 21.6 | כ"ז בסיון | 20:30 | בית מיכל
אשר  בשן,  בני  הרדיו,  ושדרן  היוצר  עם  ושירה  שיחה   | אחרת  תרבות 
תרגם  הודו,  סין,  ארה"ב,  בעולם,  שונים  ממקומות  קאנון  שירי  ליקט 

אותם לעברית ושר אותם סולו על הבמה. 
עלות 40 ₪, סטודנט/ חייל/ תלמיד 30 ₪ | כרטיסים: 08-9467998

יום ה', 22.6 | כ"ח בסיון | 20:30 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
הכולל  גפן,  יהונתן  עם  אינטימי  מפגש   | וסטיריקן  משורר  עם  פגישה 
נגיעות וטעימות  מהקטעים והשירים שכולנו מכירים. את המפגש תלווה 

בפסנתר ושירה ורד פיקר.
עלות 30 ₪ | כרטיסים: 08-9457916



תושבים יקרים, 
ותרבותית  ספרותית  לחוויה  שנה,  כמידי  להזמינכם,  מתכבדת  רחובות  עיריית 
מיוחדת במינה, ולהציג בפניכם את מגוון אירועי שבוע הספר העברי, שיוקדשו 
מהווה  רחובות  העיר  הספרות.  יצירות  ולמיטב  ליוצרים  המקומיים,  לסופרים 
מיוחדת   חברתית  במציאות  ומתאפיינת  ומרתק,  מגוון  וספרותי  חינוכי  פסיפס 

במינה. 

מתוך הכרה בחשיבותה של המילה הכתובה, שמעשירה את השפה ומפתחת את 
משלל  השנה,  גם  ליהנות,  והמבקרים  רחובות  תושבי  יוכלו  והדמיון,  המחשבה 
פעילויות ייחודיות של מוסדות התרבות בעיר, המותאמות למשפחות, למבוגרים 
ייחודיות באמצעות הצגות, מחזות  ייחשפו לחוויה ספרותית  ובעיקר  ולילדים, 

ומפגשים עם סופרים ויוצרים.

השנה, שבוע הספר העברי, יתקיים בגן המגינים ויכלול סדנאות יצירה, הצגות, 
מפגש עם סופרים בני העיר, מיצגי תלת מימד ועוד.

אני מזמין אתכם לבוא יחד עם הילדים ובני המשפחה לחוויה תרבותית ואיכותית 
במיוחד. בימים בהם הטכנולוגיה משתלטת על חיינו, אסור לשכוח שאין תחליף 

לקריאת ספרים.
       שלכם,

       רחמים מלול
       ראש העיר

גן הסיפורים שלנו
ימים ד'-ה' | 8-7 ביוני | יג'-יד' בסיון | שעה 17:30 | גן המייסדים

גן המגינים יקושט בהשראת בעלי חיים מהספרים. הילדים יזכו לפגוש 
דמויות מוכרות מהספרים, להכיר סופרים, משוררים ומספרי סיפורים, 
ועוד.  יצירה, מתחמי קריאה  ליהנות מהצגות, משחקי חשיבה, סדנאות 

הכניסה חופשית

יריד שבוע הספר
במהלך ימי האירוע, בין השעות 22:00-17:00, יתקיים יריד ספרים גדול 
סיידן  לילך  הסופרים  יתארחו  במסגרתו  אשר  "סטימצקי",  בשיתוף 

("כפיות"), ואלדד אדני ("הסיפור המושלם").
חפשו  את מתחם הסופרים הרחובותיים!

יום רביעי | 7.6 | יג' בסיון
במה מרכזית

18:00 | "קרוקודילים מטיילים" | אנסמבל בימת היוצר רחובות | מה 
קורה כשקרוקודילים מחליטים לצאת לטיול? כמה זמן הם מתארגנים? 

מה הם לוקחים? מי עוזר להם לבחור את המסלול?
19:00 | "ילד פלא" - הקלאסיקות הנפלאות של קובי אושרת במופע 

ססגוני, מרגש ושמח.

מפגש עם סופרים ומשוררים
17:30 | "כוכבי הקסם של מריולה" עם הסופרת יעל הדס נעמן ספיר

18:00 | "קרוקודילים מטיילים" עם הסופר שניר אילן
18:30 | "האיש שנטע עצים" עם מתרגמת הספר טלי רבינוביץ'

19:00 | "האח נולד לי אח" עם הסופרת עטרה אמיר לזרוביץ
19:30 | "אני גדול יכול הכל" עם המשורר רמי הלוי

יום חמישי | 8.6 | יד' בסיון
במה מרכזית

יוצא  | שומדי  היוצר רחובות  בימת  | אנסמבל  "שומדי הארנב"   |  18:00
למסע ביער, פוגש שם חיות רבות, ולבסוף חוזר הביתה לענת עם ספר 

מלא בסיפורים שכתב.
| "אני ואתה נשנה את העולם", מופע מרהיב בהשתתפות חניכי   19:30

קבוצות הזמר הצעירות של בימת הנוער רחובות

מפגש עם סופרים ומשוררים
17:30 | "נצחונו של חלזוני" עם הסופר אשר וינשטיין 

18:00 | "מילים נרדפות" עם הסופר אהוד בירון
18:30 | "אני מרגיש" עם הסופר דן שטאובר

19:00 | "נמלה על הכובע" עם הסופרת סילבי גבאי

מאירועי חודש הספר
ילדים

יום ג', 6.6 | י"ב בסיון | 17:30 | חוויות שוויץ המדע
"הארנב ממושי" | עפי' שלומית כהן-אסיף. בשילוב מוסיקה ואביזרים.

לגילאי 3-1 | עלות: 40 ₪ להורה וילד | כרטיסים: 08-9310700

יום ג', 6.6 | י"ב בסיון | 17:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף 
מרק כפתורים | מאת אוברי דיויס. עם שוש בנדבה.
לגילאי 5-3 | עלות 10 ₪ | כרטיסים: 08-9457916

יום ה', 8.6 | י"ד בסיון | 17:30 | בית מיכל
"ים קטן" - תיאטרון בובות בתוך אקווריום | תיאטרון הקרון 

הרפתקה מסעירה, קסומה ומצחיקה בים פלאי ומלא רגש.  
לגילאי 8-4 | עלות כרטיס לילד 40 ₪, למבוגר 10 ₪ 

יום א', 11.6 | י"ז בסיון | 17:00 | חוויות שוויץ המדע
"יואב מפוחית וגיטרה" - עם יואב נאמן | חגיגה מוסיקלית.

עד גיל שנתיים | עלות 40 ₪ להורה וילד | כרטיסים: 08-9310700

יום ג', 13.6 | י"ט בסיון | 17:30 | חוויות שוויץ המדע
"זוהר לא'ספקתי." - תיאטרון גושן | עפ"י סיפורה של לימור רוז | הצגה 

מקורית עם הומור ומוסיקה.
לגילאי 8-4 | עלות 50 ₪ להורה וילד | כרטיסים: 08-9310700

יום ג', 13.6 | י"ט בסיון | 17:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף
האריה הרעמתן והג'ירפה גם | מאת דב אלבוים. עם סיון יעקבי.

לגילאי 5-3 | עלות 10 ₪ | כרטיסים: 08-9457916

יום ה', 15.6 | כ"א בסיון | 17:30 | בית מיכל
"מעיל הפלאים" | תיאטרון הקרון

בואו והצטרפו למסע קסום ומרגש של החייט בעקבות מעיל הפלאים.
לגילאי 8-4 | עלות כרטיס לילד 40 ₪, למבוגר 10 ₪ 

יום ה', 15.6 | כ"א בסיון | 17:30 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה
שמוליקיפוד | מאת כוש. עם פלורנס פיש-חכם.

לגילאי 5-3 | עלות 10 ₪ | כרטיסים: 08-6366182

יום ג', 20.6 | כ"ו בסיון | 17:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף
איך נרדם נסיך | מאת ג'ואן אופנהיים. עם נורית מלכה.

לגילאי 5-3 | עלות 10 ₪ | כרטיסים: 08-9457916

יום ג', 20.6 | כ"ו בסיון | 17:00 | חוויות שוויץ המדע
"דירה להשכיר"- תיאטרון חוצפה קטנה | הסיפור הקלאסי בעיבוד 

רענן.
לגילאי 4-2 | עלות: 50 ₪ להורה וילד | כרטיסים: 08-9310700

יום ה', 22.6 | כ"ח בסיון | 17:30 | בית מיכל
"פיראט באמבט" | תיאטרון הקרון

הצגה משעשעת ונוגעת ללב ומרגשת על הרפתקאות פיראט יחיד 
ומיוחד, העושה שימוש מפתיע בחדר האמבטיה.

לגילאי 8-4 | עלות כרטיס לילד 40 ₪, למבוגר 10 ₪ 

יום ג', 27.6 | ג' בתמוז | 17:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף
אריה בספרייה | מאת מישל קנודסן. עם רן זמיר.

לגילאי 5-3 | עלות 10 ₪ |  כרטיסים: 08-9457916

יום ג', 27.6 | ג' בתמוז | 16:30, 17:30 | חוויות שוויץ המדע
גולי והגיטרה | מסע מוסיקלי צבעוני ושמח לצלילי הגיטרה.

לגילאי 4-2 | עלות: 40 ₪ להורה וילד | כרטיסים: 08-9310700

יום ה', 6.7 | י"ב בתמוז | 17:30 | בית מיכל
פתיחת תערוכה "בזוקה" | שיחה, נגינה ופעילות לילדים.

הכניסה חופשית

מבוגרים
יום א', 4.6 | י' בסיון | 19:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 

סדנה לכתיבה שיווקית | למידה ותרגול כלים וטיפים כיצד לכתוב ולהניע 
לפעולה באמצעות המילים שלנו.

מפגש היכרות ללא תשלום | לפרטים: 08-9457916

יום ד', 7.6 | י"ג בסיון | 20:30 | בית מיכל
מאיר אריאל - ביוגרפיה |  מפגש מיוחד העוסק בכתיבת הביוגרפיה של 

מאיר אריאל, בו ישרטט פרופ' ניסים קלדרון את מפת נפשו של הזמר. 
בהשתתפות אסף רוט. 

עלות 40 ₪, סטודנט/ חייל/ תלמיד 30 ₪ | לפרטים: 08-9467998

יום ה', 8.6 | י"ד בסיון | 11:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
מפגש ספרות - הגב' שרה רגב, מרצה לספרות | מתוך "נע ונד תהיה 

בארץ" סיפורי מסע - נדון בסיפורו של ריימונד קארבר ו/או קטע מאת 
ג'ק קרואק "בדרכים". 

עלות 35 ₪ | הקתדרה העממית רחובות: 08-9390390


