דבר בנק הפועלים
ילדים והורים יקרים שלום,
אנחנו שמחים לקדם את פניכם אל עולם “תקרא תצליח” ,המתחם המרכזי בשבוע הספר העברי
בתל-אביב ,אשר יארח את מיטב סופרי הילדים והנוער בישראל.
בנק הפועלים פועל רבות לקידום תרבות הקריאה בישראל ,בעיקר בקרב ילדים ובני נוער .ובמסגרת
זאת ,נולד פרויקט “תקרא תצליח” לפני שמונה שנים ומאז הפך למסורת אהובה.
שבוע הספר ,החגיגה הגדולה של אוהבי הספר  -הינו המקום הטבעי ביותר לשילוב פעילויות “תקרא
תצליח” וזאת במסגרת פעילותו של בנק הפועלים למען הקהילה .במסגרת זו נשמח להזמין אתכם
לשעות סיפור עם סופרי הילדים והנוער הפופולאריים בארץ ,פעילויות אנימציה וקומיקס וכן שעות
יצירה ותוכן.
השנה אנחנו חונכים את מתחם הקריאה הנייד “תקרא תצליח” ,שיפעל במדשאה לצד האוהל
המרכזי  -בפורמט של הספריות הניידות ,אשר מפעיל בנק הפועלים בערים ,בפריפריות וביישובים
שונים ברחבי ישראל ,וזאת בשיתוף עם עמותת “ספרי מפתח”.
נשמח לארח אתכם באוהל מספרי הסיפורים  -ובמתחם הקריאה באוויר הפתוח.
אנו מאחלים לכם בילוי נעים וקריאה מהנה ,כי אם תקרא תצליח !

שלי אמיר
מנהלת קשרי קהילה בבנק הפועלים
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דבר המנהל האמנותי

דבר מנכ”לית עמותת “ספרי מפתח”

אורחים יקרים,

אוהבי ספר יקרים,

זו השנה השמינית לפרויקט “תקרא תצליח” של בנק הפועלים ,שהפך לשם דבר בכל רחבי המדינה.
מיזם “תקרא תצליח” של בנק פועלים הוא מן המעולים שבמיזמים הקהילתיים של חברות מסחריות
בישראל .הוא ישיר ומגיע לכל היישובים בארץ .המפגשים מפתיעים בישירותם את הילדים והמורים
וגורם להתעניינות ההורים.
זהו מיזם קהילתי ,המניב פרי חינוכי ותרבותי בכל רחבי הארץ .הקשר הבלתי אמצעי בין הקהילה לבין
סופריה ויוצריה הוא ערובה לבריאות חברתית-קהילתית .במסגרת הפרויקט נוצרו מאות רבות של
שעות מפגש ומופעים בכל רחבי הארץ לילדי ישראל ולמשפחותיהם.
הגענו כמעט לכל יישוב בארץ ועוד היד נטויה  -להמשיך ולראות את דורות הקוראים המתפתחים
משנה לשנה.
אני מודה לעיריית תל-אביב ,לשאבי מזרחי ,מנהל מחלקת המופעים של עיריית תל-אביב ולאמנון בן
שמואל ,מנכ”ל איגוד המו”לים ,על שיתוף הפעולה הפורה .תודה מיוחדת לבנק הפועלים על היוזמה
הברוכה ,המביאה באהבתה את ענני השירה והספרות ,שיביאו גשם ברכות לתרבות הישראלית
המתפתחת.

בשם עמותת “ספרי מפתח” לעידוד תרבות הקריאה ,אנחנו רוצים להודות לבנק הפועלים ול”פועלים
בקהילה” על התמיכה האמיצה והאמיתית .זו השנה השניה ברציפות שהעמותה מפעילה ,בחסות
“תקרא תצליח” ו”דן חסכן”  -צי של ספריות ניידות ברחבי הארץ .מתחמי הקריאה הניידים מגיעים
מדי יום ,לאחר שעות הלימודים ,למרכזי שכונות ,לפריפריות ולשכונות המרוחקות מהספריות המרכזיות
בערים וביישובים שונים.
המוטו שלנו  -אם הילד לא יכול להגיע אל הספר ,הספר יגיע אל הילד.
בסיוע בנק הפועלים ,אלפי ספרי ילדים ונוער מוצאים את דרכם אל ילדים ,בני נוער ומבוגרים בערים,
במושבים ,ביישובים קהילתיים ,בדרום הארץ ,בצפונה ובמרכז .המכנה המשותף  -אהבה למילה
הכתובה.
עמותת “ספרי מפתח” מפעילה השנה ,לראשונה ,מתחם קריאה נייד במסגרת עולם “תקרא תצליח”
בשבוע הספר העברי בכיכר רבין .במסגרת הפעילות ,תפעל במדשאה המרכזית ספריה ניידת לרווחת
המבקרים ,שיוכלו להשתרע על מחצלות ופופים וליהנות מקריאה באוויר הפתוח .מתחם הקריאה
הנייד יארח ,במהלך ימי שבוע הספר ,את המאייר ואמן הקומיקס עמוס אלנבוגן .כמו כן ,יתקיימו במקום
שעות יצירה ותוכן להנאת הילדים והוריהם.
נשמח לארח אתכם במתחם הספריה הניידת,
קריאה מהנה

יוסי אלפי
מנהל אמנותי
תיאטרון העם ( )1002בע”מ -
הפקת הצגות ,תוכניות טלוויזיה ,מופעים ,פסטיבלים
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אור קוראל
מנכ”לית עמותת “ספרי מפתח” לעידוד תרבות הקריאה
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שבוע הספר העברי  -יום ד’ 6.6

“והילד הזה הוא אני”  /יהודה אטלס

“יחזקאל הצב”  /מיכל סנונית

אֹומ ֶרת לֹו ְל ִה ָּכנֵ ס ָל ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה ,הּוא ָהיָ ה
ׁשֹובבְ .ל ָמ ָׁשלְּ ,כ ֶׁש ִא ּ ָמא ָהיְ ָתה ֶ
יְ ֶחזְ ֵקאל ָהיָ ה ָצב ְמאֹוד ָ

ּוב ַבת ַא ַחת ַמ ְׁש ּ ְפ ִריץ ַמיִ ם
נִ כְ נַ ס ַל ּ ַמיִ ם ְל ַאט ְל ַאטִ ,מ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַעל ַ ּגב ַה ּׁ ִש ְריֹון ֶׁש ּלֹו ֶׁשדָּ ָמה ְל ִס ָירהְ ,

יום ה’  7.6בשעה ( 18:30גילאי )3-5

נֹורא ִה ְצ ִחיק ֶאת יְ ֶחזְ ֵקאל.
נֹופל ,וְ זֶ ה ָ
ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפהָּ .כל ִמי ֶׁש ָע ַבר ְליָ דֹו ָהיָ ה ַמ ְח ִליק וְ ֵ
ּומ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָהיָ ה ָׁשם ָח ְ
ׁשּוך וְ נָ ִעים  -הּוא נִ ְרדַּ ם.
יֹום ֶא ָחד נִ כְ נַ ס יְ ֶחזְ ֵקאל ִמ ַּת ַחת ַל ֲארֹון ַה ְ ּבגָ ִדיםִ ,
עֹורר ַ ּבבּ ֶֹקר ֵה ֵח ּ ָלה ִא ּ ָמא ִל ְדאֹוגֲ ,א ָבל יְ ֶחזְ ֵקאל ָח ַׁשב ֶׁש ִא ּ ָמא ֵאינָ ּה ְמ ַח ּ ֶפ ֶׂשת אֹותֹו .הּוא
ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ְת ֵ

ּול ִה ּׁ ָש ֵאר ִמ ַּת ַחת ָל ָארֹון.
אֹות ּה ְ
נֶ ֱע ַלב וְ ֶה ְח ִליט ְל ַה ֲענִ יׁש ָ

יצד ִה ְת ּ ַפ ֵ ּיס יְ ֶחזְ ֵקאל ִעם ִא ּ ָמא? ָּכל זֹאת ְמ ֻס ּ ָפר
יחה ִא ּ ָמא ִל ְמצֹוא ֶאת יְ ֶחזְ ֵקאל? ֵּכ ַ
יצד ִה ְצ ִל ָ
ֵּכ ַ

יכל ְסנּונִ ית יְ ֶחזְ ֵקאל ַה ָּצב
ִמ ַ

יום ד’  6.6בשעה ( 18:30גילאי )6+
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יכל ְסנּונִ ית
ִמ ַ

יְ ֶחזְ ֵקאל ַה ָּצב
ִאי ִּּוריםּ ַ :ג ְליָ ה ַא ְר ֶמ ַלנְ ד

ַּב ֵּס ֶפר ֶׁש ּ ִל ְפנֵ יכֶ ם.
נֹוס ַעת ָה ִע ָירה’‘ַּ ,כ ּ ָמה דּ ֹב ַּב ַּביִ ת’,
‘ׁש ָירה ַ
יה ֶׁשל ִמיכַ ל ְסנּונִ יתְ ,מ ַח ֶּב ֶרת ִ‘צ ּפֹור ַה ֶ ּנ ֶפׁש’ִ ,
ְס ָפ ֶר ָ

יהודה אטלס יספר את הסיפור שמאחורי ספריו ,ובראשם “והילד
הזה הוא אני” .איך התחיל לכתוב ,מיהו הילד הזה ,כמה זמן לוקח
לכתוב שיר ,האם יש או אין השראה ,האם כל זה באמת קרה ולמי
ולמה בכלל לטרוח ולכתוב ספרים לילדים? במהלך המפגש ,יקריא
אטלס שירים חדשים וישנים פרי עטו.
יהודה אטלס הוא סופר ,מתרגם ועיתונאי ישראלי ,אשר זכה בפרס
היצירה למתרגמים וספרו “והילד הזה הוא אני” זכה בפרס זאב
לספרות ילדים ונוער.

על יחזקאל הצב השובב ,על ירמיאו החתול ,הדובי של עומרי
ושירה שנוסעת רחוק ,תספר לנו מיכל סנונית ,הסופרת האהובה
שכתבה את הספר “צפור הנפש”.

“מסע מצמרר” ו”כוח הלב”  /זוהר אביב

“הפרה ברכה”  /יוסי אלפי

יחזקאל הצב השובב עושה כל מה שעולה בדעתו .הוא
מציק לאחותו ,לא שומע בקול אמו ועוד .עד שיום אחד,
כשכל המשפחה יוצאת לטיול ,קורה משהו ליחזקאל
השובב שמשנה הכל!
י–ה ּ ֶמכֶ ר
ילים ,וְ כִ כְ בּו ִּב ְר ִׁשימֹות ַר ֵּב ַ
הּובים ַעל ְּבנֵ י ָּכל ַה ִ ּג ִ
ּוס ָפ ִרים ַר ִּבים ֲא ֵח ִריםֲ ,א ִ
‘דָּ נִ ֵ ּיאל וְ סֹודֹות ַה ָ ּים’ ְ
ְּביִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ב ַאנְ ְ ּג ִליָ הְּ ,בגֶ ְר ַמנְ יָ הְּ ,ב ֶמ ְק ִסיקֹו וְ עֹוד וְ עֹוד.
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“חבורת כוח המוח”“ ,יד הפלא”,

יום ד’  6.6בשעה ( 19:30ילדים ונוער)

יום ה’  7.6בשעה ( 19:30גילאי )6+

זוהר אביב ,מחברת סדרתית ,כתבה ארבע סדרות ספרים
מצליחות“ :חבורת כוח המוח”“ ,כוח הלב”“ ,מסע מצמרר” ו”יד
הפלא” .בספריה היא מתייחסת לתופעות חברתיות בבית הספר,
כמו חרם חברתי ,עוני ועושר והתמכרות למסכים .במפגש ,תספר
אביב גם על התפתחות הספר למדיות נוספות וחדישות כמו ספרי
אודיו ועל ספרה האינטראקטיבי באייפד“ ,כוכב במתנה”.

עמק ברכה נמצא בלב העיר היום .גם שביל החלב נמצא במרכז
העיר .השדות ,הכרמים ,הפרדסים והאחו הפכו לרחובות ,סמטאות
ובניינים.
יוסי אלפי מחבר בין הסיפורים בעל פה לסיפורים מתוך ספריו ויוצר
גשר בין ה”אין” של ילדותו ל”יש” של ילדותם של הילדים בקהל.
אין ספק שההורים יהנהנו כשיוסי יחזור על המשפט “פעם היו כאן
פרדסים מתחת לבטון”.
מפגש שמתגעגע ,ביחד עם הילדים ,אל המחר.
יוסי אלפי מופיע במסגרת פרויקט תקרא תצליח בכל רחבי
הארץ.

זוהר אביב נכללת בראש רשימת סופרי הילדים
הפופולאריים בארץ ,ועל כך ניתנה לה תעודת הוקרה
מראש עיריית נתניה.
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שבוע הספר העברי  -מוצ”ש 9.6

מוצ”ש  9.6בשעה ( 20:30נוער ומבוגרים)

הספר לא רק נוסע בעקבות גופו של ביאליק ,אלא נודד בעקבות ליבו.
וליבו ,גם הוא נודד ,בין דת להשכלה ,בין אהבתו לאשתו ,מניה ,לאהבתו
לנשים אחרות ,נדודים בין ילדותו לבגרותו ,בין תרבות היידיש לתרבות
העברית ובין הגולה לארץ־ישראל.
גלילה רון־פדר-עמית רוקחת בספר זה מראות וקולות של
עולם שאבד .ריח הים של אודסה ,מגע החולות צרובי השמש של
תל–אביב הקטנה ,מראות הגופות בפרעות קישינב או הוויכוחים
הרמים בקונגרסים הציוניים וקולותיהם של הסופרים ואישי הציבור
של התקופה כדוגמת אחד העם ,רבניצקי ,טשרניחובסקי ,ש"י עגנון,
שלונסקי ,אורי צבי גרינברג ואחרים.
גלילה רון־פדר-עמית פירסמה סיפורים ביוגרפיים על חייהם של
אישים בולטים בקורות עם ישראל בעת החדשה ,וביניהם 'באור ובסתר -
סיפורו של זאב ז'בוטינסקי' ו'בעוז ובהדר  -סיפורו של מנחם בגין'.
כמו כן פירסמה ספרים רבים לילדים ולנוער.
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גלילה רון־פדר-עמית

“אומרים אהבה יש” הוא סיפור חייו של חיים נחמן ביאליק,
המשורר הלאומי ,המסופר כסיפור עלילה .למרות שהוא עוסק
בביאליק המשורר הלאומי ,הוא מתבסס במידה רבה יותר על חיים
נחמן ביאליק האדם.
ספרה של גלילה רון-פדר-עמית פונה לקהל נרחב ,החל בבני
נוער וכלה במבוגרים ,שדמותו של ביאליק עדיין מעוררת את
סקרנותם .ביאליק היה אישיות נערצת כבר בחייו והיה לו שיג ושיח
עם יוצרים ,אנשי רוח ,עסקנים ומנהיגים.
גלילה רון-פדר-עמית פרסמה למעלה מ 200-ספרים ,בעיקר
לילדים ולנוער .רבים מספריה עובדו להצגות ולסרטים ותורגמו
לשפות שונות.

סיפורו של חיים נחמן ביאליק

עלילת הספר עוברת מעיר לעיר ומארץ לארץ בעקבות עסקיו הכושלים
של האב ומאוחר יותר גם בעקבות פרנסתו ושליחותו של ביאליק עצמו.
הספר מתאר את ילדותו של חיים נחמן ביאליק ,שהכול מכנים אותו
"נחמוני" .הוא מתייתם מאביו ,שוגה בדמיונות ,נחשב ל"קשה תפיסה"
ול"לא יוצלח" ומושם ללעג על ידי חבריו ב"חדר" .הוא היה ילד החי
בדלות תמידית ,גם בבית הוריו וגם לאחר מות אביו ,ולימים נסמך על
שולחנם של אחרים  -נתון לחסדיהם ,מושא לקנאתם ולחיצי לשונם.

אומרים אהבה יש

“אומרים אהבה יש”  /גלילה רון-פדר-עמית

אומרים אהבה יש הוא סיפור חייו של חיים נחמן ביאליק ,המשורר
הלאומי ,המסופר כסיפור עלילה ,ואף על פי שהוא עוסק בביאליק המשורר
הלאומי ,במידה רבה יותר הוא נשען על חיים נחמן ביאליק האדם.

שבוע הספר העברי  - 2012לוח זמנים

אומרים
אהבה יש

סיפורו של
חיים נחמן ביאליק
גלילה רון־פדר-עמית

“האי של יאשקה”“ ,כלב חתול ואיש”,
“לא תאמינו אבל זה מה שקרה”
יוסי אבולעפיה
מוצ”ש  9.6בשעה ( 21:00ילדים והורים)
יוסי אבולעפיה מספר מספריו המצליחים“ :האי של יאשקה” ,סיפור
מקורי ומשעשע ,שמתחיל בצב מכני מקולקל ומסתיים בפיקניק על
אי שאיננו קיים“ .כלב חתול ואיש” המגולל את סיפורם של כלב
וחתול שחיו בבית אחד ולא הסתדרו ביניהם ולעתים קרובות מדי
רבו ,עד שיום אחד הם ממש הגזימו .מגיע “להתארח” גם יואב ,ילד
שופע דמיון ,שלא מפסיק להמציא סיפורים ,מספר ומגלגל עוד ועוד
סיפורים ,שלעולם לא נגמרים  -והכל מתוך “לא תאמינו אבל זה
מה שקרה”.
יוסי אבולעפיה הוא סופר ומאייר של ספרי ילדים ,קריקטוריסט,
במאי ויוצר סרטי אנימציה.
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18:00
21:00

18:30

19:30

20:30

יום ד’
6.6

יום ה’
7.6

מוצ”ש
9.6

יום א’
10.6

יום ב’
11.6

יום ג’
12.6

יום ד’
13.6

יום ה’
14.6

מוצ”ש
16.6

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

הספריה הניידת
“תקרא תצליח” -
מתחם קריאה
ויצירה,
פעילות אנימציה
עם המאייר עמוס
אלנבוגן

“והילד הזה הוא
אני”
יהודה אטלס

“יחזקאל הצב”
מיכל סנונית

“הארנב ממושי”
שלומית כהן-אסיף

“מלאכי השינה”
תלמה אליגון רוז

“ילד פעם”
המופע המוסיקלי

“נהר האמת”
ויםשל סיפורים
ומעשיות
יוסף המספר

“הדג בנהר שוחה
ושר פרנץ שוברט”
ניצה שאול

גילאי 8+

ילדים ונוער 8+

גילאי 6-8

גילאי 8+

ילדים ונוער

ילדים ונוער 6+

ילדים ונוער

“חבורת כוח
המוח”“ ,יד הפלא”,
“מסע מצמרר”
ו“כוח הלב”
זוהר אביב

“ווינטר בלו,
ילדת פיות”
אשכר
ארבליך בריפמן

“המלך עושה
עלייה”“ ,המלך
הלך לישון”
חני נחמיאס

“הרפתקה
בתאטרון”
עדנה מזי”א

“החברים הסודיים
של עמליה”
רינת פרימו

“המסע הנועז
בנחל התנינים”
שלמה אבס

“זבנג ”24
אורי פינק

ילדים ונוער

ילדים ונוער 8+

ילדים ונוער

ילדים ונוער

ילדים ונוער

ילדים ונוער 8+

ילדים ונוער

“אומרים
אהבה יש”
גלילה
רון-פדר-עמית

“חבורה שכזאת
היינו”
יוסי אלפי

ילדים ונוער

ילדים ונוער

שרים סופרים ומשוררים עם יעקב נווה  -לפני כל מופע ישולבו שירים הקשורים לנושאי המפגשים.

שבוע הספר העברי  - 2012לוח זמנים

שבוע הספר העברי  -יום א’ 10.6
“הארנב ממושי”  /שלומית כהן-אסיף
יום א’  10.6בשעה ( 18:30גילאי )3-6
שלומית כהן-אסיף תספר מספרה הידוע “הארנב ממושי”,
המופיע לכבוד שבוע הספר במהדורה ה“ .30 -הארנב
ממושי” חושף בפני הילדים את הערך החשוב של חברות
אמת ,מתאר את האופן בו רוכשים חברים ואת ההבדל בין
“לרכוש” חברים ל”לקנות” חברים.
שלומית כהן-אסיף היא מבכירות סופרי הילדים בארץ ,כלת
פרס ביאליק ופרסים רבים אחרים .פרסמה עד כה  56ספרי ילדים.
באחרונה פורסם אלבום דיגיטלי משיריה בהפקת “אתרפיק”.

“המלך עושה עלייה”
ו”המלך הלך לישון”  /יוסי אלפי
יום א’  10.6בשעה ( 19:30ילדים ונוער)
“...עצה לידיד המחפש מלכות ,אך מרגיש את עצמו  -אולי  -נחות:
מלך תהיה אם תחשוב לעצמך “אני מלך! אני מלך,
גם בלי המלוכה” כי מלך הוא מלך למשפחתו ולעמו,
מי שלא ,מבטל בעיניו את עצמו”.
“כל אחד הוא מלך” ,אומר יוסי“ ,כל אחד הוא ממלכה שלמה
המנוהלת בידי עצמו ,ובתוכה האדם ,משפחתו ,חבריו ועולמו”.
והוא מוסיף עצה בסוף הספר:
“נִ ׁ ְש ַל ַחת ִמ ָּכאן ֵע ָצה ׁ ֶשל יְדִ ידְ ,לי ֶֶלד ׁ ֶש ָּבא לוֹ ִלמלֹךְ ֶּב ָע ִתיד,
ִאם ֶמ ֶלךְ טוֹב רָ ִצ ָית ִל ְהיוֹת זָ כוֹרִ :עם ָה ָעם ָע ֶליךָ ִל ְחיוֹת.
ִּכי ֶמ ֶלךְ יׁ ֵָשן ְמרֻ ָחק ו ְּמ ֻסגָ ר סוֹפוֹ ׁ ֶשי ְִהיֶה ְמי ָֻּתר ...ו ְּמ ֻפ ָטר!”
יוסי אלפי ,סופר ומשורר ,כתב בין השאר את הסדרה המיתולוגית
“הילדים משכונת חיים” .הוא יספר על מקורות סיפוריו ,מאווייו,
חלומותיו ,דמיונותיו וילדותו המתמשכת מעל  60שנה במפגש
מבדר עם מוסרי השכל רבים.
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שבוע הספר העברי  -יום ב’ ,ג’ 12-11.6
“מלאכי השינה”  /תלמה אליגון-רוז
יום ב’  11.6בשעה ( 18:30גילאי)3-6
“מלאכי השינה” הוא סיפור על ארבעת מלאכי השרת שגרים בשמיים .מי מהם דואג להגשים
את משאלות הילדים? מי אחראי לחלומות הטובים? מי מרגיע ,מרפא ומנחם? ומיהו דניאל?
קראו וגלו בעצמכם“ .מלאכי השינה” נכתב בהשראת קריאת שמע שעל המיטה ,התפילה
הידועה שאומרים לפני השינה.
תלמה אליגון-רוז סופרת ,משוררת ,מלחינה ומתרגמת ספרות קלאסית לילדים.

“הרפתקה בתאטרון”  /עדנה מזי”א
יום ב’  11.6בשעה (19:30גילאי )4+
יותם הביישן אוהב לעשות הצגות בביתה של דודה אלישבע ,שחקנית התאטרון .עד שערב
אחד הוא מצטרף אליה וצופה בהצגה אמיתית .האור כבה ,המסך עולה והגבול בין מציאות
לדמיון נחצה .קסם התאטרון פועל על יותם ,המאבד את ביישנותו ונסחף להרפתקה פרועה
מאחורי הקלעים .עדנה מזי”א היא מחזאית ,סופרת ,תסריטאית ובמאית תאטרון.

שבוע הספר העברי  -יום ג’ ,ד’ 13-12.6
סדרת “החברים הסודיים של עמליה”
רינת פרימו
יום ג’ בשעה  12.6בשעה ( 19:30גילאי )3-6
רינת פרימו מספרת מספריה המצליחים על החברים הסודיים של עמליה .על היצורים “איה!
אאוץ’! אווה”! החיים במקום סודי ובכל פעם שילדה או ילד נפצעים וצריכים עזרה ,הם
קוראים :איה! או :אי! או :אווה! ואחד מחברי המשפחה בא לעזרתם עם טיפול ,דאגה ונחמה.
על “זהרורים” ,שמבקרים את עמליה כשהיא חולה ולא יכולה לצאת מהמיטה ועל “יחי
והידד” ,חבריה הסודיים של עמליה ,שבכל פעם שהיא עושה משהו שראוי להערכה :מציירת
ציור יפה או קופצת קפיצה מרהיבה ,הם מגיעים ורוקדים סביבה ריקודי התפעלות.
רינת פרימו היא סופרת ועורכת ספרי הילדים והנוער בהוצאת “ידיעות ספרים”.

“נהר האמת” וים של סיפורים ומעשיות
יוסף המספר (שוורץ)
יום ד’  13.6בשעה ( 18:30גילאי )5+
מסע מופלא אל ההווה ,אל השמחה הפשוטה .מבעד לנופים אנושיים מרהיבים ,דמויות ומצבים
מוכרים יותר ופחות ,מבעד לסיפורים התמימים והמרגשים ,בוקע אור האמת כגילוי מרתק .יוסף
המספר פרסם במשך השנים ארבעה ספרי מעשיות לילדים והופיע בתכניות טלוויזיה שונות.

“ילד פעם”  -המופע המוסיקלי
יום ג’  12.6בשעה ( 18:30גילאי )10-3
המופע כולל שירים מדיסק הילדים “ילד פעם” ומבוצע על-ידי  3מוסיקאים ,בליווי קטעי
קישור קלילים ומשעשעים ואירוח הילדים על הבמה.
מן הביקורות“ :ילד פעם מביא איתו משב רוח מעולם נאיבי שכמעט נעלם” (רוני
ורטהיימר“ .)TIME OUT ,ילד פעם מוכיח שלפעמים חלומות מתגשמים” (הילה קובו,
זמן ת”א).
המופע רץ בהצלחה ברחבי הארץ כבר יותר מ 100-הופעות .חוויה מוסיקלית לכל המשפחה!
משתתפים :לי גאון שירה ,אורי וינשטוק שירה ופסנתר ,אייל הלר גיטרות ושירה.
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“המסע הנועז בנחל התנינים”  /שלמה אבס
יום ד’  13.6בשעה ( 19:30גילאי )7-11
“המסע הנועז בנחל התנינים” הוא ספר שני בסדרה המותחת והמצחיקה להתפקע של
“עלילות סבא קיש וכלבו המופלא חיש” .הפעם ,העלילות מסמרות השיער והמשעשעות
של סבא קיש וכלבו חיש עוברות מנחל התנינים ,דרך חיפה והכרמל ועד קיבוץ דגניה
שבעמק הירדן ,תוך כדי מאבק בתנינים קטלניים ובדפע של יצורים שלא רואים מדי יום.
שלמה אבס הוא סופר ילדים ,חוקר ומלקט סיפורי מעשיות ואגדות עמים.
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שבוע הספר העברי  -יום ה’  ,14.6מוצ”ש 16.6

שבוע הספר העברי  -מוצ”ש 16.6

“הדג בנהר שוחה ושר פרנץ שוברט”

“המלך מחפש חבר”

ניצה שאול

יוסי אלפי

יום ה’  14.6בשעה ( 18:30גילאי )4-10
מי הילד שכבר כשהיה בן שלוש לא הפסיק לשיר? מי הילד שכשהיה בן שבע כבר ניגן
בפסנתר ובכינור? זהו פרנץ שוברט ,שכתב מוזיקה נפלאה ,במיוחד שירים מקסימים
והמוזיקה שלו חיה ,תוססת ומרגשת עד היום.
ניצה שאול היא שחקנית המופיעה בארץ ובעולם בסרטים ,בתיאטרון ובטלוויזיה .ספר זה
נולד מתוך סדרת המופעים האהובה שלה לילדים “צלילי קסם” ,הפותחת צוהר לעולם
המוזיקה בפני ילדים בכל רחבי הארץ.

“זבנג  / ”42אורי פינק
יום ה’  14.6בשעה ( 19:30גילאי )8+
“זבנג  ,”24הספר החדש בסדרת הקומיקס הוותיקה שעוקבת אחרי חיי הנוער בישראל,
מפגיש את הדמויות המופרעות עם עולם טכנולוגי ומוכיח שגם בעידן הפייסבוק והסלולר,
עדיין צריך להתמודד עם ההורמונים ,החצ’קונים וגברת זעפני.
אורי פינק הוא אמן ,מאייר וקומיקסאי ישראלי ,מוכר בעיקר בשל סדרת הקומיקס “זבנג”
שראתה אור לראשונה ב 1987-וזוכה להצלחה חסרת תקדים עד היום.

מוצ”ש  16.6בשעה ( 21:00ילדים ונוער)
יוסי אלפי ,איש תיאטרון ותקשורת ,כתב בין שאר ספריו סדרה בת ארבעה ספרים העוסקת
במלכים“ :המלך הלך לישון”“ ,המלך נושא אישה”“ ,המלך עושה עליה”“ ,המלך מחפש
חבר”.
זה הוא מלך החי על אי הנקרא שיות .כל אחד מאיתנו מלך ואישיות הוא הממלכה .מהי
חברות? מהי קרבה? מה עושים עם כל האי הזה שאתה נמצא בו לבד? על מה אסור לוותר?
“כי אושר שמור ביקום כולו
למי שעומד על האי שלו
ויודע לצאת לפעמים לבקש
חברות ,קרבה ועוד ,מה שיש,
אך גם יודע לשמור מכל משמר
אל האי של עצמו להיות מחובר”.
כי חשובה החברות ויקרה הקרבה
אך חשובה לא פחות אי שיותך בסביבה”.

“חבורה שכזאת היינו”  /פוצ’ו  -ישראל ויסלר
מוצ”ש  16.6בשעה ( 20:30ילדים ונוער)
הסופר פוצ’ו נולד בת”א ב ,1930-שירת כפלמ”חניק במלחמת העצמאות ,היה מוביל אוטו
זבל במלחמת סיני ,נהגו של רבין בששת הימים ,חייל דמה במלחמת יום כיפור וצופה טלוויזיה
במלחמת המפרץ .בין המלחמות ,כתב למעלה משלושים ספרים וזכה על כך בפרס ראש
הממשלה .השירות הבולאי הוציא בול הנושא את שם ספרו הראשון “חבורה שכזאת”.
פוצ’ו יספר על הסיבות שהביאו אותו לשדרג את “חבורה שכזאת” ועל ספר הילדים האחרון
שלו“ ,על הא ועל דא” ,תוך שהוא משתף את הקהל באופן פעיל.
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שרים סופרים ומשוררים עם יעקב נווה
מופע לכל המשפחה  -בכל ימות שבוע הספר ולפני כל מופע
שרים עם יעקב נווה ,המוביל ערבי שירה בציבור ויופיע בשירים הקשורים לנושאי המפגשים
הספרותיים ,בשילוב שירי סופרים ומשוררים הנוטלים חלק באוהל “תקרא תצליח” .שירה
בציבור ,בליווי שקפים ובהשתתפות קשובה ופעילה של קהל הילדים וההורים.
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קוראים .כותבים.
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