עיריית ראשון לציון
החברה העירונית  /אגף תרבות

חוגגים ספרים
בראשון לציון
כולנו חלק מהסיפור
 16-21ביוני 2019
שעות פתיחת היריד  :א'-ה' 22:00-18:00
ו' 9:00-14:00

הכניסה חופשית

www.hironit.co.il
הזכות לשינויים שמורה

כולנו חלק מהסיפור
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחגוג ספרים בראשון לציון
חוויה מהפנטת בכל יום :יריד ספרים ענק ,מופעים אינטראקטיביים
באווירה מכושפת ,דמויות אהובות מהספרים ,סדנאות יצירה ,פינת איפור
וצילום ,מפגשים עם סופרים ,הצגות ילדים ,מופעי תיאטרון ועוד ועוד ועוד..
במדרחוב רוטשילד ,בהיכל התרבות ,במוזיאון ראשל"צ
והשנה – גם אצלכם בשכונה!

הכניסה חופשית ומומלצת במיוחד!
 18:00-22:00אירועים לכל המשפחה מדרחוב רוטשילד
 16.6.19פסטיבל פנטזיה
מדרחוב :חוויה מגבשת לכל המשפחה! הרפתקה המשלבת מופעים אינטראקטיביים ,הפעלות ויצירה
והופכת את המשתתפים לגיבורי היום.
 -18:00מספר סיפורים
 18:30הצגה "המשפחה בממלכת החלומות" – האביר ,הפיה והשדון יוצאים עם כל המשפחה
לארץ החלומות כדי לנצח את המכשף הרע ,כאשר הקהל הוא חלק פעיל בהצגה.
 20:00בר רחוב – "שירה להשכיר" :מיטב אמני השירה המדוברת מבצעים שירי משוררים בגרסה
חדשה ומקורית בליווי מוזיקה חיה

 17.6.19פנפרה אספלט
מדרחוב  :חבורה קומית משתלטת על המדרחוב עם מוזיקה שמחה ,אקרובטיקה ,להטוטנות והרבה
הפתעות.
 - 18:00מספרת הסיפורים שני וייסמן תקח אותנו למסע סיפורי בעקבות "חומפס הדב עם הפס"
"חנן הגנן".
 18:30הצגה תיאטרון " חברים על הגשר" של תיאטרון אורנה פורת על סיפור חברות משעשע
ומרגש.
 20:00בר רחוב – "סלאם ספרים" .

 18.6.19פסטיבל מהאגדות
מדרחוב  :קפטן הוק ופיטר פן מגיעים לראשון לציון בליווי ספרן ותיק ועמדת תלבושות כדי להשאיר
לכם מזכרת שלא תשכחו!
 -18:00תיאטרון בלבלו בפעילות מדליקה להורים וילדים .
 -18:30הצגה "הספרייה התבלבלה" :ילד מגיע לספרייה כשהוא תר אחרי הסיפור "מיץ פטל".
הספרן המלומד שולח אותו למסע בעקבות הספר ,המוביל להרפתקה מופלאה.
 20:00בר רחוב – "מטיחים שירה עברית"

 19.6.19הפנינג "דמויות מהסיפורים"
הדמויות האהובות של הסיפורים הגדולים מגיעות למדרחוב!
 18:30ההצגה "ג'ק ואפון הפלא" מבית תיאטרון "קוקייה" :ג'ק מוכר ,בלית ברירה ,את פרחו האהוב
תמורת שק אפונים .בניגוד להיגיון ולפי חוקי הדמיון ,צומח האפון אל מעבר לעננים ומזמין את ג'ק אל
עולם של ענקים.
 18:00מספרת הסיפורים נויה שטרייפלר בהפעלה תיאטרלית של ספר הילדות האהוב
"קטנה גדולה" של אורי אורלב.
 20:00בר רחוב – פואטרי רחוב עם אריק אבר והלהקה

 20.6.19הפנינג "אליס בארץ הפלאות"
סיפורה של אליס כבר בן  80שנה ,אך לא תאמינו איך היא רוקדת היפ הופ עם שאר דמויות הסיפור!
 -18:00עומר ראובני מספר הסיפורים ,יספר לנו סיפורים "המילה המנצחת" ו"המלך מידאס"
בליווי כלי נגינה .
 -18:30הצגת תיאטרון -אוצר שאינו נגמר – תיאטרון אורנה פורת ,סיפור אגדה מופלא .
 20:00בר רחוב  -שירה להשכיר״  -אמני שירה מדוברת ״מקימים מהמדף״ את שירי המשוררים
הנערצים עליהם הגרסה חדשה ומקורית ,בשילוב מוזיקה חיה.

 21.6.19רוקדים ספרים במדרחוב! בשעה 12:00-14:00
הרקדה לצלילי שירים מוכרים מהסיפורים הגדולים

בר רחוב במדרחוב רוטשילד 20:00-22:00
מוזמנים מידי ערב למופעים מוסיקליים עבריים ומיוחדים
 16/6״סלאם ספרים״  3 -משוררים בולטים מבית הפואטרי סלאם מאלתרים עם מוזיקאי ביצוע חד
פעמי לטקסטים בנושא ספרים ,חגיגה של קצב ,שפה ,צלילים ותוכן .
 17/6״סלאם עברית״  -ג׳ימבו ג׳יי וחברים מגיעים בליווי מוזיקאי לחגיגה של עברית
 18/6״בין קצב עולם לספרים״ -ד׳יג׳ידרו ,תופים וכלי הקשה אותנטיים יגרמו לכם לרקוד לצלילי
מוזיקה קצבית שבטית
 19/6פואטרי רחוב עם אריק אבר והלהקה
 20/6״שירה להשכיר״  -אמני שירה מדוברת ״מקימים מהמדף״ את שירי המשוררים הנערצים
עליהם הגרסה חדשה ומקורית ,בשילוב מוזיקה חיה.
בכל ערב יעלו לבמה תלמידי ״ספוקן נוער״ מהעיר ויפתחו בשירה .

יוצרים מקומיים
ראשון לציון מפרגנת ליוצרים המקומיים תושבי העיר ומקצה להם דוכנים
במסגרת יריד הספרים במדרחוב.
בואו לפרגן להם ,לרכוש ספרים פרי מרכולתם בכל יום ביריד
בין השעות  18:00-22:00מדרחוב רוטשילד .

בוק טראק – סיפור שכונתי
תושבי העיר ,בכל גיל ,נהנים מתחת לבית!
מוזמנים לפעילות חווייתית לכל המשפחה :דמויות מהסיפורים,
חבורה קומית מוזיקלית ,פעלולי להטוטנות ,אקרובטיקה ועוד.
יחדיו נקיים שוק קח תן  -מוזמנים להביא ספר שלכם ולקחת בתמורה
ספר של אחרים.
לצד הבוק טראק יפעל בית קפה באווירה פריזאית . 
 16.6.2019גן מנשה – רמת אליהו
 17.6.2019גן בעברית
 18.6.2019מתנ"ס שיכון המזרח
 19.6.2019נווה חוף
 20.6.2019מרכז  360נחלת יהודה

ההשתתפות חינם ומיועדת לכל המשפחה !

פעילויות חוגגים ספרים בראשון לציון  2019בספריות כותר ראשון לציון
סימפוניית צעצועים
פעילות לילדים
יום א'  16.6.19בשעה 17:00
מציג :תיאטרון "פפיון"
מקום האירוע :כותר טף ,כותר תרמ"ב ,רח' תרמ"ב 7
גילאי 5-3
ההרשמה בספרייה  03-9689700/9או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/
צב על הגב  /מלווה בתרגום לשפת הסימנים
שעת סיפור
יום ב'  17.6.19בשעה 17:30
עם ענת אפרת בשילוב בובות ובשיתוף הילדים.
מקום האירוע :כותר שקמה ,רח' חיים בר-לב 8
גילאי 6-3
ההרשמה בספרייה  03-9636801או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/
האריה מלך החיות
שעת סיפור
יום ב'  17.6.19בשעה 17:00
עם נויה שטרייפלר בשילוב תפאורה ובובות.
מקום האירוע :ספריית נחלת יהודה ,רח' העצמאות 37
גילאי 6-3
ההרשמה בספרייה  03-9568873או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/

הענק וגנו עפ"י אוסקר וילד
שעת סיפור
יום ב'  17.6.19בשעה 17:00
עם שרלי בשיתוף הילדים.
מקום האירוע :כותר אלון ,רח' גרינשפן 8
גילאי 6-3
ההרשמה בספרייה  03-9598500או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/
כובעים למכירה
שעת סיפור
יום ב'  17.6.19בשעה 17:30
עם רן זמיר בשיתוף הילדים.
מקום האירוע :ספריית יצחק שדה ,רח' רמז 6
גילאי 6-3
ההרשמה בספרייה  03-9674274או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/
האריה והעכבר האמיץ
פעילות לילדים
יום ג'  18.6.19בשעה 17:00
מציג :רועי דורון" ,תיאטרועי"
מקום הפעילות :כותר טף ,כותר תרמ"ב ,רח' תרמ"ב 7
גילאי 3-2
ההרשמה בספרייה  03-9689700/9או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/

איילת מטיילת
פעילות לילדים
יום ה'  20.6.19בשעה 17:00
מציגה :יפעת תקוע" ,חוויה בעקבות הסיפור"
מקום הפעילות :כותר טף ,כותר תרמ"ב ,רח' תרמ"ב 7
גילאי 3-2
ההרשמה בספרייה  03-9689700/9או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/

משחקים ב"גינת הסיפורים"
יום ה'  20.6.19בשעות 11:00 ,9:15
משחקים ,פעילות אינטראקטיבית ,פאוזה מוסיקלית ,תחפושות ,בובות ,ועוד.
מקום הפעילות :כותר טף ,כותר תרמ"ב ,רח' תרמ"ב 7
לפעוטות עד גיל 3
בהרשמה מראש בספרייה  03-9689700/9או באתר https://www.kotar-rishon-lezion.org.il/

סרט וספר – מפגשים קולנועיים בהיכל התרבות
בהיכל התרבות  ,רחוב ז'בוטינסקי  , 16ראשון לציון

"נשים גדולות בספרות העברית"
מסע קולנועי אחרי יוצרות בספרות הישראלית.
הקרנה של סרטי תעודה ביוגרפיים על המשוררות הבולטות בשדה התרבות העברית – מרים ילן
שטקליס ויונה וולך ,המפגישים בין שירה וספרות ,לבין תעודה וקולנוע .ושיחה אישית עם יאיר קדר,
יוצר המיזם "העברים" .
מרים ילן שטקליס
בדירה קטנטנה בירושלים ,מוקפת בובות וחתולים ,כתבה מרים ילן שטקליס את שירי הילדים שכבשו
לבבות של דורות שלמים – הבובה זהבה ,הסבון בכה מאוד ,מיכאל ואחרים .
הבמאי ראובן ברודסקי צילם ,ערך ,עיצב ,ביים וכתב אגדה רוסית שמספרת באמצעות המיניאטורות
שנוצרו במיוחד לסרט וראיונות עם מכריה ,את סיפורה של מרים ילן שטקליס ,כלת פרס ישראל
הראשונה לספרות ילדים ,גדולת משוררי הילדים הישראלית
 ,18.6.19יום שלישי 19:00 ,אודיטוריום היכל התרבות

יונה וולך
מסע קולנועי אל עולמה של משוררת אגדית ופורצת גבולות ,שמתה בגיל צעיר ,הותירה אחריה
מיתוס ושובל מעריצים  25שנה לאחר מותה ,מתגלים שבעה סלילי הקלטה מהריאיון שהעניקה
וולך לעורכת הלית ישורון לפני מותה .בראיון ,מתוודה וולך על המסע שעברה בחייה הקצרים:
על המשיכה לשיגעון ,הניסיונות בסמים ,המפגש שלה עם אלוהים ועל הסכנות שבכתיבה.
הסרט שוזר את עדותה של יונה וולך על חייה בראיונות עם הלית ישורון ,מאיר ויזלטיר ודמויות
מרכזיות בחייה ,בקטעי ארכיון ,בשירים שלה ,ובקטעי אנימציה שמתחקים אחר הדימויים ,החזיונות
והמחשבות של וולך ,במפגש מסעיר ומטלטל עם אמנית יוצאת דופן ,שחידתה לא נפתרה עד היום.
 19.6.19יום חמישי  19:00אודיטוריום היכל להתרבות

הכניסה ללא תשלום.
ברישום מראש בהיכל התרבות 03-9488666

תחרות כתיבה ארצית ע"ש ריקה ברקוביץ
ריקה ברקוביץ סופרת ומשוררת ישראלית .תושבת העיר ,יזמה ב 2004את תחרות הכתיבה הארצית
בין תלמידי בתי הספר במסגרת "אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל".
היא הפיקה את ספר היצירות של ילדי ישראל.
נמשיך את המסורת ונקיים מפגש מיוחד לזכרה במסגרת שבוע הספר.

 20.6.19יום חמישי  ,16:00אולם מופת ,רחוב רוטשילד  60הכניסה חופשית

אירועים למבוגרים במסגרת חוגגים ספרים בראשון לציון
לא רק לילדים – ספרות ילדים למבוגרים
יהונתן גפן משורר וסופר הכבשים ,במפגש של שירים וסיפורים .גפן יספר על הכתיבה שלו ועל
האופן שבו נולדים שירים וישתף את הקהל ביצירתו רבת השנים לילדים ולמבוגרים ,שעדיין מסתתר
בה ילד.
פסנתר ושירה :ורד פיקר .המפגש לא רק למבוגרים.
 ,12.6.19יום רביעי  20:00בית יד לבנים ,בתשלום 45 ,שח כרטיס
--------------------------------------------------------------

סודות מחדר הכתיבה
איך נולד סיפור? איך יודעים שהוא נגמר? איך מעבדים חומרי מציאות והופכים אותם לספרות?
מפגש מיוחד ואישי עם הסופר אשכול נבו בין ספריו :משאלה אחת ימינה ,ארבעה בתים וגעגוע,
נוינלד ,הריאיון האחרון ועוד .על מקורות ההשראה ,טיפים לכתיבה .המפגש מיועד לכותבים למגרה,
לסופרים ולאוהבי המילה כתובה.
 ,17.6.19יום שני 20:30 ,בבית העם ,הכניסה ללא תשלום.
מומלץ להירשם מראש .03-9537000
---------------------------------------------------------

זה כל הקסם – מפגש להורים ולבני נוער
מוזמנים לשמוע את סיפורה האישי והמרגש של הסופרת והמרצה ליאת רוטנר ,שהחלה לכתוב
ספרים בגיל  8ללא התערבות מבוגרים ,וכיום מחזיקה ב 21ספרים ובשבעה תארים של ספרי זהב
ופלטינה אשר נכתבו בהיותה נערה .הרצאה סוחפת ומעוררת השראה למבוגרים ,בני נוער ולילדים.
 19.6.19יום רביעי 18:30 ,בספריה בשיכון המזרח ,רחוב מורדי הגטאות .50
הכניסה ללא תשלום
---------------------------------------------------------

ברית עם מילה
ערב לימוד ועיון בארון הספרים הישראלי ,עם מיטב הכותבים ,האמנים והיוצרים
אשר יחשפו את סודות כתיבתם ומקורות השראתם.
מפגשים ספרותיים מרתקים רבי עוצמה ואהבה למילה ,לספר ולצליל.
בין המשתתפים :אגי משעול ,דרור קרן ,סי היימן ,רוני סומק ,רועי זוארץ ועוד ועוד
 ,20.6.19יום חמישי  ,החל מ 18:00-22:30מוזיאון ראשון
---------------------------------------------------------

חתני פרס ישראל לשירה  -מופע מוסיקלי
מופע סיום חגיגי במסגרת אירועי שבוע הספר.
משיריהם של חתני פרס ישראל :אברהם שלונסקי ,דליה רביקוביץ ,חיים גורי ,יהורם גאון ,לאה
גולדברג ,נתן אלתרמן.
מנחה :נועם גילאור ,זמרים :אילן טל ולירן ספורטה
 ,22.6.19מוצ"ש  21:00בית יד לבנים ,בתשלום 65 ,שח כרטיס
לפרטים ורכישת כרטיסים  :תחום תרבות  ,נורדאו 03- 03-9650494 ,3
 ,,tarbut@hironit.co.il9537000הזכות לשינויים שמורה
מספר הכרטיסים מוגבל

ברית עם מילה 2019
ערב לימוד ועיון בארון הספרים הישראלי
עם מיטב הכותבים ,האמנים והיוצרים
אשר יחשפו את סודות כתיבתם ומקורות השראתם.
מפגשים ספרותיים מרתקים רבי עוצמה ואהבה למילה ,לספר ולצליל.
 20.6.19יום חמישי 18:00-22:30 ,במוזיאון ראשון לציון

*** בכל רצועת זמן ,אנא בחרו אחד מן המופעים המוצעים:
רצועה  :1ב – 18:00 -נשים כותבות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

"מיכאלה"  -מירה מגן על המחיר שגובה ילדות אומללה ועל ההתמודדות עם בחירות
הרות גורל בחיים) .סדנא א'(
"אישה מעבר לים"  -שרית ישי לוי רומן מסעיר על שלוש נשים הקשורות בנימים של
אהבה ,שנאה ,שברון לב ,דם ודמעות) .סדנא ב'(
"היה הייתה"  -יעל נאמן סיפור על גיבורה אלמונית .במפגש נדון בזכות להישכח,
ובבחירה להנציח את זו שביקשה להישכח) .בית שליט(
"האחרות"  -שהרה בלאו מותחן פסיכולוגי המעמת את אתוס האימהות עם המיתוס
היהודי .יצירה מקורית ורבת מעוף) .חדר שורשים(
"שפת אם"  -מופע מוסיקלי  -דיאלוג מרתק בין מוסיקה למילים המבוסס על שיריה של
אגי משעול .משתתפים :אגי משעול ,לי גאון ,מיכל חכם ,מאיה משעול ודקל טוביה.
)אודיטוריום(

רצועה  2ב – 19:45 -יצירה משפחתית מוסיקלית
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בלוז לנעמי  -תמר גלעדי מביאה אל הבמה את מיטב שיריה של נעמי שמר בביצועים
אישיים המאירים אותם באור חדש .פסנתר רמי הראל) .סדנא א'(
שירים מבית אבא  -הזמרת והיוצרת סי היימן בביצועים מחודשים לשירי אביה ,נחום היימן,
וסיפורים נדירים מהחיים לצדו .מוסיקאי אלעד שודלר) .סדנה ב(
ליבי הפנימי – מסע מיוחד המבוסס על שירתו האהובה של יהודה עמיחי,
עם עמנואלה עמיחי ,ביתו )בית שליט(
בית אבי  -רועי זו-ארץ במופע אישי ,שירים ומנגינות מהבית ,מסע מוסיקלי שמאגד
בתוכו פיסות של רגעים מהילדות ועד לבגרות) .חדר שורשים(
ניגון משפחתי  -סיפורים אישיים ,מרגשים ומשעשעים .מסופרים ע"י איתמר ,בנו של
סשה ארגוב .בהשתתפות :כלתו גבי ארגוב והנכדה נועה ארגוב )אודיטוריום(

 -21:00אהבה בעוז )חצר המוזיאון(
מופע חוצה יבשות וסגנונות שמביא אלינו את שגרירי האהבה הגדולים :מביאליק ועד עמוס עוז.
שילוב יוצא דופן ומרגש בין משוררים ,סופרים ,וענקי תרבות מוסיקליים מהארץ והעולם.
בהשתתפות  :רוני סומק ,דרור קרן ,עמנואל חנון ,עדי צ'זרה ,עתליה לביא ,עידן חיים דוד ,ונגנים.
ניהול מוסיקלי ,עיבודים ופסנתר :ניב קאופמן.
בשל הביקוש הרב מומלץ להזמין כרטיסים מראש ובהקדם ₪ 85 ,בערב המופע ₪ 75
למזמינים מראש .טל. 03 – 9537000 ,9650494 :
הכניסה בעלות של  20שח לבעלי חשבון פעיל בבנק מסד  -מחייב רישום מראש.
כרטיס  1לכל בעל חשבון) .מס' הכרטיסים מוגבל(
 במקום תתקיים מכירה של כיבוד קל – כל ההכנסות מיועדות לתנועות הנוער.

