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בספרייה ובמרכז ההנצחה
15-22.6.2016

חגיגת תרבות עברית

שעות פתיחת יריד הספרים:
ימי חול בין השעות 10:00 – 20:00

יום שישי בין השעות 10:00 – 13:00
סופ”ש-סגור

בשיתוף צומת ספרים

רביעי 15.6
17:00 | באודיטוריום 

רותי תמיר מציגה: ארבעה משלים ומלכה
ארבעה סיפורים עטופים בסיפור: קומדיה בתנועה ובמילים

לשמונה חיות ומלכה אחת. כניסה: 10 ₪ למשתתף

19:30| באודיטוריום
יוכי ברנדס: שבע אימהות – הסיפורים הסודיים

של נשות התנ”ך כניסה: 20 ₪

חמישי  16.6
10:30 | באודיטוריום 

יואל שתרוג: מוסיקה חובקת עולם 
מסעות בעקבות שירים ויצירות

19:30 | באודיטוריום
תיאטרון הקופסא מציג: דמנציה אהובתי

רגעי חסד והומור בתוך שיכחון
כתיבה ובימוי: רינה חנוך, שחקנית: דורותא ביאלס, כניסה: 25 ₪

שבת 18.6
11:30 | סינמה שבת: תרצה אתר – ציפור בחדר

סיפור חייה הקצר והאניגמטי של תרצה אתר
בימוי: ארי דוידוביץ’, כניסה: 30 ₪

ראשון 19.6
10:30 – 12:30 | מרתון סרטי הטלוויזיה הקהילתית

יוצרים: אביבית ארליך, גלי אבוהב, זאב מזור, יעל טלטש, נעמי ליבנה, 
פסיה מימון, רות אפרת, רינה גוליק, שלומית קרסוק. 

מדריך ועורך: טל פארן

16:30, 17:30, 18:30 | באודיטוריום למוזמנים בלבד
לבוגרי הגנים: טקס חלוקת מינויים עם גבריאל הדר

שבת  18.6| ראשון 19.6 - טרום בכורה מתוך דוקאביב 2016
20:00 | באודיטוריום הפשע הקרוי אדם / בימוי: רפאל לוין

סיפורו של חנוך לוין דרך מסע בתחנות חייו האישיות, כניסה: 30 ₪

שני 20.6
10:30 | באודיטוריום 

איילת אידלברג: קולנוע רוחני: הקושי והמשבר כמנוע 
להתפתחות וצמיחה והסרט “מנצחים” בימוי: נילס טוורנייר

17:00 | בספריית הילדים 
מחרוזת שירים-ישן וגם חדש בביצוע גן נוריות והגננת טלי

17:30 | בחדר חוגים
תו הטבע: סדנה מוזיקלית לכל המשפחה עם אלעד נאמן

כניסה: 10 ₪ למשתתף

19:30 | באודיטוריום 
אסף רגב: מזרח תיכון למתקדמים: העיר שחולקה לה יחדיו

שלישי 21.6
10:30 | באודיטוריום 

יונית קמחי: תרבויות עולם: איטליה-מחוז פולייה 
20:00 | באודיטוריום

מחווה לסופר בעירו – ערב השקה ליוצרים מקומיים עם 
להקת פלייבק “שיקופיות”

משתתפים: סמדר גונן ומנשה כהן, דרורה הייק, אביבה אופז, בועז דרומי, 
אנה וייס, נרי אלומה, איריס איצקוביץ, זוכי תחרות “בוסר” ביה”ס אורט 

גרינברג. כניסה חופשית

רביעי 22.6
10:30 | באודיטוריום

אירנה פרידלנד: לראות את המוסיקה ולשמוע את הציור: 
הקול הנשי במוסיקה ובאמנות הפלסטית

17:00 | באודיטוריום
מסע לילדים בעולם צליל וצבע: מעשה בשתי דמויות 

עם אירנה פרידלנד, פסנתרנית ומנחה, כניסה: 30 ₪ לילד
19:30 | באודיטוריום

ד”ר חיים שפירא: בראשית – סיפורים פילוסופיים עם “כמעט” 
מוסר השכל

תערוכות בגלריות

שעת יצירה בספרייה בכל יום מהשעה 16:00 בתאריכים: 15-16.6,  19-22.6 
הילדים וההורים מוזמנים ליצירה ולזמן איכות ביחד. כניסה חופשית

לבקשת
הקהל

בגלריה לאמנות ישראלית//
ברוש לאור ירח / אתי אברג’ל

במבואה//
פוטו קרבר-הצלם הקטן / תערוכת 

צילומיו של אברהם אונצ’ה קרבר

בגלריה קומה עליונה//
לילי בארץ הפלאות / ליליאן וייסברגר

רשמים / דיטה יעקובוביץ

כניסה להרצאות: 60 ₪ או כרטיס חופשי חודשי

במגדל המים// 
טבעון בעיניים שלי 2016 

פתוח כל יום אחה"צ בשבוע 
הספר בין השעות 17:00 – 17:30

פיתות ושתייה 
ברחבת הכניסה


