
חוויה מהספרים
מבחר ארועי תרבות לכל המשפחה∫

¢מפגשים מהסוג הספרותי¢ ˇ מפגשי סופרים ומשוררים
¢היה היה¢ ˇ שעת סיפור לילדים

¢במה לספרות¢ ˇ מופעים ספרותיים
¢קוראים בקפה¢ ˇ בית קפה ספרותי

¢הצגות מהספרים¢ ˇ מבחר הצגות לילדים ב≠∞± ש“ח בלבד

∞±Æ∂Æ±∞≠≤Æ∂Æ≥± בין השעות∫ ∞∞∫≥≥≠∞∞∫∑± ˇ במתחם תיאטרון חיפה 

בין המשתתפים∫ 
אתגר קרת¨ רון לשם¨ יוכי ברנדס¨ 
חיים יבין¨ אפרים סידון¨ דני קרמן¨ 
יהודה אטלס¨ נאוה מקמל עתיר¨ 
שלומית כהן≠אסיף¨ אלונה פרנקל

כל ערב ברחבת התיאטרון∫ 
במה צעירה ללהקות
סדנאות יצירה לילדים
קוראים בקפה ≠ בית קפה ספרותי
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∑Ø∂ שני∏Ø∂ שלישיπØ∂ רביעי±∞Ø∂ חמישי±≤Ø∂ מוצ“ש
במה ≥ ≠ ”נסיך צפרדע“

תיאטרון סיפור עם רינת שטיינברג

ספריה ≠ ”הילד הזה הוא אני“ 
מפגש עם הסופר יהודה אטלס

רחבה מרכזית ≠ שעת סיפור 
עם נילי פלח 

ספרייה≠ ”מעשה בסוד כמוס“ 
 Æתיאטרון סיפור עם רינת שטיינברג

הג‘ירף והאריה יוצאים למסע 
וזוכים לחבר חדש 

ספריה ≠ מפגש עם הסופרת
נאווה מקמלÆ לגילאי ¥±≠∏

רחבה מרכזית ≠ שעת סיפור 
עם נילי פלח

במה ≥ ≠ ”אות מאבשלום“ ≠ 
אמת ובדיה ברומן ההיסטורי 
מופע בהשתתפות הסופרת 

Æנאווה מקמל¨ שחקנית ומוזיקאי

במה ≥ ≠ ”שודד הים ודג הכסף“ 
תיאטרון סיפור על פי הספר כספיון 

מאת פאול קור בצוע∫ רינת שטרנברג
רחבה מרכזית ≠ שעת סיפור 

עם נילי פלח 

במה ≤ ≠ אפרים סידון ודני קרמן
שפת המילים ושפת הקווים

במה ≥ ≠ ”נסיך צפרדע“
תיאטרון סיפור עם רינת שטיינברג

רחבה מרכזית ≠ שעת סיפור 
עם נילי פלח

במה ≤ ≠ אפרים סידון ודני קרמן 
הומור ופוליטיקה בספרי ילדים

במה גדולה ≠“ימי שלישי עם מורי“ 
הצגה מרגשת על פי רב המכר של 

מיץ‘ אלבוים   
 

רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי
סיפורי מלכים מסופרים ע“י שני 

שחקנים ותיבת נגינה 
בביצוע יונתן בן≠חיים ונעמי פולבר

במה ≥ ≠ ”סיפורים מקופלים“ הצגה 
לילדים שאוהבים סיפורים בבצוע 

גליה לוי גרד
רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי

סיפורי מלכים מסופרים ע“י שני 
שחקנים ותיבת נגינה בביצוע 

יונתן בן חיים ונעמי פולבר
במה ≥ ≠ ”סיפורים מקופלים“ הצגה 

לילדים שאוהבים סיפורים בבצוע 
גליה לוי גרד

רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי
סיפורי מלכים מסופרים ע“י שני 

שחקנים ותיבת נגינה בביצוע 
יונתן בן חיים ונעמי פולבר

במה ≤ ≠ ”עובר מסך“ מפגש עם 
חיים יבין אוטוביוגרפיה¨ את מי זה 

øמעניין¨ ולמי זה נחוץ

במה גדולה ≠“ימי שלישי עם מורי“ 
הצגה מרגשת על פי רב המכר של 

מיץ‘ אלבוים   
 

רחבה מרכזית ≠ לא סתם סיפור
הצגה שאוהבת ספרים בבצוע חנוך 

ולובה רעים
ספריה≠ ”נשיקה בכיס“ ≠ 

שלומית כהן אסיף סופרת הילדים 
האהובה תקרא מיצירותיה ותציג את 

“øספרה החדש ”ציפור¨ לאן את נוסעת

במה ≥ ≠ ”ילדה בתוך עציץ“ 
הצגה על פי שירי שלומית כהן≠אסיף 

בבצוע עלינא אשבל

במה גדולה ≠ ”ימי שלישי עם מורי“ 
מפגש עם יוצרי ההצגה הבמאי משה 

נאור והשחקן יוסי גרבר 

רחבה מרכזית ≠ ”לא סתם סיפור“
הצגה שאוהבת ספרים

בבצוע∫ חנוך ולובה רעים

ערב ספרותי לזוכי פרס קרן תרבות 
חיפה בתחום הפרוזה¨ בית יד לבנים¨ 

הירקון ∏¥ חיפה

במה ≤ ≠ מפגש עם הסופרת
אלונה פרנקל הקשר שבין מציאות 

לדמיון בספריה ”ילדה“ ו“נערה“

במה גדולה ≠“ימי שלישי עם מורי“ 
הצגה מרגשת על פי רב המכר של מיץ‘ אלבוים

רחבה מרכזית ≠ אגדת הודו
שחקנית ונגן כלי הקשה מציגים משלים 

הודיים ”בבצוע תיאטרון“ אגדית

במה גדולה ≠“ימי שלישי עם מורי“ 
הצגה מרגשת על פי רב המכר של 

מיץ‘ אלבוים   
במה ≤ ≠ הזר“ ≠ הצגה עלפי אלבר קאמי

אירועי שבוע הספר
≤Ø∂ רביעי≥Ø∂ חמישיµØ∂ מוצ¢ש∂Ø∂ ראשון
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רחבה מרכזית ≠ ”נילי ספרי לי“
סיפורי עם מכל העולם עם השחקנית 

נילי גפנן 

ספריה ≠ מפגש עם הסופרת נאווה מקמל עתיר
סודות משולחן  הכתיבה ©לגילאי ¥±≠∏®

  
רחבה מרכזית ≠ ”שלמה המלך והדבורה“ ≠ 

תיאטרון סיפור עלפי חיים נחמן ביאליק בבצוע 
גדית כהן

רחבה מרכזית ≠ ”נילי ספרי לי“
סיפורי עם מכל העולם עם השחקנית 

נילי גפנן 

במה ≥ ≠ ”אות מאבשלום“ ≠ אמת ובדיה ברומן 
ההיסטורי מופע בהשתתפות הסופרת

Æנאווה מקמל¨ שחקנית ומוזיקאית

רחבה מרכזית ≠ ”שלמה המלך והדבורה“ ≠ 
תיאטרון סיפור עלפי חיים נחמן ביאליק בבצוע 

גדית כהן

במה ≤ ≠ ”אנטרופיה“ מופע מחול

במה ≥ ≠ אתגר קרת ≠  ”פתאום דפיקה בדלת“  
הסופר אתגר קרת קורא מספרו החדש ומדבר 

על תהליכי היצירה

רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי 
סיפורי מלכים מסופרים ע¢י שני שחקנים 

ותיבת נגינהÆ בביצוע יונתן בן חיים ונעמי פולבר

במה ≥ ≠ מעבר לים 
הצגה על פי שירי חיים נחמן ביאליק

רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי 
סיפורי מלכים מסופרים ע“י שני שחקנים 

ותיבת נגינהÆ בביצוע יונתן בן חיים ונעמי פולבר

רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי 
סיפורי מלכים מסופרים ע“י שני שחקנים 

ותיבת נגינהÆ בביצוע יונתן בן חיים ונעמי פולבר

במה ≤ ≠ שירים בפריפרייה
שירי משוררים מכתב העת ”אלת המסטיק“

רחבה מרכזית ≠ מופע חוצות מלכותי 
סיפורי מלכים מסופרים ע“י שני שחקנים 

ותיבת נגינהÆ בביצוע יונתן בן חיים ונעמי פולבר

במה ≤ ≠ יוכי ברנדס ”שבע אמהות“ 
הסיפורים הסודיים של נשות התנ“ך

במה גדולה ≠ ”הקומקום והמטאטא“
הצגה מוסיקלית המבוססת על שירי 

התיאטרון העברי

ספרייה ≠ ”מעשה בסוד כמוס“ תיאטרון סיפור עם 
רינת שטיינברגÆ הג‘ירף והאריה יוצאים למסע וזוכים 

לחבר חדש 

רחבה מרכזית ≠ ”לא סתם סיפור“ 
הצגה שאוהבת ספרים בבצוע חנוך ולובה רעים

ספרייה ≠ ”שודד הים ודג הכסף“ תיאטרון סיפור על 
פי הספר כספיון מאת פאול קור

בצוע∫ רינת שטרנברג

רחבה מרכזית ≠ ”לא סתם סיפור“ 

הצגה שאוהבת ספרים בבצוע חנוך ולובה רעים

 øבמה ≤ ≠ רון לשם ≠ מה אפשר לעשות עם כתיבה
על תהליך היצירה של ”אם יש גן עדן“ ו”מגילת זכויות 

הירח“ ועל אחורי הקלעים של היצירה הטלוויזיונית
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