
אירועי חודש הקריאה
מבוגרים

"המושבה רחובות - בית לגרעיני התיישבות" | מאת יהודה בן-בסט

השקת ספר בהשתתפות מחבר הספר, משה פרנק - שכונות הפועלים 

במושבות הותיקות. ליווי מוסיקלי: שולה חן בשירי להקת הנח"ל מכל הזמנים

7.6 | כ"ד סיוון | יום ג' | 19:30 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף

כרטיס: 20 ₪ | לרכישה: 08-9457916

שוק קח-תן ספרים

8.6 | ט' סיוון | יום ד' | 20:30-17:30 | חצר בית מיכל

הכניסה חופשית | לפרטים: 08-9467998

בלשון כרותה | איאד ברגותי ויוני מנדל 

פרוזה פלסטינית בעברית, שיחה בהנחיית ד"ר יעל שנקר

8.6 | ט' סיוון | יום ד' | 20:30 | בית מיכל

כרטיס: 40 ₪ | סטודנט: 30 ₪ | לרכישה: 08-9467998

מועדון קוראים בראשון | סמדר דגני 

12.6 | י"ג סיוון | יום א' | 19:15 | ספריית רחובות החדשה

הכניסה ללא עלות | בהרשמה מראש בלבד: 08-6366182

מועדון קוראים בחמישי | סמדר דגני

27.6 | כ"ד סיוון | יום ה' | 20:15 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף

הכניסה ללא עלות | בהרשמה מראש בלבד: 08-9457916

קבוצת לימוד יצירות שייקספיר | קבוצה בניהול עצמי 

ימי ג' | 10:00

הכניסה ללא עלות | בהרשמה מראש בלבד: 08-9457916

  
  



אירועי חודש הקריאה
מבוגרים

מפגש שיח עם המאייר מישל קישקה
מראיינת: ציפי גון-גרוס, סופרת, פסיכולוגית ושדרנית רדיו.

הרומן הגרפי של קישקה, "הדור השני - דברים שלא סיפרתי לאבא", 

נכתב במקור בצרפתית ותורגם לעברית, צרפתית, גרמנית, טורקית וספרדית.

האם מותר לדבר על השואה בהומור? מה מאפשר הרומן הגרפי לעומת 

הפרוזה? האם שפת הקריקטורה היא שפה בינלאומית?

7.6 | ח' סיוון | יום ג' | 11:30 | אולם בית יד לבנים

עלות: 50 ₪ | לפרטים ולרכישה מראש: 08-9390390

על מוסיקה וספרות | שרה רגב, מרצה לספרות

עיון ושיח ביצירות ספרות נבחרות 

8.6 | ט' סיוון | יום ה' | 11:00 | הספרייה העירונית ע"ש מאירהוף

עלות: 35 ₪ | לפרטים ולרכישה מראש: 08-9390390

המחזאי יהושוע סובול - האיש ויצירתו | ד"ר רועי הורביץ, במאי, שחקן ומרצה

סובול זכה להצלחה בינלאומית: הוא המחזאי הישראלי המוצג ביותר בחו"ל. 

בהרצאה שתיוחד לו ייסקרו תחנות משמעותיות בחייו המקצועיים, נושאים 

חוזרים המעסיקים אותו והצלחתו ברחבי העולם.

12.6 | י"ג סיוון | יום א' | 9:00 | אולם בית יד לבנים

עלות: 35 ₪ | לפרטים ולרכישה מראש: 08-9390390

  

עיון ודיון מעמיק - ירמיהו נביא החורבן | ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך

15.6 | ט"ז סיוון | יום ד' | 9:30 | בית התרבות ע"ש סמילנסקי

עלות: 40 ₪ | לפרטים ולרכישה מראש: 08-9390390

  
  



סדנאות
מבוגרים

ספר משלך 

בהדרכת שי שניידרמן, בוגר שנקר ומעצב טקסטיל

יצירת כריכה ייחודית לסקצ'בוק באמצעות טכניקה המשלבת 

טלאים ותפירה ידנית

15.6 | ט"ז סיוון | יום ד' | 12:30-9:30 | המרכז לאמנות חזותית, 

בית התרבות ע"ש סמילנסקי

עלות: 150 ₪ | להרשמה: 08-9390390 

  
  


