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אירועי חודש הקריאה בספריות גבעתיים
יוני 2019 -
שם האירוע

מהות האירוע

מפגש עם הסופרת
מאירה ברנע-
גולדברג

מפגש מרתק,
משעשע ומדהים על
החיים כספר –
בין מציאות לדמיון
תרגום חוויות אישיות
לכתיבה הנשענת על
דמיון ואינטואיציה

מפגש עם הסופר
דודו בוסי
יהודה אטלס:
והילד הזה הוא אני
אתיופיה  -עבדות,
גאולה ,רסטות
ומוסיקת רגאיי  /ערן
חקלאי אקולוג
ומדריך באיילה
ערב זמר עם
נאוה שפיצר
*הכניסה בתשלום

תאריך ושעה
יום חמישי
6.6.2019
בשעה 20:00

כניסה
בית ראשונים
חופשית

יום רביעי
12.6.2019
בשעה 20:00

כניסה
בית ראשונים
חופשית

יהודה אטלס
מספר על מאחורי
הקלעים של
שיריו/ספריו לילדים,
שלטענתו הם גם
למבוגרים

יום חמישי
13.6.2019
בשעה 20:00

הרצאה  +קטעי
סרטים בשיתוף
חברת איילה
גיאוגרפית.
מרצה :ערן חקלאי

יום שישי
14.6.2019
בשעה 10:00

שירי המשורר
יעקב אורלנד

יום ראשון
16.6.2019
בשעה 19:30

sifirag@kehilatayim.org.il

מקום

מחיר

תיאטרון
גבעתיים

כניסה
חופשית

אודיטוריום
בית ראשונים

 15ש״ח

אודיטוריום
בית ראשונים

 15ש״ח

*מספר מקומות מוגבל
*הדלתות ינעלו בשעה
10:10

*מספר מקומות מוגבל
*הדלתות ינעלו בשעה
19:40
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אירועי חודש הקריאה בספריות גבעתיים
יוני – 2019
מהות האירוע

שם האירוע

מפגש מרתק ומלא
עוצמה של שתי
יוצרות על במה
אחת

ליהיא לפיד
ודנה ברגר
במופע משותף

בשיתוף מועצת הנשים

תאריך ושעה

יום שני
17.6.2019
בשעה 20:00

מקום

אודיטוריום
בית ראשונים
*מספר מקומות מוגבל
*הדלתות ינעלו בשעה
20:10

מחיר
30ש״ח
מכירת
כרטיסים
בקישור
https://www.
eventer.co.il/
d_l17_6_19

הסיפורים הקלסיים
לילדים -קריאה
למבוגרים
הפלמחניק מחפש
את המחר
חלק ב'

מה מסתתר מאחורי
מיץ פטל ,שמוליקיפוד

יום רביעי
19.6.2019
בשעה 20:00

בית ראשונים

מפגש עם הספרן
והמידען בועז
טישלר

יום שישי
21.6.2019
בשעה 10:00

בית ראשונים

זיכרון ,גאוה ,יהדות
והקבוע המשתנה

מפגש עם
הרב
אליהו פרץ

יום שני
24.6.2019
בשעה 20:00

בית ראשונים

האבא של מיקי
וולט דיסני תעשייה
של איש אחד

הרצאה של
ד"ר נגה רוזנפרב
במסגרת הסדרה
"מפגשים ביוגרפים"
מפגש על הסיפור
"אני והזר"
מאת חנוך ברטוב
בהנחיית
חיה אלחסיד

יום רביעי
26.6.2019
בשעה 20:00

בית ראשונים

כניסה
חופשית

יום שישי
28.6.2019
בשעה 10:00

ספריית בית
אלון

כניסה
חופשית

מפגש עם רונה
ספורטה

מועדון קוראים

sifirag@kehilatayim.org.il

כניסה
חופשית
כניסה
חופשית
כניסה
חופשית

