
עמוס עוז - הראיון האחרון
שרי שביט ומאיה קוסובר. ב"אותו הים - הראיון האחרון", מספר עמוס עוז על ספרו המיוחד ועל חייו. 

מלווה בקריינות, ויזואליה וסיפורים שמאחורי הקלעים. בשיתוף 'כאן תרבות'
יום ד', 5.6 | ב' בסיון | 20:30 | בית מיכל

betmichal.o�ce@gmail.com :עלות: 30 ₪ | חייל/ סטודנט/ תלמיד: 25 ₪ | הזמנה במייל

קוראים בקפה – מפגשי ספרות ותרבות
שלושה יוצרים, ניר ברעם, ישי שריד ואריאל הורוביץ, דור שני למקימי המדינה, במפגש של שיח וזמר 

על דברים שנוגעים לחיינו בארץ, אז ועכשיו
יום ה', 13.6 | 20:30 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 40 ₪ | לפרטים: 08-9457916

אנדרטאות של מילים 
סיור בבית העלמין הישן על אנשי המושבה שהטביעו חותם הנצחה בספריהם הגדולים.

יהואש, משה סמילנסקי, ס.יזהר ונחום גוטמן
בהדרכת רחלי רוגל, חוקרת מלח"הע הראשונה ואמנית רב תחומית

יום ו', 21.6 | י"ח בסיון | 9:00 | בית דונדיקוב | הסיור ללא עלות | מספר המשתתפים מוגבל
לפרטים והרשמה: 08-9494721

"פונדק הרוחות" מאת נתן אלתרמן – הצגה 
קבוצת דרמה יב', בימת הנוער רחובות // עיבוד ובימוי: עידן מחלוף

  יום ו', 21.6 | י"ח בסיון | 13:00 | אולם בימת הנוער
מוצ"ש, 22.6 | י"ט בסיון | 21:00 | אולם בימת הנוער

bima@ironitr.co.il :עלות: 20 ₪ | לרכישת כרטיסים באמצעות מייל

עידוד קריאה
למה זה כל כך חשוב ואיך לעשות 

את זה? | איריס ארגמן
יום ב', 3.6 | כט' באייר | 20:00  

ספריית חוויות שוויץ 
ברחובות החדשה
הכניסה חופשית

לפרטים: 08-6366182

יצירות שייקספיר 
קבוצת לימוד בניהול עצמי
ימי ג' | במהלך חודש יוני 
(החל מה-4.6) | 10:00  

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף
הכניסה חופשית

 לפרטים: 08-9457916

קח-תן ספרים 
קבוצת התיאטרון של רות קנר

החלפת ספרים ללא תשלום לכבוד 
חגיגת הספר העברי ובמקביל, 

אירוע קריאה משותפת
יום ד', 12.6 | ט' בסיון  

22:00-18:00 | חצר בית מיכל
הכניסה חופשית 

לפרטים: 08-9467998

שפת אם – אגי ומאיה משעול 
פרויקט מוסיקלי פואטי 

שיחה בין המשוררת לבין זמרים יוצרים שיבצעו יחד 
לחנים חדשים לשירים 

שירה ופסנתר: לי גאון | שירה וגיטרה: מיכל חכם 
שירה וכלי הקשה: מאיה משעול | שירה ובס: דקל טוביה

יום ד', 12.6 | ט' בסיון | 19:30 | בית יד לבנים
עלות: 60 ₪ | לפרטים - הקתדרה העממית רחובות: 08-9390390

אירועי חודש הקריאה 
למבוגרים

המרחב לגוף ונפש בית התרבות ע“ש סמילנסקי // לפרטים: 08-9390390 
12.6, יום ד' | ט' בסיון  

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 

13.6 | יום ה' | י' בסיון
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 

ימי שיבת ציון 
והשתקפותם בספרות המקראית  
שרה רגב, מרצה לספרות ומקרא
יום ה', 13.6 | י' בסיון | 9:00  

הספריה העירונית ע"ש מאירהוף
עלות: 35 ₪ 

לפרטים הקתדרה העממית רחובות:  
08-9390390

ספרות היידיש 
פרקים נבחרים (לדוברי יידיש) 

מלך זיו, מרצה בכיר ליידיש
יום ה', 13.6 | י' בסיון | 9:30  
בית התרבות ע"ש סמילנסקי

עלות: 40 ₪ 
לפרטים הקתדרה העממית רחובות:  

08-9390390

"שלושה בסירה אחת"
מאת: ג'רום ק. ג'רום | שרה רגב, 

מרצה לספרות ולמקרא
יום ה', 13.6 | י' בסיון | 11:00  
הספריה העירונית ע"ש מאירהוף

עלות: 35 ₪ 
לפרטים הקתדרה העממית רחובות:  

08-9390390

דת, בית, אלוהים ואהבה 
חגיגת סופשנה. המוזיקאית, 

כותבת השירה והשחקנית אביגייל 
קובארי, תתארח לשיחה ומוזיקה, 

בליווי זיו זק
יום ד', 26.6 | כג' בסיון | 20:30 

בית מיכל | עלות: 60 ₪ 
חייל/ סטודנט/ תלמיד: 50 ₪  

לפרטים: 08-9467998

מועדון קוראים בחמישי 
סמדר דגני

יום ה', 27.6 | כד' בסיון | 20:15  

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

הכניסה ללא עלות 

בהרשמה מראש בלבד 

לפרטים: 08-9457916

מועדון קוראים בראשון
סמדר דגני

יום א', 30.6 | כז' בסיון | 19:30  
ספריית חוויות שוויץ 

ברחובות החדשה
הכניסה ללא עלות 

בהרשמה מראש בלבד 
לפרטים: 08-6366182

פנים רבות לאהבה 
תמי כהן, מרצה לספרות

נחדד את המושג אהבה ונלמד איך 
לאהוב באמת, לצד השקת ספרה 

של תמי "פרשת דרכים" 
יום א', 16.6 | יג' בסיון | 10:00  

בית התרבות ע"ש סמילנסקי
עלות: 25 ₪ 

לפרטים: 08-9390390

היכן אני נמצאת 
אורלי קסטל בלום

שיחה על גבולות בין הנוסח 
המוקדם למאוחר ביצירתה, עם 
הסופר ומבקר הספרות אוריין 

מוריס, מחבר הספר 
'לרגל עבור מקום אחר'

יום ד', 19.6 | טז' בסיון | 20:30  
בית מיכל | עלות: 30 ₪  

חייל/ סטודנט/ תלמיד: 25 ₪ 
לפרטים: 08-9467998

מיני מרתון ספרותי: אזורי-גבול // ד"ר ניצה קרן 
מפגש ספרותי על אזורי-גבול גיאוגרפיים, תרבותיים, 

נפשיים ולשוניים, המציב במוקדו את ספרה 
של גלוריה אנזלדואה, 'אזורי-גבול', תוך דיון בתרבות אזורי-הגבול 

המקומיים ובסופרות רונית מטלון ומיכל גוברין
יום ו', 14.6 | יא' בסיון | 13:00-10:00 | בית מיכל 

עלות: 80 ₪  
לפרטים: 08-9467998

"ימי בנימינה" 
משירי אהוד מנור

עפרה פוקס-מנור, אלמנתו, משרטטת את דיוקנו ואישיותו, 
דרך הסיפורים מאחורי שיריו האישיים והמרגשים.

בהשתתפות: גבי ארגוב, אייל חביב
יום א', 16.6 | יג' בסיון | 20:00  בית יד לבנים 

עלות: 60 ₪  
לפרטים: 08-9390390


