בס”ד

לגילאי יסודי
לקראת שבוע הספר אנו מציעים מפגש עם סופרים מצליחים .בתוכנית
נשמע על הספרים ,הסיפור שעומד מאחורי הספר ,איך כותבים ספר?,
קצת על הסופר עצמו ואת הרקע ההיסטורי – סיפורם של הספרים.
יינתן זמן לשאלות.
עזרא יכין – לוחם לח”י ומחבר הספרים אלנקם ,ייבנה,
שירת השולמית ועוד

אושי גרוס – מחבר הספרים המצליחים
“אין דבר כזה ילד רע” ו“ -אני לא ילד רע”
על התמודדותו של ילד בעל לקויות למידה.

052-4235306

עתיה זר – מחברת הספר מבצע משאית ועורכת הספר “אין
דבר כזה ילד רע” מהילדות שנכנסו לבית הדסה בחברון
– על החוויות האישיות מהחיים בחברון ועל ההתיישבות
המתחדשת בעיר.

רות עציון – מחברת הספר “הסנדל של איל” על החיים
בגוש קטיף ועל הגירוש מנקודת מבטו של ילד .ספר מרגש!
לימור שמחוביץ’  -מפגש מרתק בליווי נגינה עם מחברת הספרים:
“רות שאהבה תחרות” וה”הגינה של טל” .בהרצאה נשמע איך נולד
ספר משלב הרעיון ,דרך שלב הכתיבה ועד שזה יורד לדפוס ומופץ
בחנויות הספרים .כמו”כ נשמע על חשיבות הכתיבה והשפעתה על
ילדים ובני נוער.
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יהודית רואש – מפגש מרתק המשלב בתוכו את כל תהליך הכתיבה ממכונת הכתיבה של
פעם ועד המחשב של היום ,כיצד נוצר ספר? כיצד מופץ לחנויות? כיצד מוצאים בעצמך
“מוזה” לכתיבה ועוד ועוד תהליכים מעניינים שעוברים סופרים בשילוב קטעי ליצנות וקסמים.
בשילוב אמצעי המחשה מרתקים!
זהבה קור -מפגש מעניין עם מחברת הספרים “עלילות לוט”
ו “צנחן וחצי” בהרצאה הסופרת מספרת על ילדותה כ”ילדה
בספרייה” שקראה הרבה ספרים ,תהליך הכתיבה ,איך נוצר
הרעיון לכתוב וכיצד הרעיון הופך לספר בחנות הספרים.

הורים בכל מיני צבעים  -אשר ויהודית שפרינברג
052-4235306

יהודית עולה מאתיופיה ואשר צבר שנולד בארץ בנו ביחד את
ביתם בארץ ומגדלים את משפחתם .בספר הילדים שהוציאו,
הם מספרים בצורה מעניינת על העליה של יהודית לארץ,
ההכרות בניהם וכיצד החברה בכלל ,וילדיהם בפרט ,מסתכלים על
הקשר המיוחד הזה .בשילוב שירה ונגינה.

סיפור חווייתי עם רוחמה איבגי
שעת סיפור המועברת בצורה חווייתית בשילוב תרגילי דרמה
ובשיתוף מלא של התלמידים תוך שימוש בתפורה ובאביזרים
מעולם הבמה.
רוחמה איבגי מורה מוסמכת לדרמה ותיאטרון בימאית
ומפיקה.

אריה ברחובות ירושלים –סיפורו של הצדיק
הירושלמי ר’ אריה לוין –
מפגש עם הסופרת  -עדי דוד
מפגש מרתק עם הסופרת עדי דוד ,מחברת הספר –אריה ברחובות
ירושלים .המפגש יכלול :סיפורים על ר’ אריה מהספר ,כיצד כותבים
ספר? –מהחשיבה ,דרך הכתיבה ועד לירידה לדפוס ,כיצד מאיירים קומיקס
–כולל הדגמות ועוד עובדת מעניינות מעולמה של הסופרת .בשילוב מצגת.
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דביר – סיפורה המרגש של הסופרת והציירת אפי אונגר הי”ד
יהודית דסברג ,שכלה בפיגוע ירי את בתה .אפי אונגר וחתנה לפני שתיים עשרה שנה ומאז
מגדלת במסירות את שני נכדיה כאמא לכל דבר .יהודית לקחה על עצמה להמשיך להפיץ את
ספרי הקומיקס המפורסמים של אפי –דביר .בשיחה זו ניפגש עם תהליך הכתיבה ,הציורים ועולמו
של אפי.

מפגש מרתק עם מספר סיפורים – עודד חורב
תוכנית המשלבת סיפור המסופר בצורה חווייתית לצד הכנת בובות שאיתן יוכלו הילדים לספר
סיפור בעצמם.

כשירגעו הרוחות! –שירה סטופל
מפגש עם סופרת צעירה ,בתחילת דרכה שכתבה כבר  2ספרים מצליחים “כשירגעו הרוחות” ו
“אדם אין” .בשיחה נשמע כיצד בחורה צעירה מחליטה שרוצה להתחיל לכתוב ומצליחה לממש את
יכולותיה וכשרונה .ננסה להבין כיצד הופכים רעיונות ועולם פנימי עשיר לספר מענין ומצליח.
שרה וולך (יהודית ילין) – מפגש עם סופרת!

שרה וולך (יהודית ילין) – מפגש עם סופרת!

סבא אבשלום ויום העצמאות  -מפגש עם הסופר חיים שרייבר
חיים – איש חינוך ולב ,הוציא השנה ספר מקסים המיועד ליום העצמאות אך שוזר בצורה נפלאה
הרבה מההיסטוריה של עם ישראל מיציאת מצרים ועד ימינו אנו .המפגש מלווה במצגת המסבירה
איך ספר נוצר משלב החלום ועד הביצוע.

052-4235306

מחברת סדרת הספרים “ילד בסמטה” סיפורים היסטוריים עלילתיים על ירושלים
במהלך המפגש הילדים ייחשפו לעולמה של הסופרת ויהיו שותפים למסע של ילד בן זמננו
שעובר לתקופות העבר השייכות לירושלים .דרך תמונות במצגת ,חידון וסרטוני וידיאו קצרים
יצטרכו להכריע בהחלטות גורליות שעומדות לפניו..

מבחן קבלה  -נאוה מקמל עתיר
חייה של סול ,נערה בת  15המתגוררת בשכונת עוני בתל אביב משתנים בעקבות מבחן קבלה
להצגה חדשה שאליו היא נגשת .מבחן הקבלה הוא הראשון בשרשרת אירועים לא פשוטים עמם
תאלץ סול להתמודד .החיים ,מסתבר ,עוד יזמנו לה מבחנים קשים מאלה.
במפגש יסופר על סיפור שיש בו התמודדות עם אלימות וחרם ,על כוחם של ילדים לעזור לילדים
אחרים ולשנות את חייהם ,על דמויות אמיתיות ודמויות בדויות ,וכיצד נכנסה המציאות אל תוך
הספר וחוללה בו שינויים.
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“העדי של עדי” -מפגש עם סופרת – נאוה מקמל עתיר
שבוע לפני יום ההולדת שלה מזמינה סבתא רוזה את נכדתה עדי לפגישה סודית בסלון ביתה.
היא אינה מוכנה לגלות לה פרטים אבל מבטיחה לעדי שצפויה לה חוויה מרתקת.
בפגישה יתגלה לנו סיפורה המרגש של משפחה יהודית אחת המסופר דרך עדיליון עתיק העובר
בה מדור לדור .בסוף הפגישה עם סבתא תצא עדי עם מתנה עתיקה ועם סיפור חדש.
על הסיפור שמאחורי הספר “העדי של עדי” ,על ספר ההופך להצגה ועל סודות שיוצרים סיפורים.
ניתן לשלב שחקן.
כיתות א’-ו’ (המפגש יותאם לגיל התלמידים)

החזן שלא ידע לקרוא“ -תיאטרון לב השמים”
החזן שלא ידע לקרוא בעיירה רחוקה ,בה גרו יהודים ,שאף אחד מהם לא ידע לקרוא ,התעורר
צורך בבחירת חזן לראש השנה .שמחה מתקן הגגות נבחר ,ועומד בפני משימה בלתי אפשרית:
לשמש כחזן בראש השנה ,בעוד הוא לא יודע בכלל לקרוא.

סימן קריאה -מופע לנוער ומבוגרים –תאטרון לב השמיים
מופע אילתור חדש ומאוד מצחיק למבוגרים ונוער ,עם  2שחקנים ובובות פה גדולות ,בו השחקנים
יוצרים בשיתוף הקהל  -ללא תכנון מראש ,קטעים מצחיקים על ספרים ,אנשים ומה שביניהם.
052-4235306

לאחר ההרצאות ימכרו ספרים במחירים מוזלים!
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