
יריד 
ספרים

מפגשי סיפור 
עם סופרים 
ומשוררים

הצגות 
ומופעים 
לילדים

מתחמי 
קריאה נעימים 

ומזמינים

סדנאות יצירה 
מגוונות

פעילויות 
משחק וכיף

ילדים ונוער
עכבר הספריה – שעת סיפור | לגילאי 5-3

יום ג', 19.6 | ו' בתמוז | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

השקת הספר "המעבדה של מקס" | לגילאי 11-7
מפגש עם הסופר, המאייר והקומיקסאי דובי קייך

יום ג', 19.6 | ו' בתמוז | 17:30 | בית מיכל
עלות: 40 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר | לפרטים: 08-9467998

הסיפור שאינו נגמר – סדנת הורים וילדים | לגילאי 7-5
לפעילות משותפת להעמקת חוויית הקריאה

יום ד', 20.6 | ז' בתמוז | 17:00 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה
עלות לילד והורים: 30 ₪ | לפרטים: 08-6366182

"חכמים בלילה" – עיבוד בימתי לסיפורי חלם | לגילאי 4 ומעלה
יום ה', 21.6 | ח' בתמוז | 17:30 | בית מיכל

עלות: 40 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר | לפרטים: 08-9467998

כובעים למכירה – שעת סיפור | לגילאי 5-2
יום ה', 21.6 | ח' בתמוז | 17:30 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-6366182

מיץ פטל – שעת סיפור | לגילאי 5-3
יום ג', 26.6 | יג' בתמוז | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

החתול במגפיים – מופע מחול תיאטרון | לגילאי 8-4
יום ג', 26.6 | יג' בתמוז | 17:30 | חוויות שוויץ המדע 

עלות: 50 ₪ להורה + ילד | לפרטים: 08-9310700

אגדת עץ התפוח – תיאטרון סיפור | לגילאי 3 ומעלה
יום ה', 28.6 | טו' בתמוז | 17:30 | בית מיכל

עלות: 20 ₪ לילד, 5 ₪ למבוגר | לפרטים: 08-9467998

מבוגרים
החיים כמסע | ד“ר רקפת אפרת לבקוביץ‘ ועידו בורנשטיין 

פילוסופית  להתבוננות  אישית  כתיבה  בין  המחבר  כתיבה  מפגש 
וספרותית על החיים, כמסעות אישיים מסוגים שונים (על פי הגל, קאמי, 

לוינס ועוד)  
יום ו', 1.6 | יח' בסיון | 13:00-10:00 | בית מיכל

עלות: 120 ₪ | בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל. 
לפרטים: 08-9467998

קרקעית חיינו. שרון אולדס | שירה סתיו
מפגש העוסק בשירתה של שרון אולדס. שיחה ושירה

יום ד', 6.6 | כג' בסיון | 20:30 | בית מיכל
עלות: 30 ₪ | סטודנט/חייל/תלמיד: 25 ₪ | לפרטים: 08-9467998

"שווער צו זיין א ייד"- קשה להיות יהודי, מאת שלום עליכם | מלך זיו
פנינים ביידיש - ספרות לדוברי יידיש

יום ה', 7.6 | כד' בסיון | 9:00 | המכללה העירונית
עלות: 40 ₪ | לפרטים: 08-9390390

תושבות ותושבים יקרים,

תחליף  אין  בחיינו,  היבט  כל  כובשת  הטכנולוגיה  שבו  בעידן 
לספרים שפותחים צוהר לסיפור טוב או לעולם אחר. 

רחובות, עיר המדע והתרבות, מציינת את האהבה לספרים בחוויה 
ברחוב יעקב. 

פעילויות,  של  במגוון  גדושים  ביומיים  תתקיים  הספרים  חגיגת 
ובכל  התרבות  בהיכל  יעקב,  ברחוב  ומפגשים  סדנאות  הצגות, 

רחבי העיר בספריות. 
בבית   – מוקדים  בשני  לרשותכם  יעמדו  ספרים  למכירת  דוכנים 

דונדיקוב וברחבת היכל התרבות. 
את  איתנו  ולהרגיש  ילדיכם  עם  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנחנו 

השמחה והאהבה למילה הכתובה – בשיר, בסיפור ובחוויה. 

     
       שלכם,

       עיריית רחובות

שוק קח-תן ספרים
אחרים  ספרים  ולמצוא  האהובים  מספריו  לתת  שחפץ  מי  לכל  הזדמנות 
שמעוניינים  ספרים  מיכל  לבית  מביאים  השוק,  שלפני  בשבוע  במקום. 
להיפרד מהם. השוק מתקיים בחצר אפשר לבוא ולקחת ספרים ללא תשלום. 

יום ו', 8.6 | כה' בסיון | 14:00-10:00 | חצר בית מיכל
הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9467998

ילדים ונוער
סרטים שנולדו מספרים – מפגש אנימציה, דודו שליטא | לגילאי 10-6

ובסיומו טקס חלוקת פרסי אלופי הקריאה של אגף הילדים והנוער
יום א', 3.6 | כ' בסיון | 18:30 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9457916

פיל גדול פיל קטן  - שעת סיפור | לגילאי 5-3
יום ג', 5.6 | כב' בסיון | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

"הבלון האדום" – הקרנת סרט | לגילאי 4 ומעלה
יום ה', 7.6 | כד' בסיון | 17:30 | בית מיכל 

עלות: 20 ₪ לילד, מלווה חינם | לפרטים: 08-9467998

"האריה" – שעת סיפור ויצירה | לגילאי 5-3
יום ג', 12.6 | כט' בסיון | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

מועדון ילדים קוראים | לגילאי 12-8
יום ה', 14.6 | א' בתמוז | 17:00 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה

ללא עלות. מותנה בהרשמה מראש | לפרטים: 08-6366182

גברת כלום | לגילאי 3 ומעלה
יום ה', 14.6 | א' בתמוז | 17:30 | בית מיכל

עלות: 40 ₪ לילד, 10 ₪ למלווה | לפרטים: 08-9467998

הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא מציגה

יום העיון השנתי לציון חודש הקריאה 
70 שנה לספרות הישראלית

הרצאות ופנלים מרתקים בהשתתפות 
פרופ' ניסים קלדרון, אגי משעול, חיים באר, יהודית קציר ועוד

נשים כותבות שירה – המופע המרכזי
מחווה גברית לשירי המשוררות הישראליות - לאה גולדברג, תרצה אתר, יונה וולך, 

דליה רביקוביץ, זלדה, יוכבד בת מרים, נאוה סמל ועוד... 
בהשתתפות: ערן צור, דודי לוי, נתן סלור, שאול בסר, אלון לוטרינגר ואלעד כהן בונן

יום ה' | כ"ד בסיון תשע"ח | 7.6.18 | בשעה 9:00
בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני

עלות: 80 ₪ ברכישה מראש, 90 ₪ ביום האירוע/ המקומות מסומנים

כרטיסים באתר החברה העירונית ובטל. 08-9232200
במהלך היום יתקיים יריד מכירת ספרים בשיתוף צומת ספרים

ספרות - סיפורי מיסתורין, תעלומה וסוד | שרה רגב
יום ה', 7.6 | כד' בסיון | 11:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 

עלות: 35 ₪ | לפרטים: 08-9390390

מועדון ספרות - הראיון כסיפור | קובי מידן
יום ד', 13.6 | ל' בסיון | 19:00 | בית יד לבנים

עלות: 70 ₪ | לפרטים: 08-9390390

מדרש שירה - קריאה מדוקדקת וניתוח שיר | אלכס בן ארי
יום ו', 22.6 | ט' בתמוז | 14:00-12:30 | בית מיכל

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9467998

פגיעות - שיחה על אהבה, פגיעות ושירה | אורית גידלי
יום ד', 20.6 | ז' בתמוז | 20:30 | בית מיכל

עלות: 30 ₪ | לפרטים: 08-9467998

מועדון קוראים בראשון | סמדר דגני
יום א', 24.6 | יא' בתמוז | 19:30 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה

ללא תשלום | מותנה בהרשמה מראש. לפרטים: 08-6366182

קוראים בקפה – שבעה עשורים | שנות ה-90
פרופ' ניסים קלדרון, אתגר קרת וקורין אלאל 

יום ג', 26.6 | יג' בתמוז | 20:30 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
עלות: 40 ₪ | לפרטים: 08-9457916

מועדון קוראים בחמישי | סמדר דגני
יום ה', 28.6 | טו' בתמוז | 20:15 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף



ילדים ונוער
עכבר הספריה – שעת סיפור | לגילאי 5-3

יום ג', 19.6 | ו' בתמוז | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

השקת הספר "המעבדה של מקס" | לגילאי 11-7
מפגש עם הסופר, המאייר והקומיקסאי דובי קייך

יום ג', 19.6 | ו' בתמוז | 17:30 | בית מיכל
עלות: 40 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר | לפרטים: 08-9467998

הסיפור שאינו נגמר – סדנת הורים וילדים | לגילאי 7-5
לפעילות משותפת להעמקת חוויית הקריאה

יום ד', 20.6 | ז' בתמוז | 17:00 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה
עלות לילד והורים: 30 ₪ | לפרטים: 08-6366182

"חכמים בלילה" – עיבוד בימתי לסיפורי חלם | לגילאי 4 ומעלה
יום ה', 21.6 | ח' בתמוז | 17:30 | בית מיכל

עלות: 40 ₪ לילד, 10 ₪ למבוגר | לפרטים: 08-9467998

כובעים למכירה – שעת סיפור | לגילאי 5-2
יום ה', 21.6 | ח' בתמוז | 17:30 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-6366182

מיץ פטל – שעת סיפור | לגילאי 5-3
יום ג', 26.6 | יג' בתמוז | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

החתול במגפיים – מופע מחול תיאטרון | לגילאי 8-4
יום ג', 26.6 | יג' בתמוז | 17:30 | חוויות שוויץ המדע 

עלות: 50 ₪ להורה + ילד | לפרטים: 08-9310700

אגדת עץ התפוח – תיאטרון סיפור | לגילאי 3 ומעלה
יום ה', 28.6 | טו' בתמוז | 17:30 | בית מיכל

עלות: 20 ₪ לילד, 5 ₪ למבוגר | לפרטים: 08-9467998

מבוגרים
החיים כמסע | ד“ר רקפת אפרת לבקוביץ‘ ועידו בורנשטיין 

פילוסופית  להתבוננות  אישית  כתיבה  בין  המחבר  כתיבה  מפגש 
וספרותית על החיים, כמסעות אישיים מסוגים שונים (על פי הגל, קאמי, 

לוינס ועוד)  
יום ו', 1.6 | יח' בסיון | 13:00-10:00 | בית מיכל

עלות: 120 ₪ | בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל. 
לפרטים: 08-9467998

קרקעית חיינו. שרון אולדס | שירה סתיו
מפגש העוסק בשירתה של שרון אולדס. שיחה ושירה

יום ד', 6.6 | כג' בסיון | 20:30 | בית מיכל
עלות: 30 ₪ | סטודנט/חייל/תלמיד: 25 ₪ | לפרטים: 08-9467998

"שווער צו זיין א ייד"- קשה להיות יהודי, מאת שלום עליכם | מלך זיו
פנינים ביידיש - ספרות לדוברי יידיש

יום ה', 7.6 | כד' בסיון | 9:00 | המכללה העירונית
עלות: 40 ₪ | לפרטים: 08-9390390

תושבות ותושבים יקרים,

תחליף  אין  בחיינו,  היבט  כל  כובשת  הטכנולוגיה  שבו  בעידן 
לספרים שפותחים צוהר לסיפור טוב או לעולם אחר. 

רחובות, עיר המדע והתרבות, מציינת את האהבה לספרים בחוויה 
ברחוב יעקב. 

פעילויות,  של  במגוון  גדושים  ביומיים  תתקיים  הספרים  חגיגת 
ובכל  התרבות  בהיכל  יעקב,  ברחוב  ומפגשים  סדנאות  הצגות, 

רחבי העיר בספריות. 
בבית   – מוקדים  בשני  לרשותכם  יעמדו  ספרים  למכירת  דוכנים 

דונדיקוב וברחבת היכל התרבות. 
את  איתנו  ולהרגיש  ילדיכם  עם  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנחנו 

השמחה והאהבה למילה הכתובה – בשיר, בסיפור ובחוויה. 

     
       שלכם,

       עיריית רחובות

שוק קח-תן ספרים
אחרים  ספרים  ולמצוא  האהובים  מספריו  לתת  שחפץ  מי  לכל  הזדמנות 
שמעוניינים  ספרים  מיכל  לבית  מביאים  השוק,  שלפני  בשבוע  במקום. 
להיפרד מהם. השוק מתקיים בחצר אפשר לבוא ולקחת ספרים ללא תשלום. 

יום ו', 8.6 | כה' בסיון | 14:00-10:00 | חצר בית מיכל
הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9467998

ילדים ונוער
סרטים שנולדו מספרים – מפגש אנימציה, דודו שליטא | לגילאי 10-6

ובסיומו טקס חלוקת פרסי אלופי הקריאה של אגף הילדים והנוער
יום א', 3.6 | כ' בסיון | 18:30 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9457916

פיל גדול פיל קטן  - שעת סיפור | לגילאי 5-3
יום ג', 5.6 | כב' בסיון | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

"הבלון האדום" – הקרנת סרט | לגילאי 4 ומעלה
יום ה', 7.6 | כד' בסיון | 17:30 | בית מיכל 

עלות: 20 ₪ לילד, מלווה חינם | לפרטים: 08-9467998

"האריה" – שעת סיפור ויצירה | לגילאי 5-3
יום ג', 12.6 | כט' בסיון | 17:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9457916

מועדון ילדים קוראים | לגילאי 12-8
יום ה', 14.6 | א' בתמוז | 17:00 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה

ללא עלות. מותנה בהרשמה מראש | לפרטים: 08-6366182

גברת כלום | לגילאי 3 ומעלה
יום ה', 14.6 | א' בתמוז | 17:30 | בית מיכל

עלות: 40 ₪ לילד, 10 ₪ למלווה | לפרטים: 08-9467998

מאירועי חודש הספר

70 שנות ספרות ישראלית - אירוע מרכזי
ימים ד'-ה', 7-6 ביוני, כג'-כד' בסיון | שעה 17:00 | רחוב יעקב

חגיגת הספר העברי מגיעה לרחוב יעקב – הרחוב הראשון של רחובות. הילדים יזכו לפגוש דמויות מוכרות מהספרים, 
להכיר סופרים, משוררים ומספרי סיפורים, ליהנות מהצגות, משחקי רחוב, סדנאות יצירה, מתחמי קריאה ועוד. הכניסה חופשית 

דוכני מכירת ספרים בשיתוף 
 

שני מתחמי מכירת ספרים יחכו לכם ברחוב יעקב – ברחבת בית העם 
וברחבת בית דונדיקוב. חפשו את מתחם הסופרים הרחובותיים!

רחבת בי"ס סמילנסקי
סדנאות יצירה מגוונות ברוח חגיגת הספר. הכניסה חופשית

7.6 | 18:00 | כיתת אמן עם הקומיקסאי אורי פינק, יוצר "זבנג", לרגל 
צאת ספרו החדש "הקומיקס הכי מחודד"

יום רביעי | 6.6 | כג' בסיון
מופעים במתחם בית דונדיקוב

17:15 | "זיו ילד הקריוקי" – בהשראת ספרו של זיו אלטמן ובכיכובו.
18:00 | "אנשים נגעו בירח" – מופע השקה מוסיקלי 
  עם הסופרת אורית גידלי, בבית דונדיקוב*. 

*מספר הקומות מוגבל  
18:45 | "דירה להשכיר" – מחזמר מקורי על פי סיפרה 

  הידוע של לאה גולדברג, שחקני "התיאטרון שלנו"

מפגשי סיפור מרתקים יתקיימו בבתי הקפה הקסומים של רח' יעקב. 
הכניסה חופשית, הציבור מוזמן:

"ברונו", רח' יעקב 17
18:15 | "הולכים לאי-בוד", עם הסופר מוטי שריד, "הלוחש לנכדים"
19:30 | "המציאות והפנטזיה בספרות", עם הסופרת לאה בן שלמה

"דה לה פה", רח' יעקב 26
17:45 | "אני גדול יכול הכל", עם הסופר רמי הלוי

"קופי שואו", רח' יעקב 43
17:30 | "אביתר והעכבר", עם הסופרת לאה בן שלמה

18:30 | "למה משנה הזיקית את צבעה?", עם הסופר שניר אילן

רחבת היכל התרבות, רח' יעקב 48
17:00 | ”איילת מטיילת“ - סיפורטרון בהשראת ספרה של רינת הופר, 

  עם אושרי מזרחי, ”תיאטרון בונה“
17:45 | "הבחירה של נועם", עם הסופר דן שטאובר

18:15 | "קפודוני", "חלזוני" ו"המפלצת", עם המשורר אשר ויינשטיין 

יום חמישי | 7.6 | כד' בסיון
מופעים במתחם בית דונדיקוב

17:00 | "נרקיס מלך הביצה" – סיפורטרון בהשראת ספרו של לוין 
  קיפניס, עם אושרי מזרחי, "תיאטרון בונה"

18:00 | "מביאליק ועד סטטיק" – רונן מספר הסיפורים וחבריו במסע של 
  סיפורים ושירים מכל התקופות והזמנים.

19:00 |  "חצי סוגריים" - מופע השקה מוסיקלי בשיתוף צומת ספרים 
  לרגל הוצאת ספרו של פדרו גראס - אמן ה"ספוקן וורד", מיוצרי 

  "העיר הזאת"
מפגשי סיפור מרתקים יתקיימו בבתי הקפה הקסומים של רח' יעקב. 

הכניסה חופשית, הציבור מוזמן:

"ברונו", רח' יעקב 17
17:30 | "ממלכת השוקולד של תותי", עם הסופרת חירות אשכנזי

18:45 | הסופרת שרון איתן על תהליך כתיבת הספר והוצאתו לאור, 
  עם קטעים מתוך ספרה "סיפור בדוי שהתחיל משק תפוזים". 

"דה לה פה", רח' יעקב 26
17:45 | "מילים נרדפות", עם הסופר אהוד בירון

"קופי שואו", רח' יעקב 43
17:45 | "האיש שנטע עצים", עם מתרגמת הספר טלי רבינוביץ'

18:30 | "נמלה על הכובע", עם הסופרת סילבי גבאי

רחבת היכל התרבות, רח' יעקב 48
17:30 | "ענק בישל מרק", עם הסופר נתי בית

18:30 | "האח נולד לי אח", עם הסופרת עטרה אמיר לזרוביץ

ספרות - סיפורי מיסתורין, תעלומה וסוד | שרה רגב
יום ה', 7.6 | כד' בסיון | 11:00 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 

עלות: 35 ₪ | לפרטים: 08-9390390

מועדון ספרות - הראיון כסיפור | קובי מידן
יום ד', 13.6 | ל' בסיון | 19:00 | בית יד לבנים

עלות: 70 ₪ | לפרטים: 08-9390390

מדרש שירה - קריאה מדוקדקת וניתוח שיר | אלכס בן ארי
יום ו', 22.6 | ט' בתמוז | 14:00-12:30 | בית מיכל

עלות: 10 ₪ | לפרטים: 08-9467998

פגיעות - שיחה על אהבה, פגיעות ושירה | אורית גידלי
יום ד', 20.6 | ז' בתמוז | 20:30 | בית מיכל

עלות: 30 ₪ | לפרטים: 08-9467998

מועדון קוראים בראשון | סמדר דגני
יום א', 24.6 | יא' בתמוז | 19:30 | ספריית חוויות שוויץ ברחובות החדשה

ללא תשלום | מותנה בהרשמה מראש. לפרטים: 08-6366182

קוראים בקפה – שבעה עשורים | שנות ה-90
פרופ' ניסים קלדרון, אתגר קרת וקורין אלאל 

יום ג', 26.6 | יג' בתמוז | 20:30 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף 
עלות: 40 ₪ | לפרטים: 08-9457916

מועדון קוראים בחמישי | סמדר דגני
יום ה', 28.6 | טו' בתמוז | 20:15 | הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף


