שבו ע
הספר
טבעון

ראשון  – 16.6חמישי 20.6
כל יום 17:30-22:00

קוראים
את
הרחבה!
חוזרים לרחבת האנדרטה
המועצה ומרכז ההנצחה מזמינים:
בואו לחגוג ספרים ביריד כמו־פעם!
עם עשרות הוצאות לאור ,אלפי
ספרים ב־ 50%הנחה ,ספרי יד שנייה
ויריד החלפות.
וגם :הקראות לילדים ,מופעים
מוזיקליים ,דוכני מזון ,מפגשים עם
סופרים והשקות של ספרים
חדשים.

ברחבת האנדרטה,
במרכז ההנצחה,
בקליידוסקופ
ובמגדל —
בואו לחגוג ספרים.
כניסה חופשית ליריד ולהופעות...
אך נשמח אם תביאו איתכם
ספר אהוב מהבית ,ונשחק בהחלפות:
ילדים —
הניחו את הספר על מדף המלצות הילדים
מבוגרים —
גשו לדוכן הספר הסודי!
י ל ד ים ממ ל י צ ים

הס פר הס ו ד י

ילדי טבעון מוזמנים לבחור
ספר מספרייתם הפרטית,
לכתוב בו המלצה אישית
והקדשה ,ולהביאו למדף
ההמלצות ברחבה —
ולקחת ספר לפי המלצתם
של ילדים אחרים.

הביאו ספר אהוב ,עטפו
אותו בנייר אריזה בדוכן
״הספר הסודי״ וכתבו עליו
משהו מפתה ,שיגרום לאדם
זר לבחור דווקא בו — ואז
בחרו ספר ארוז שאדם אחר
השאיר ממש בשבילכם...

הקליידוסקופ

הרחבה

המגדל

מרכז ההנצחה

ראשון 16.6
— — 17:30

הדרך לשמה

— — 20:30
רחבה

שחקנים מספרים סיפורים
מהקלאסיקה של ספרות הילדים
העברית.
תיאטרון | קבוצת תיאטרון רות קנר

— — 18:45

אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו
קליידוסקופ

הקראה לגיל  6ואילך.
סיפור | שרון רופא-אופיר ,סגנית ראש
המועצה
— — 19:00

כוחו המרפא של הסיפור
אודיטוריום

סיפורים ככלי עוצמתי ומקרב.
הרצאה | מעיין בן אריה (שעה וחצי)
— — 19:30

שירי מסע מהאיים הבריטיים
לעולם החדש מגדל

שירי ים ואהבה ,עבדות וחירות.
מוזיקה | אורית פרלמן ואבנר רשף

הקולות הצפים

רחבה

שירה בהרמוניה :מופע פתיחה חגיגי.
מוזיקה | אודי רז,
לילה בטרמן ,יואב יפת ,ענבר היימן
— — 21:15

מעשה שאין לו סוף

אודיטוריום

על הנראה והנעלם אצל עגנון :ארבעה
סיפורים ושירי א"י.
תיאטרון | אלחנן אבן חן

שני 17.6
ארגזים

— — 19:30

מגדל

על זוגיות והובלות (בשעות פעילות
היריד).
מיצב שירה | אורן עילם
— — 16:30

מדַב ֵּר
ה ְּ
הקִּיר ַ
ַ

חדר חוגים

כתיבת שירים על אריחי קרמיקה,
שייתלו על קיר במרכז ההנצחה.
סדנה | רחלי אלון (שעה וחצי).
בתשלום ,בהרשמה מראש 050-
3634636
— — 17:30

החיפושית שנולדה ללא נקודות
קליידוסקופ

מרכז ההנצחה

השקת היומן הגרפי ״היי ,מישהו
שומע אותי״ ופתיחת התערוכה ״אשה
בתהליכי הנבטה״.
השקה | אורית עריף,
יערה שחורי ,שירי לב ארי וחמי רודנר

הדהוד קולי

— — 18:00

משבצים ביחד

קליידוסקופ

בואו ללמוד איך לכתוב ולפתור
תשבצי היגיון ,למתחילים
ולמתקדמים.
סדנה | שי בירמן ,תום שטנדל ויסמין
תמוז (שעה וחצי)

הקראה לילדי כיתות ב'-ד'.
סיפור | ניר שקד

— — 20:30

— — 18:15

הדהוד קולי

מדַב ֵּר
ה ְּ
הקִּיר ַ
ַ

חדר חוגים

סדנה | רחלי אלון

מגדל

לחנים מקוריים לשירי משוררות
ואלתור במרחב אקוסטי ייחודי.
מוזיקה | דינה ולירון לינדמן ( 45דק׳)

קליידוסקופ

הקראה לגיל .3-5
סיפור | מלכה פרנק

קוראים סיפור אגדה

מישהו שומע?

מגדל

מוזיקה | דינה ולירון לינדמן ( 45דק׳)

— — 21:00

שירה ושירה

רחבה

שני זוגות חברים יקריאו שירים
ויעטרו בניגונים.
מוזיקה | עדנה גורני,
יהונדב פרלמן ,אורית פרלמן וזאב
לבינגר

שלישי 18.6
— — 20:30

— — 17:30

עידו מספר לילדים

קליידוסקופ

הקראה בהפתעה.
סיפור | עידו גרינבלום ,ראש המועצה

— — 18:00

סופרים כבשים

— — 21:15

רחבה

מחווה לשירי הכבש ה־ 16במלאת 40
שנה לאלבום
מוזיקה | אנסמבל הג׳אז של
הקונסרבטוריון
— — 18:45

הגיבור שלי ברקו

קליידוסקופ

הקראה ויצירה לגיל .4-7
סיפור | נרי אלומה
— — 19:00

וככה עובר הזמן

רחבה

לחנים מקוריים לטקסטים של חנוך
לוין.
מוזיקה | דודו אסרף

איך חומרים מדברים

מילים ולחן 3

רחבה

פרויקט מוזיקלי קהילתי שמפגיש בין
מילים ,מנגינות ,יוצרים ומבצעים.
מוזיקה | יעל תלם וחברים

חדר עיון

לרגל הוצאת הספר ״סטודיו טוב דיו״.
שיחה ויצירה | נונה אורבך

מפגש כתיבה אינטואיטיבית

מגדל

תרגול כתיבה בחיבור פנימי ,ושיתוף
במרחב תומך.
סדנה | עידן כהן (שעתיים) בהרשמה
מראש
052-5599733

אקו ופואטיקה

מגדל

יוצרים קוראים ומהדהדים משיריהם
ומשירת אחרים.
שירה | אלון דה פיצ׳וטו ,ענת שרייבר,
יעל משה ,אורי פורת ,ענת ארבל
וגל קרטס

רביעי 19.6
— — 17:30

— — 19:30

מומוטארו ילד האפרסק :מעשייה
יפנית קליידוסקופ

הדקדוק הפנימי

הקראה לגיל .3-5
סיפור | שלי מהרי

סיפורי עמים ממזרח ומערב
למשפחות וילדים בגיל .5-10
סיפור | איתי גולן ( 35דק׳)

מגדל

— — 18:00

לפעמים יוצא מזה שיר

קליידוסקופ

שירי ילדים מקוריים על הדברים
המופלאים שקורים יום-יום.
מוזיקה | מתן בן־ארי ואורי טרק
— — 19:00

רק מילה בעברית :שירת הנבואה
אודיטוריום

בית מדרש מוזיקלי על הקשר בין
נביאי ישראל לשירה בת זמננו.
מוזיקה | דליה שחם ,יונתן קונדה,
נועם מגני וטל פדר

צוותא

מחווה לדויד גרוסמן עם צאת ספרו
החדש "אתי החיים משחק הרבה".
הכרטיסים אזלו.
עם הילה כהן אלעזר ,ערן ויץ ,נועה
לוצקי .מנחה :רונה שפריר
— — 19:30

כשקוראים נפגשים לכתוב

מגדל

כתיבה לאוהבי הקריאה והספר.
סדנה | תהלה קארו (שעה וחצי)
— — 20:30

מוזה לשיר :שרים ומדברים לאה
גולדברג אודיטוריום

שירה משותפת וסיפורים על השירים
הכי יפים של לאה גולדברג.
מוזיקה | אסנת יצחק ליכטנשטיין,
דורית ארד ,אורן רמות

חמישי 20.6
היכל הפאנזין

— — 19:30

מגדל

חוברות ,הדפסים ,גלויות ואיורים
בעבודת יד.
יריד איורים ודפוס | בשיתוף עם
פסטיבל הפאנזינים
— — 17:30

העורב מביא את האור

קליידוסקופ

הקראה לגיל  6ואילך.
סיפור | ערן נתן

— — 18:00

במילים אחרות

רחבה

תרגומים מצחיקים ,שירי משוררים
ושירים מקוריים.
מוזיקה | רונן ירקון
— — 18:30

תרגילים בכתיבה

מרכז מבקרים

חיפוש יצירתי אחר מילים למרחבים
חסרי ודאות.
סדנה | עפר אלעד (שעתיים)

שחרחורת לבי

אודיטוריום

חיבור בין עולם הסיפורת והשירה
לעולם הפיוט ומוזיקת העולם.
מוזיקה | רקפת אמסלם ,איריס אליה
כהן וערן מדמון .בתשלום
— — 20:30

Spok'en Dance
מסיבת שירה #2

רחבה

מסיבה של מוזיקה ושירה מדוברת.
ספוקן | רועי בירן וחממת המשוררות
והמשוררים של הסלאם ,עם  djרסטה
אייר ליין

מסיבת ריקודים לסיום חגיגת שבוע הספר
טבעון עד 23:00
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טבעון

